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Реализација планираног фонда часова редовне и изборне наставе и 

реализација календара васпитно-образовног рада 

 
Часови редовни наставе су реализовани у складу са захтевима МПНТР РС. 

Од  03.09.2018.године до краја првог полугодишта, 31.01.2019.године реализовано 

је свих 101 наставни  дана, као што је предвиђено календаром образовно –васпитног рада 

за средње школе школске 2018/2019.године. 

Крај првог класификационог периода био је 15.11.2018.године, а крај првог 

полугодишта 31.01.2019.године. Зимски распуст је био подељен у два дела. Први део 

зимског распуста почео  је од 31. 12. 2018.године а завршио се 08. 01.2018. године. Други 

део зимског распуста почео је 01. 02. 2019. године а требао да се заврши  14. 02. 

2019.године. Али, због епидемије грипа расуст је продужен до 22. 02. 2019. године. Прва и 

једина радна субота је реализована 16.03.2019.године по распореду од петка (надокнада 

распуста)  по допису Министра Шарчевића. Остале дане надокнаде понедељка, уторка, 

среде и четвртка због продуженог распуста наставници су договору са руководством школе 

реализовали до краја наставе године кроз предчас, 7 или 8 час. Пролећни распуст је почео 

је за ученике 26. априла а завршио се 5. маја 2019.године. Наставна година за ученике 4. 

разреда се завршила 31. маја 2019. године а за ученике осталих разреда 21. 06. 2019.године. 

Настава се углавном одвијала  према распореду часова који је урађен и усвојен на 

почетку школске године, уз одређене измене у току рада, које су биле производ 

непредвидивих околности (боловања, замена и сл.). С обзиром да се распоред часова , у 

току школске године, не мења, а да по Календару рада није предвиђен једнак број дана у 

седмици, на састанку актива директора средњих школа договорено је да ће се четвртак, 

15.11.2018.године радити по распореду од понедељка, а среда 24.04.2019.године по 

распореду од петка, што је и реализовано На тај начин ће се сви наставни дани бити 

реализовани, као и целокупни предвиђени фонд часова. 

 У школи су се до сада празновали  државни, верски и школски празници, у складу 

са Законом,као нерадни дани  и то: 

- 12.11.2018.године -Дан примирја у Првом светском рату; 

- 07.01. и 08.01.2019.године- Божић; 

- 27.01.2019.године –Свети Сава, Дан духовности и  школска слава; 

- 15.02.2019.године – Сретење – Дан државности-, 

- 05.04.2019.године – Велики петак; 

- 06.04.2019.године- Васкрс; 

- 01. и 02. Мај –Празник рада. 
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Бројно стање ученика на крају школске 2018/2019. год.  

 

I1 Mедицинска сестра техничар 30 III1 Mедицинска сестра техничар 
29 

 

I2 Фармацеутски техничар 30 III2 Mедицинска сестра техничар 
29 

 

I3 Медицинска школа - васпитач 30 III3 Фармацеутски техничар 
31 

 

I4 Физиотерапеутски техничар 31 III4 Медицинска сестра васпитач 
29 

I5 Зубни техничар 31 III5 Физиотерапеутски техничар 
31 

  152 
 

 

    

   149 

II1 Mедицинска сестра техничар 
 

32 

 
IV1 Mедицинска сестра техничар 37 

II2 Фармацеутски техничар 30 IV2 Фармацеутски техничар 34 

II3 Медицинска сестра - васпитач 

 

34 

 
IV3 Педијатриска сестра техничар 36 

II4 Козметички техничар 
  27 

IV4 Физиотерапеутски смер 34 

II5 Зубни техничар 
28 

 
IV5 Зубни техничар 32 

  
 

151 

 
    173 

 

Реализација организације радног дана и распореда часова 

 

Радни дан одвијао се како је и предвиђено Годишњим планом рада школе, од 6,45
h 

(предчас) до 19, 35
h 

и то у две смене. Пре подне наставу су похађали одељења I и II 

разреда, а поподне III и IV.  У свом раду школа се придржавала распореда часова који је 

усвојен на почетку школске године, са незнатним изменама због усклађивања распореда 

наставника на замени и осталих кадровских промена, о чему су на време обавештавани и 

ученици и родитељи. 
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Реализација дежурстава наставника и дежурстава ученика 

 

Наставници су у току ове школске године реализовали дежурства у складу са 

распоредом дежутства у току радне недеље који је усвојен на почетку текуће школске 

године. 

У циљу подстицања и развијања осећаја дужности и одговорности, у нашој школи 

је организовано дежурство ученика и то : 

- у  преподневној смени од 07
00

-13
35 

и 

- поподневној смени од 13
35 – 

19
35 

сати. 

Ученици дежурају у холу поред улазних врата са задатком да контролишу и 

евидентирају ко улази у школу и помогну посетиоцима школе да се лакше снађу. 

При организовању  дежурстава има се у виду смена у којој ученик похађа наставу, 

распоред вежби и број ученика.  

Током реализације ове обавезе ученика, ретко долази до проблема, углавном због 

одсутности ученика из школе, што у ходу решава дежурни наставник одређујући адекватну 

замену из одељења. 

 

 

 

Реализација унапређења образовно- васпитног рада 

 

Током ове школске године рађено је на унапређењу наставне делатности. 

Активности у оквиру унапређења наставне делатности рађене су у складу са резултатима 

процеса самовредновања, као  Школског  развојног плана (2017/2018- 2021/2022) који је 

анексиран на основу новог Правилника о стандардима квалитета рада установе у првом 

класификационом периоду 

 Наставило се на популаризацији савремених метода наставе. Сви наставници су 

имали обавезу да у овој школској години реализују најмање по један угледни час и да 

притом позову у посету  остале наставнике из свог или осталих  стручних  већа, 

педагога,психолога и директора. 

 У школске године реализовано је доста угледних часова, неколико часова  

интердисциплинарне наставе на којима су наставници различитих предмета заједно 

обрадили одређену настану јединицу, једна пројектна настава.  Повезивањем различитих 

дисциплина  на овај начин код ученика будимо жељу за перманентним усавршавањем, 

развијамо и њихове способности и њихове афинитете. Знања која ученици стекну на овај 

начин нису сегментирана и подељена на оно што су учили из физке или биологије или 

здравствене неге. На овај начин се подстиче целовит развој ученика што је и важан циљ 

сваког школског система и наставе.  На часовима интердисциплинарне наставе долази до 

развијања међупреметних компетенција које су неопходне за свеобухватни развој ученика у 

средњој школи. 

Програм унапређења образовно-васпитног процеса кроз наставу реализован је 

кроз активности директора и педагога у помагању и праћењу планирања и припремања 

наставника рада наставника, пре свега приправника и наставних замена,као и писања 

педагошких разрађених припрема. 
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Педагог је прегледала све наставне планове.тамо где су уочени пропусти вратила 

их је наставницима на исправак (о чему постоји посебан извештај). Радило се и на даљем 

припремању наставника за час, писању разрађених припреми, вођењу педагошких свески. 

Оцењивање ученика је све континуираније и ради се на сталном усаглашавању 

критеријумима оцењивања у оквиру истог предмета. У циљу унапређења наставе и 

подршке ученицима одређени су термини консултације сваког наставника са родитељима. 

Као и сваке године, посебна пажња посвећена је педагошко-инструктивном раду са 

наставницима, приправницима,  наставницима на замени који нису до сада радили у 

школи. Рад са њима је био континуиран током целог полугодишта. Директор и педагог су 

ишли у посету часова наставницима,приправницима. Одржана су три часа провере 

савладаности програма –приправника како би стекли право на полагање за лиценцу. 

Пажња је уобичајено била посвећена осавремењавању наставе кроз набавку  нових 

наставних средстава и опремање кабинета.                                                                                                                  

Највећа инвестиција школе у првом полугодишту је опремање кабинета 

здравствене неге луткама симулаторима. 

 

                                                                                                               Педагог, Весна Пушоњић 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Анализа успеха и изостајања са наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                               30. 8. 2019. 
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Aнализа успеха ученика, изостанака и васпитно- дисциплинских мера на 

крају наставне школ.  2018/19. године 

 
Број ученика на крају школскe 2018/19 године је 625. Са позитивним успехом 

завршило је 625 ученика.   

Ученици који су полагали поправни испит у августовском испитном року и 

положили: 

1/2 – Јелена Миладиновић- физика  довољан (2), завршила  разред са средњом 

оценом врло добар 3,56  

1/5 – Маријан Микарић- физика  довољан (2) и анатомија и физиологија довољан 

(2) и завршио разред са средњом оценом  довољан (2,81); 

4/1 – Ања Урошевић –математика довољан (2)  и завршила разред са средњом 

оценом врло добар (3,58); 

4/3- Матеја Биљановић –физика довољан (2) и завршио разред са средњом оценом 

добар (3,33). 

 

     ПОЗИТИВАН УСПЕХ УЧЕНИКА: 

 

1. Одличан успех-    333 ученика (53,62%) 

2. Врло добар успех –  249 ученика(39,84%) 

3. Добар успех -   43 ученика (6,88%) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   

Одличан успех

Врло добар успех

Добар успех
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Успех на крају шк.2018/19.године 

 

ОДЕЉЕЊЕ 
БР. УЧЕ-

НИКА 

ОДЛИЧАН 

УСПЕХ 

ВРЛО 

ДОБАР 

УСПЕХ 

ДОБАР 

УСПЕХ 

1/1 30 22 8 / 

1/2 30 17 13 / 

1/3 30 11 15 4 

1/4 31 8 22 1 

1/5 31 6 15 10 

2/1 32 16 12 4 

2/2 30 21 9 / 

2/3 34 11 22 1 

2/4 27 3 17 7 

2/5 28 7 14 7 

3/1 29 19 9 1 

3/2 29 21 8 / 

3/3 31 30 1 / 

3/4 29 20 9 / 

3/5 31 19 11 1 

4/1 37 29 8 / 

4/2 34 29 5 / 

4/3 36 19 16 1 

4/4 34 14 14 6 

4/5 32 11 21 / 
УКУПНО 625 333 249 43 
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УСПЕХ ПО РАЗРЕДИМА: 

 

РАЗРЕД ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР 

ПРВИ 
 

64 

 

73 

 

15 

ДРУГИ 
 

58 

 

74 

 

19 

ТРЕЋИ 
 

109 

 

38 

 

2 

ЧЕТВРТИ 
 

102 

 

64 

 

7 

УКУПНО 

 

333 

 

 

249 

 

43 

       

 

 

 
 СРЕДОA ПЦЕНA ПДЕЉЕОА НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ 2018/19.ГПДИНЕ 

 
 

          
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. РАЗРЕДА 

ПДЕЉЕОЕ СРЕДОА ПЦЕНА 

1/1 4.60 

1/2 4.34 

1/3 4.09 

1/4 4.12 

1/5 3.82 

2.РАЗРЕДА 

ПДЕЉЕОЕ 
 

СРЕДОА ПЦЕНА 

2/1 4.14 

2/2 4.51 

2/3 4.17 

2/4 3.71 

2/5 3.83 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                     Извештај о раду школе                                                                           15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЈБПЉИ  РАНГ НА НИВПУ ШКПЛЕ ИМА ПДЕЉЕОЕ 3/3 СА СРЕДОПМ ПЦЕНПМ  4.86. 

    

 
Упоредна анализа броја недовољних оцена по предметима у школској 2018/2019.год. 

 
Класиф. 

период 

ФИЗИ

КА 

БИОЛОГИ

ЈА 

АНАТ. 

И 

ФИЗИО

Л. 

ЕНГЛЕС

КИ 

ЈЕЗИК 

ХЕМ

И- 

ЈА 

МАТЕМАТИ

КА 

МЕД.БИ

ОХ. 

НЕМАЧ

КИ 

ЈЕЗИК 

I 

класифик. 

 

28 

 

28 

 

33 

 

14 

 

1 

 

28 

 

14 

 

6 

I 

полугоди

ште 

 

19 

 

3 

 

32 

 

5 

 

/ 

 

12 

 

6 

 

/ 

III  

класифик. 

 

45 

 

29 

 

9 

 

12 

 

2 

 

9 

 

26 

 

17 

Крај 

наставне  

 

3 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

Крај 

школске 

/ / / / / / / / 

 

   

 

 

РАНГ 3.РАЗРЕДА 

ПДЕЉЕОЕ 
 

СРЕДОА ПЦЕНА 

3/1 4.50 

3/2 4.57 

3/3 4.86 

3/4 4.47 

3/5 4.36 

РАНГ 4.РАЗРЕДА 

ПДЕЉЕОЕ 
 

СРЕДОА ПЦЕНА 

4/1 4.66 

4/2 4.73 

4/3 4.34 

4/4 4.14 

4/5 4.28 
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 БРОЈ ИЗОСТАНАКА  : 

 

*Оправданих - 41338 

*Неоправданих –1207 

*Укупно-  42545 

 

РАЗРЕД ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

ПРВИ                      7810                     163 

ДРУГИ                      9953                     253 

ТРЕЋИ                      9305                     266 

ЧЕТВРТИ                      14270                     525 

 

 

 

 

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

РАЗРЕД О.О.С. У.О.С. У.О.В. У.Д. 

ПРВИ 
 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

ДРУГИ 
 

/ 

 

4 

 

/ 

 

/ 

ТРЕЋИ 
 

/ 

 

6 

 

/ 

 

1 

ЧЕТВРТИ 
 

/ 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

УКУПНО 

 

1 

 

12 

 

/ 

 

1 
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 

ГОДИНУ 

 

 

 У наредној школској години треба: 

 

*Часове одељењскoг старешине  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/ теми  пружити могућност поправљања оцене у току 

реализације следећег модула и интезивирати допунску наставу.  

 

*На одељењској заједници сачинити план побољшања успеха ( узајамна помоћ ученика- 

вршњачка едукација). 

 

*Допунска настава- обавезна. 

 

*Интезивирати разговор ученика са стручним сарадницима. 

 

*Разредне старешине да обављају  разговор са родитељима ученика који имају више 

негативних оцена у току школске године.  

 

*Пратити изостајање са наставе и благовремено реаговати, обавестити родитеље  усменим 

и по писменим путем и стручне сараднике. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Извештај о раду одељенских старешина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
У Краљеву,                                                  30. 8. 2019. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења I1 

 
    Одељење  I1,     Разреднии старешина:   Мира Белопавловић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења: 

Милетић Николина-председник одељења 

Драговић Ана-заменик председника 

Николић Вања-благајник 

 

 Ученици у ученичком парламенту; 

Бањац Татјана 

Бојић Никола 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Укупан број изостанака је 1310 ,од тог броја 1271 је оправданих и 39 неоправданих. 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Међуљудски односи у одељењу су на задовољавајућем нивоу. 

 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Сви ученици имају примерно владање. Илић Никола је кажњен опоменом одељенског 

старешине због 6 неоправданих изостанака. 

   

 Учешће у раду секција; 

 

Даница Вишњић учествује у раду Секције Црвеног крста.  

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); 

Ерац Алекса учествовао у квизу ,,Краљево бира знање“. 

Даница Вишњић је освојила  треће место на међурегионалном такмичењу у Мионици из 

реалистичког приказа повреда,обољења и стања. 

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;  

Смањити број изостанака и редовни одласци на часове допунске наставе.      

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине;  
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Одржано је 30 часова одељенске заједнице и 32 часа одељенског старешине. 

 

--Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

      Општи успех одељења  је на задовољавајућем нивоу са могућношћу 

побољшања,обзиром да велики број ученика има просек веома близу одличног што ће и 

остварити у наредној школској години.Такође морамо радити и на смањењу броја 

изостанака. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I2 

 
    Одељење  I2,     Разреднии старешина:   Горица Радичевић   

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Александра Бугариновић,Јелена Љубичић,Бојана Нешовић 

   

 Ученици у ученичком парламенту; 

Лука Ерац,Стефан Марковић 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Највећи број изостанака имају Лука Ерац и Лука Лазић (по 150) 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих);У одељењу владају добри и позитивни међуљудски односи. 

 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак);Сви ученици имају примерно владање. 

   

 Учешће у раду секција; 

Организована је секција из српског језика и књижевности.  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); 

Урош ковачевић и Николина Радичевић су учествовали на општинском такмичењу 

из историје без запажених резултата. 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;       

Током године ученици су се упознали међусобно и са правилима рада и понашања 

у школи што је на крају дало добре резултате.17 одличних ђака,12 врло добрих и. само 1 

ђак са 1 недовољном оценом 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине; Одељенска заједница 31,а ЧОС 33. 
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 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 Период прилагођавања на нову шќолску средину је добро протекао.На почетку је 

било малих недоумица око начина учења .Када су схватили да само редован рад даје добре 

резултате они су на крају школске године и дошли.17 одличних и 12 врло добрих ђака.У 

наредној години треба још радити на смањењу изостајања са наставе,ђаци ,родитељи и 

разредни старешина. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I3 

 
Одељење  I3,     Разреднии старешина: Јасна Зарев 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

председник: Тијана  Трифуновић  

заменик :Немања Миодраговић  

благајник: Милица Новичић 

   

 Ученици у ученичком парламенту; Анђела Живковић и Сашка Кошанин  

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе).Анђелија Прашчевић услед 

обољења од великих богиња и каснијих компликација није ишла у школу последњих 5 

недеља школске године 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

 Одељење је за сада лепо формирано и влада лепа атмосфера  

 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

 Нема покренутих дисциплинско васпитних мера у првом полугодишту 

   

 Учешће у раду секција; 

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати); 

 Антонина Мађерчић је учествовала у квизу "Краљево бира знање",Тијана 

Трифуновић учествовала на литералној секцији 
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 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;    

 Као разредни старешина сматрам да ђаци требају још у већем броју и чешће да 

посећују часове допунске наставе у циљу постизања бољих резултата  .Досадашње 

искуство је показало да ђаци који су посећивали допунску наставу имају боље оцене и 

постижу боље резултате   

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине;  

 Часови одељенског старешине  - 35 

 Часови одељенске заједнице - 20 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 Свеобухватно стање у одељењу је добро.Ученици су успели да се уклопе у нову 

заједницу и прихвате нове обавезе.Успех ученика на крају прве године је 11 ученика са 

одличним успехом, 15  ученика са врло добрим успехом  и 4 ученика са добрим успехом. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I4 

 

Одељење  I4,     Разредни старешина: Соња Илић 

   

- У одељењу има 31 ученик.Планиране активности су спровођене у сарадњи са члановима 

Одељенског већа, директором школе, педагошком-психолошком службом школе и 

родитељима. 

     - У току школске године су спроведене следеће активности: 

        1. Упознавање ученика са планом и програмом рада за школску 2018/19, 

конституисање одељенске заједнице коју чине: 

     - Председник одељенске заједнице - Елена Илић 

     - Заменик председника одељенке заједнице - Братислав Матовић 

     - Благајник - Александра Матовић 

као и избор ученика за ученички парламента,а то су Анђела Ристић и Ксенија Сеничић. 

        2. Упознавање са социјалном структуром ученика,упознавање ученика са кодексом 

понашања у школи, правилником о васпитно-дисциплинским мерама као и правима и 

обавезама ученика. 

       3. Одржавање родитељских састанака ,индивидуална сарадња са родитељима и 

саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоћа  у учењу као и 

разматрање успеха ученика. 

       4. Праћење дисциплине и изостајање са наставе: 

              - У одељењу 1/4  на крају школске 2018/19 године има укупно 1500 изостанка,а од 

тог броја оравданих изостанака је 1468 и 32 неоправдана изостанка.До краја школске 

године нису изрицане васпитно - дисциплинске мере. 

       5. У одељењу влада добра атмосфера међу ученицима као и односи узајамног 

разумевања,сарадње и поштовања. 

        6. У рад музичке секције била су укључене Ивана Ивановић и Валентина Нешковић. 
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Ивана Ивановић је учествовала у Светосавској свечаности одржаној у просторијама школе, 

а обе ученице су учествовале на отварању Републичког такмичења из Прве помоћи 

одржаног у нашој школи.У раду секције Црвеног крста било је укључено пет ученика 

одељења 1/4. 

        7.Ни један ученик одељења није узео учешће у неком од планираних и одржаних 

такмичења,али је 11 ученика одељења учествовало у организацији Републичког такмичења 

из Прве помоћи. 

        8. Ученици су редовно упућивани на посете часовима допунске наставе са циљем 

побољшања њихових постигнућа из предмета где су постојале слабе оцене као и из оних 

педмета где су желели да остваре бољи успех.  

        9. Током школске године одржано је 29 часова одељенске заједнице и 32 часа 

одељенског старешине на којима се између осталог разматрао успех ученика и изостајање 

са наставе,утврђивала реализација фонда часова свих облика наставе и промовисале 

хуманитарне вредности у акцијама сакупљања помоћи за оболеле и социјално угрожене. 

        10.На крају школске године сви ученици су остварили позитиван успех и имају 

примерно владање.Одличан успех има 8 ученика,врло добар 22 ученика и добар успех 1 

ученик.Најбоља ученица одељења је Милунка Весковић. 

-Задовољна сам постигнутим успехом на крају школске године,јер се број одличних 

ученика повећао,недовољних ученика нема,али током наредне школске године радиће се на 

побољшању појединачног успехаученика као и успеха на нивоу целог одељења. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I5 

 
Одељење  I5,     Разредни старешина:  Сања Петровић. 

 

- Председништво одељења чине следећи ученици : Председник  : Јелена 

Неговановић Заменик председника : Антонијевић Александра; Благајник : Станојевић 

Војин. 

- Представници Ђачког парламента чине следећи ученици : Ђерковић Теодора и 

Николић Ива. 

- Укупан број изостанака у првом и другом полугодишту  је 1552.  Од тога  1514. 

оправданих и  38.неоправданих. Ученик Антић Алекса је због честих компликација 

респираторне инфекције био спречен да долази у школу тако да носи већи број 

изостанака.Ученик Маријан Микарић је такође био често одсутан због психолошких 

проблема. Такође период виремије се оцртао на изостајање са наставе.Подједнак број 

изостајања је био током првог и другог полугодишта.   У разговору са родитељима, 

одељенски старешина је нагласила, да је редовност у настави од посебног значаја за 

ученике зато што се директно оцртава на њихове оцене и успех.Родитељи су редовно 

долазили у школу и  лекарским уверењима правдали часове. 

- Унутар одељења у првом полугодишту се осећала клима прилагођавања и 

несналажења.Редовним отвореним разговорима на одељенским заједницама успели смо да 

превазиђемо све потешкоће на које су ученици наилазили. Прихватање нове 

средине,међусобне различитости,социјалне структуре и навика другара из одељења трајао 
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је током првог полугодишта.У другом полугодишту се осећа заједништво једне нове 

породице која се бори за исте циљеве и идеје. 

- Због привикавања на нову средину и несналажења у новој школи није било 

учешћа у секцијама и такмичењима.Ученици су се базирали на редовну наставу како би 

постигли бољи успех.УрошАлексић је учествовао на Окружном  такмичењу из историје. 

- Број одржаних часова одељенске заједнице је 32. и број часова одељенског 

старешине је 30. 

- Ученици овог одељења су у већем проценту путници,што значи да пар сати у 

току дана проводе у саобраћају.Један проценат се први пут одвојио и суочио са 

самосталним животом у интернату и приватним становима.Њихов задатак је пре свега био 

да се адаптирају на нови начин живота,а самим тим да покажу успех у новој школи.У 

првом тромесечју се нису одазвали задатку и имали су 47. недовољних оцена.Ученици који 

су редовно похађали допунске наставе успели су да поправе недовољне оцене и на крају 

полугодишта број недовољних износи 17.На крају школске године успели су да, сем једног 

ученика, сви положе разред са позитивним успехом.Шест ученика је постигло одличан 

успех.Анастасија Милковић са свим петицама и похваљена је за најбољег ученика 

одељења.Петнаест ученика је постигло врло добар успех и девет ученика добар 

успех.Ученик који има недовољне оцене је Микарић Маријан  и то из предмета анатомија 

и физиологија и физике.Поменути ученик је током године имао потешкоће при учењу и 

раду.Сем одељенског старешине у рад са поменутим учеником је укључена и ПП служба 

наше школе.Да нагласим да поменути ученик живи само са оцем,мајка је преминула у 

првим годинама његовог живота.Имао је и здравствену урођену кардиоваскуларну 

аномалију,тако да је имао и операцију срца у трећој години живота.Целу ову животну 

причу прате и психолошки проблеми ученика. 

- Наставничко веће похваљује одличне ученике одељења:Анастасију 

Милковић,Тијану Максимовић и Анђелу Милетић,Кристину Гочанин, Александру 

Антонијевић и Анђелу Јовановић. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II1 

 
Одељење  II1,     Разредни старешина:   Весна Божовић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник) 

Председник: Лазић Емилија 

Заменик: Рудњанин Коста 

Благајник: Штављанин Ана 

 

 Ученици у ученичком парламенту 

Јелена Николић и Нина Ђокић 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 
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o Часови додатне: хемија 

o Допунске физика,енглески,биологија,математика. 

 У одељењу има 32 ученика, одличних 16,врло добрих 13,добрих 3. 

 Ученици са свим петицама су: Куч Милица и Штављанин Ана. 

 Најбољи ученик је Штављанин Ана 

 За августовски испитни рок упућују  

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе) 

o Оправданих 2273 и неоправданих 94. 

 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)- ученица Обреновић Анастасија има укор одељенског 

старешине  и смањену оцену из владања на врло добар 4 због неоправданих изостанака 

(10) као и Ђорђе Богдановић(8)  и Филип Ерац са (12) неоправданих изостанака. 

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, ранг 

такмичења,број учесника, постигнути резултати) 

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу; 

o Ученици добро уче и лепо међусобно сарађују 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине 

 

o ОЗ 34 

o ОС 33 

 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати 

период 

 

 У одељењу су одржана 34 часа одељењске заједнице и 33 одељењског 

старешине. На почетку су ученици информисани о плану и програму рада у другој години.. 

Одржан је и родитељски састанак да би се и родитељи подсетили на правила понашања и 

оправдавања часова. Конституисана је одељењска заједница.. У одељењу је развијен 

пријатељки међусобан однос. Разговарали смо и о насиљу међу младима.У оквиру 

школске године одржано је доста предавања од стране ученика. Упознати су са начином 

заштите и знају коме могу да се обрате за помоћ.. Ученице које су чланови Парламента су 

нам пренели о чему се разговара на парламенту и о акцијама парламента.. Ученици су 

упознати и кроз предмете које уче о утицају дрога на организам тако да су добро 

обавештени о штетности. Сложили су се да је редовност похађања наставе веома битна. 

Ученици похађају и допунске и додатне часове. Учествовали су и у приредби поводом 
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Светог Саве..Обзиром да су у првом полугодишту ,били доста попусти са оценама,на крају 

су постигнути  задовољавајући успеси свих ученика. 

 На поправни испит се не упућује ниједан ученик,јел су сви на време поправили 

оцене. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II2 

 
Одељење  II2,     Разредни старешина:   Ђорђе Симић  

  

Одељење 2/2 има 30 ученика, од тога 28 девојчица и 2 дечака.             

Председник одељења је Милица Топаловић, благајник је Мина Савић.  

Представници ђачког парламента су Андреа Дугалић, Марија Божовић и Марија 

Ристић (замена). 

На крају школске 2018/2019.године, ученици 2/2 постигли су следећи успех: 21 

ученик је постигао одличан и 11 ученика врло добар успех.                     

Најбољи ученици су Мина Радовановић и Катарина Крстић.                                           

Свих 30 ученика имају примерно владање. 

Часови редовне наставе су одржани према плану и програму.                           

Часови допунске и додатне наставе су реализовани такође према плану и програму и 

потребама ученика. 

Ученици су помагали у реализацији Републичког такмичења из Прве помоћи. 

На одељенском већу одржаном 24.06.2019.године ученицама: Тијани Поповић, 

Емилији Стефановић, Николини Миловић су поправљене оцене из предмета 

Микробиологија са епидемиологијом, Алекси Живановићу из Хемије и Андреи Дугалић из 

Француског језика. 

Ученици 2/2 ове године су направили 1545 изостанака, од тога 1526 оправданих и 

19 неоправданих. 

У школској 2018/19.год ученици 2/2 су остварили бољи успех него претходне 

године. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II3 

 
Одељење  II3,     Разредни старешина: Оливера Ђуровић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Председништво одељења чине следећи ученици: 

-председник одељенске заједнице је Мила Ђорђевић 

-заменик председника је Ивана Младеновић 

-благајник је Магдалена Маринковић 
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 Ученици у ученичком парламенту; 

У ученичком парламенту су ангажоване Ђорђевић Мила и Андрић Ана. 

Њихово ангажовање је редовно и на свим активностима које ђачки парламент 

организује. 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

        Изостајање са наставе је у границама нормалног понашања што се да видети у 

записнику са седница одељенског већа .Већих осцилација нема. 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

 

    Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући.Повремене несугласице и 

неслагања су решавани на часовима одељенске заједнице и кроз индивидуалне разговоре 

са ученицима.Примећено је дружење ,солидарност и међусобна помоћ при решавању 

проблема са савладавањем градива и проблема са мотивацијом упостизању бољег успеха. 

 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

 

    Сви ученици имају примерно владање. 

   

 Учешће у раду секција; 

 

Ученици су узели учешће у раду следећих секција : 

-спортска секција-Младеновић Ивана ,Маринковић Магдалена,Богдановић 

Милица,Александрић Маша,Станић Катарина,Јеринић Нина. 

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); 

    Општинско такмичење из историје :Маринковић Магдалена ,Виријевић 

Катарина 

    Окружно такмичење из историје:Богдановић Милица ,Јовановић Милош 

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;  

Предлажем појачан рад одељенске заједнице .Потребна је боља посећеност 

часовима допунске наставе ,на којима ученици могу да поправе успех. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине; 
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    Одржано је 33 час одељенске заједнице и 36 одељенског старешине. 

    Извештај о раду одељенског старешине и извештај одељенске заједнице се 

налазе у електронском дневнику.  

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 

    Сви ученици у одељењу имају позитиван успех .Ученици су показаји висок 

ниво заинтересованости за рад ,клима у одељењу је задовољавајућа ,међуљудски односи су 

добри. 

 Одличних ученика је 11, врло добрих 22 и добрих један ученик.  

Укупан број изостанака је 2 420- оправданих 2 385 и неоправданих 35. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II4 

 

Одељење  II4,     Разредни старешина:  Мина Миљаковић 

    

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник);  

 

Председник одељењске заједнице је Анастасија Јовићевић, заменик је Анастасија 

Угреновић, а благајник је Катарина Костић.  

   

 Ученици у ученичком парламенту;  

 

Представници у ученичком парламенту су Викторија Ђусић и Анђела Драгањац. 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 

 Број оправданих изостанака је 1271, док је број неоправданих изостанака 16. Нема већих 

осцилација, равномерно су распоређени изостанци. На крају наставне године број 

оправданих изостанака је 2266, а број неоправданих изостанака је 45. 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих);  

 

Ученици се лепо слажу, међусобно уважавају и поштују једни друге. 
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 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак);  

 

Четири ученице су кажњене укором одељењског старешине и смањењем оцене из владања 

на врло добро (4): Анђела Драгањац, Наталија Димитријевић, Милица Ранковић, Катарина 

Костић. Сви остали ученици имају примерно владање. На крају наставне године 

ученицама Анђели Драгањац, Катарини Костић и Милици Ранковић поправљене су оцене 

из владања на примерно (5) јер су показале фино и одмерено понашање и није било неких 

непримерених елемената. Ученици Наталији Димитријевић је утврђено врло добро 

владање и смањење оцене из владања на 4 јер је поред непримереног понашања 

(коришћење мобилног телефона на часу) направила и 5 неоправданих изостанака. 

   

 Учешће у раду секција; 

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати);  

    Анђела Драгањац је учествовала на окружном такмичењу у атлетици (бацање кугле). 

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;    

Иако је однос међу ђацима добар и успех у односу на претходну годину побољшан још 

увек има доста простора за напредак, пре свега на плану успеха. Оне су показале да могу 

да имају солидан успех без недовољних оцена, а сада кроз јачање међусобне подршке и 

кроз редовно учење покушаће да имају још боље оцене.  Све ово се односи и на наредну 

школску годину. 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине; 

 

Одржано је 14 часова одељењског старешине и одељењске заједнице. У току наставне 

године одржано је 27 часова одељењског старешине и одељењске заједнице. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

  

Уочен је напредак на плану успеха у односу на претходну школску годину (укупан број 

недовољних оцена је 4). Број изостанака је у оквиру просека, ученици се добро слажу и 

нема већих проблема. На крају наставне године нема недовољних оцена. Број одличних 

ученика је 3, врло добрих 17 и добрих 7. Најбоља ученица у одељењу је Невена Јовановић. 

Све ученице су показале помак у односу на претходну школску годину. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења II5 

 
Одељење  II5,     Разреднии старешина:  Данијела Кужић 

 

Одељење II5 има 28 ученика од чега 14 дечака и 14 девојчица. На крају другог 

полугодишта школске 2018/19. године сви ученици су са позитивним успехом. 

Седам ученика је са одличним успехом, и то: 

1. Елена Ненадић 5,00; Ученица је најбољи ђак одељења II5. 

2. Јована Радивојевић; 

3. Ана Станчић; 

4. Јована Никић; 

5. Ђорђе Белопавловић; 

6. Филип Вранић; 

7. Ружица Перић. 

Четрнаест ученика је са врло добрим успехом и седам са добрим успехом. 

Укупан број изостанака је 1.563 и то 1.505 оправданих и 58 неоправданих. Ученик 

Никић Вук је направио 285 оправданих изостанака и 5 неоправданих. Највећи број 

изостанака је направио услед операције и болничког лечења. 

Анђелија Николић има 144 оправдана и 2 неоправдана. Велики број оправданих 

изостанака је због здравствених проблема. 

Грачанац Страхиња има 113 оправданих и 5 неоправданих изостанака. 

Учених Матеја Драгањац има 93 оправдана изостанка и 9 неоправданих 

изостанака. Ученику је 15.11.2018. године смањена оцена из владања због 7 неоправданих 

изостанака. С обзиром да је у међувремену направио још 2 неоправдана изостанка владање 

је за крај школске године остало врло добро (4). 

Ученица Милица Вишњић имала је смањену оцену из владања због непримереног 

понањања. Спроведене су мере друштвено – корисног рада и ученица није направила ни 

један изостанак до краја школске године. Примећена је промена у понањању тако да је 

ученици поправљено владање на примерно (5). 

У одељењу од 28 ученика 27 ученика има владање примерно, а један ученик има 

смањену оцену из владања на врло добро (4). 

У току школске године одржано је 30 часова одељењског старешине. 

У току школске године реализовани су часови допунске и додатне наставе као и 

секције Црвеног крста. Српски језик 10 часова допунске наставе, Немачки језик 6, 

Француски језик 1, Математика 14, Физика 15, Хемија 16, Биологија 6, Технологија 

зуботехничког материјала 4, Фиксна протетика 17. 

Ученице Јована Радивојевић и Ана Станчић освојиле су треће место на 

Међурегионалном такмичењу Црвеног крста и пласирале се на Републичко такмичење. 

Сви одлични ученици су награђени похвалницом, а најбоља ученица одељења 

похвалницом и књигом. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења III1 

 
    Одељење  III1,     Разредни старешина: Светлана Букумира  

 

                     У одељењу 3/1 укупно ученика 29. Сви ученици су са позитивним 

успехом : одличних 19, врло добрих 9, добрих 1. Шест ученика је са 5,00 просеком ( 

Вучковић Лидија, Вучковић Весна, Матовић Неда, Недовић Магдалена, Маркановић 

Кристина, Николић Димитрије ) и сви ученици награђени су књигом.  

Укупан број изостанака је 1 463; оправданих 1 355; неоправданих 108. Због 

већег броја изостанака, следећим ученицима смањене су оцене из владања : Богићевић 

Анастасија (10), Думановић Лидија (10), Миладиновић Јована (7), Чоловић Андреа (5), 

Џамић Марија (14). Ученици Бојанић Ани је изречен Укор директора и оцена из владања 

задовољавајуће 2 због 27 неоправданих изостанака. Ученица Ана Бојанић има велики број 

изостанака, укупно 123. Код истоимене ученице је васпитно-дисциплински поступак, као и 

мере за побољшање владања започет 30.11.2018. Опоменом разредног старешине. У 

наредном периоду предузете су мере за побољшање владања применом друштвено 

корисног рада. Поред напора одељенског старешине, разовора са психологом и учешћа 

родитеља, ученица је наставила са неоправданим изостајањем са наставе. Поступно је 

смањивана оцена из владања ( 31.01.2019. врло добро 4 / Укор Одељенског старешине, 

15.04.2019. добро 3/ Укор Одељенског већа, 07.06.2019. задовољавајуће 2 / Укор 

директора). Осим неопраданих изостанака на оцену је утицало и непримерено понашање 

према особљу у наставној бази. Ученица Чоловић Андреа је такође због непримереног 

понашања у наставној бази добила Опомену Одељенског старешине,а заједно са 5 

непоравданих изостанака и Укор Одељенског старешине. Инцидент у наставној бази се 

догодио 03.06.2019. на одељењу стерилизације у току редовних вежби из хирургије. 

Осталих 23 ученика имају примерено владање.  

Ученици 3/1 су учествовали на Школском такмичењу из здравствене неге. 

Мотивисаност је била велика, укупно 10 ученика је учествовало у такмичењу ( Вучинић 

М., Вучковић В., Недовић М., Николић Д., Маркановић К., Стефановић Ј., Станисављевић 

Т., Сташевић М., Џамић М. ). Две ученице из 3/1 пласиране су на Републичко такмичење, 

Вучковић Лидија и Вучковић Весна, и ученица Џамић Мина из 3/2. Републичко такмичење 

из здравствене неге, на коме су учествовале Медицинске школе (30) Републике Србије, 
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одржано је 12. и 13. априла у Београду на Звездари. На овом такмичењу наше ученице 

освојиле су 1. место у екипном такмичењу, а Вучковић Лидија и појединачно 1. место са 

максималним бројем поена. Ученице су за овај фантастичан успех награђене пригодним 

поклоном од стране директора школе, као и Захвалницом Градоначелника града Краљева. 

Из наведених разлога најбољи ученик одељења је Вучковић Лидија. Ментори који су 

спремали екипу за такмичење су Светлана Букумира и Снежана Миросавић.  

Ученици 3/1 су имали велико учешће у организацији и реализацији Републичког 

такмичења из прве помоћи, одржаног 10. и 11. маја у Краљеву. Ученице Маркановић 

Кристина и Вучинић Милена су учествовале на Општинском такмичењу у рецитовању 05. 

априла 2019., а Вучинић Милена пласирана је и на Окружно такмичење.  

У току школске године одржано је 34 одељенских заједница и 35 ЧОС-а.  

Укупан број родитељских стастанака 6.  

17. маја организована је стручна посета Војно-медицинској академији.  

Просечна оцена општег успеха одељења на крају другог полугодишта је 4,50.  

Из свега наведеног, закључак је да су ученици постигли јако добар успех у 

наставним и ваннаставних активностима.   

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III2 

 
Одељење  III2 ,      разредни стерешина:  Миросавић Снежана 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

 

   Председништво одељења чине следећи ученици: 

-председник одељењске заједнице је Џамић Мина 

-заменик председника је Благојевић Тамара 

-благајник јеТрифуновић Ања 

 

 Ученици у ученичком парламенту; 

У ученичком парламенту су ангажоване Томашевић Теодора и Мршовић Милица. 

 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Ученици су  похађали часове допунске наставе: 
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 -допунска настава је организована из следећих предмета: 

 -математика-11 часова-наставу похађали:Благојевић Тамара,Здравковић 

Милица,Ђуричић Милица,Васиљевић Ђорђе,Бошковић Анђелија,Биорац Хелена,Џамић 

Мина,Бежановић Зорана. 

 -Енглески језик-1 час-наставу похађали:Крсмановић Жељко,Џамић 

Мина,Бошковић Анђелија,Митровић Александра 

-додатна настава је реализована из здравствене неге кроз 35 часова.Наставу је 

похађала Мина Џамић. 

 

 Изостанци ученика са наставе  

 У току школске године,укупан број изостанака је 1477(1416 оправданих 

изостанака и 61 неоправданих изостанака). 

  

 Међуљудски односи у одељењу 

   Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући.Повремене несугласице и 

неслагања су решавани на часовима одељењске заједнице и кроз индивидуалне разговоре 

са ученицима.Примећено је побољшање међуљудских односа у одељењу након повратка 

са екскурзије.Присутно је дружење,солидарност и међусобна помоћ при решавању 

проблема са савладавањем градива и проблема са мотивацијом у постизању бољег успеха.  

   

    - Дисциплина и владање : 

  28 ученика има примерно владање,а Тамара Благојевић има врло добро(4) 

владање због 12 неоправданих изостанака. 

  Следећим ученицима су изречене васпитно –дисциплинске мере,опомена 

одељењског старешине,без смањења оцене из владања:Томашевић Теодори и  Мршовић 

Милици због неоправданих изостанака.Код њих су и спроведене мере друштвено-корисног 

рада које су дале резултате.Појачаним педагошким надзором,захваљујући интензивној 

сарадњи са родитељима и педагошко-психолошком службом,ученицима којима је била 

изречена васпитно –дисциплинска мера,опомена одељењског старешине,су поправили 

своје понашање и престали да неоправдано изостају из школе. 

 

 Учешће у раду секција; 

Ученици су узели учешће у раду следећих секција: 

 -секција прве помоћи:Ђуровић Невена,Пантовић Андрија,Милосављевић 

Владимир,Митровић Александра,Васиљевић Ђорђе,Милетић Исидора; 

 -музичка уметност-Ковачевић Кристина,Биорац Хелена,Ђуричић Милица 

 

 Учешће на такмичењима  

-Спасић Анастасија је учествовала на општинском квизу знања „Краљево бира 

знање“ и освојила треће место. 
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-Ђуровић Невена је учествовала,као члан екипе Црвеног крста,на Републичком 

такмичењу из прве помоћи и освојила девето место. 

-Џамић Мина је учествовала на Републичком такмичењу из здравствене неге и 

освојила прво место у екипној конкуренцији. 

 

 Предлози и мишљења 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.У сарадњи са 

психологом школе,прилагодити рад са ученицима развојним карактеристикама и помоћи 

им да савладају развојне задатке и да реше проблеме који се рефлектују на њихово 

постигнуће у школи.Предлажем и организовање заједничких посета 

концертима,позоришним представама,што би користило њиховом дружењу  и побољшању 

међуљудских односа у одељењу.Потребна је и боља посећеност часовима допунске 

наставе,на којима ученици имају могућност да прошире и стекну нова знања,и тако 

поправе успех. 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине 

 

   Одржано је 36 часова одељењске заједнице и 36 часова одељењског старешине. 

   На почетку школске године,ученици су информисани о наставном плану и 

програму,организацији наставе и вежби.Упознати су са правилником 

оцењивања,организацијом и распоредом додатне и допунске наставе и ваннаставних 

активности.Ученицима су предочена и правила понашања у школи,обавезе,дужности и 

права,као и васпитно-дисциплинске мере које могу бити изречене.Изабрано је руководство 

одељења и представници Ђачког парламента.Ученицима и родитељима је предочен и план 

реализације Програма за заштиту ученика од насиља(облици насиља,мере превенције и 

мере интервенције).На  два часа одељењске заједнице су присуствовали ученици 1/1 који 

су презентовали предавања на теме:Пријатељство и како га неговати и Насиље и типови 

насиља. Обављени су и разговори са ученицима на теме: Слободно време и однос према 

раду,Рационализација учења, Неприлагођено понашање код ученика,Негативни аспекти 

изостајања из школе.Бавили смо се и анализом успеха и владања ученика,као и предлогом 

мера за побољшање истог.Ученици су упознати и са начином реализације 

екскурзије.Екскурзија је спроведена у периоду од 8.10.-12.10.2018.год. Посећени су 

градови северне Италије.Програм је у потпуности испоштован,а понашање ученика је било 

задовољавајуће. 

  Организована је и стручна посета В.М.А.-17.маја,при чему  су ученици обишли 

поједина одељења и одељење за хипербаричну комору.  

    

 Одржано је пет родитељских састанака и више индивидуалних разговора са 

родитељима.Родитељи су упознати са организацијом и  начином спровођења свих облика 
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образовно-васпитног рада,обавезама,правима и дужностима ученика.Посебна пажња је 

усмерена на упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања. 

   

Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 У одељењу 3/2 има 29 ученика(7 дечака и 22 девојчице).Сви ученици са 

позитивним успехом завршавају школску годину(одличних-21 ученик,врло добрих-8 

ученика).Најбољи ученик у одељењу је  Стоисављевић Петар,а похваљују се и 

Парезановић Маја и Спасић Анастасија. 

 Ученици су показали висок ниво заинтересованости за рад,клима у одељењу је 

задовољавајућа,међуљудски односи су добри. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III3 

 
Одељење  III3,      разредни стерешина:  Мирјана Костић Чолић 

 

Ученици који чине председништво одељења су : 

Председник – Катић Анђела 

Заменик председника – Марковић Кристина 

Благајник - Миловановић Гроздана 

 

Ученици у ученичком парламенту су: 

Милојковић Виктор и Ћурчић Адријана 

 

У одељењу 3/3  има 31 ученик. На крају другог полугодишта сви ученици имају 

позитиван успех , тј. 31ученик је са одличним успехом. 

 Ученици са успехом 5,00 су: Антонијевић Ема,  Васиљевић Кристина, Васиљевић 

Младен,  Максимовић Мима, Мијатовић Милица, Николић Јована, Радујевић Нина, 

Ракићевић Јована, Ракоњац Мина, Ћурћчић Адријана и Шалинић Никола који је и најбољи 

ђак у одељењу. Одељенско веће је похвалило све ученике и сви су добили захвалнице а 

ученици са успехом 5,00 су добили и књигу као награду за успех. 

 Булатовић Бојана и Васиљевић Младен су добили захвалнице за учешће у 

спортским такмичењима. 

 

Укупан број изостанака  на крају школске године износи 1674, од тога је 1658 

оправданих изостанака, а 16 неоправдана изостанака. 

  

 Сви ученици у одељењу имају примерно владање. 

 

Ученици су похађали допунску наставу из следећих предмета: 

Математике- 3 часа. 

Ученици су похађали додатну наставу из следећих предмета: 
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Медицинске биохемије- 4 часа, 

Хемије- 1 час. 

 

Учествовали су у раду секције за лековито биље са фитотерапијом – 17 часова,(7 

ученика). 

и спортској секцији (Јована Мирковић и Бојана Булатовић). Јована је због повреде 

била онемогућена да учествује у такмичењу, али је зато била на трибинама и подржавала  

Бојану  и екипу наше школе  који су учествовали  на општинском такмичењу у рукомету и 

освојили  1. место. Такмичење је одржано 28.11. 2018. године. 

  

Јелена Пауновић је учествовала на пројекту "Светионик знања" који је спровела 

Организација српских студената у иностранству са Министарством просвете и спорта 

Републике Србије. Јелена нам је појаснила да је пројекат представљао такмичење 60 

средњошколаца подељених у 15 тимова. Сваки тим чинио је по четворо средњошколаца, 

треће и четврте године, из 15 градова Србије. Уз стручно вођење ментора из иностранства 

и координатора из партнерске организације из дате локалне самоуправе, тимови су 

осмишљавали пројекте из једне од пет области: туризам, екологија, спортска култура, 

култура и уметност и друштвена одговорност и активизам. Отварање пројекта одржало се 

на Дивчибарама од 23. до 25. новембра.  

 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године број одржаних часова 

одељенске заједнице је 33 и број одржаних часова одељенског старешине је 33. 

 

Ученици и одељенски старешина су између осталог разговарали о овим темама: 

* Пријатељство и како га неговати? 

Као одељенски старешина свесна сам да мој однос и понашање према ученицима 

(познавање, разумевање и уважавање личности ученика, срдачан и топао однос, 

подстицање и стимулисање ученика на сарадњу, спремност да се помогне ученику) као и 

мој однос према колегама и ученичким родитељима, значајно доприноси развоју 

позитивних социјалних односа међу ученицима и социјално прихватљивих начина 

понашања. Ученици више следе практичне поступке одраслих него вербалне поуке и 

правила, тако да моја комуникација са ученицима,(као њиховог одељенског старешине), 

има изузетно значајну улогу у развоју и понашању ученика у целини. Успостављање 

повољне социо-емотивне климе у одељењу је предуслов за неговање добрих пријатељских 

односа међу ученицима у одељењу и школи. 

*Типови насиља 

Насиље изазвано злоупотребом информационих технологија(мобилних телефона, 

камера, интернета) у сврху емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства је недопустиво . Немој да радиш другоме све оно што не желиш да се ради 

теби, златно је правило, сложили су се сви ученици у одељењу.  

*Матурски испит 

Прва генерација ученика образовног профила фармацеутски техничар завршила је 

своје школовање полагањем матурског испита школске 2017/18. године. Дакле , нови 

концепт матурског испита чека  и одељење 3/3. 

Концепт матурског испита заснован је на следећим принципима: 

-уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу, 

-унапређење квалитета процеса оцењивања. 
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Испит за проверу стручно-теоријских знања биће у оквиру ових 

предмета:фармакогнозија са фитотерапијом,фармацеутска хемија са аналитиком 

лекова,фармацеутска технологија, фармацеутско технолошке операције и поступци. 

Ученици имају од прве до четврте године ове предмете и скренута им је пажња да уче , 

чувају књиге, свеске, лабораторијске свеске , обнављају знање , после модула провежбају и 

одговоре на матурска питања у сарадњи са предметним наставником. 

*Екскурзија 

Петодневна екскурзија трећих разреда у Северну Италију је протекла у најбољем 

реду. Ученици и одељенски старешина су понели прелепе утиске са екскурзије. Понашање 

ученика је били примерно и похваљени су од стране директора и свих одељенских 

старешина. 

Секција за лековито биље са фитотерапијом 

Један од највећих проблема са којима се суочава данашње глобално друштво је 

брига за екологију и животну средину. 

Планета земља је наш дом. Предајем ученицима фармакогнозију са 

фитотерапијом, дакле, заједно проучавамо лековито биље и желећи да проширимо наша 

интересовања и знања из ове области основали смо  секцију за лековито биље са 

фитотерапијом тако да су нам теме везане за екологију веома  важне. Човек који је 

задивљен природом , који је воли, поштује, чува и негује живеће у складу и са собом, и са  

другим људима а и са својим животним окружењем.  

 

XX републичко такмичење медицинских школа у пружању прве помоћи које се 

одржало у Краљеву пружило је прилику и ученицима фармацеутског смера да учествују у 

организацији такмичења. Осмислили смо  два едукативна пункта. Са великим 

задовољством и поносом били смо  део овог великог пројекта наше школе. 

Закључак 

Средња оцена одељења је 4,86. Сви ученици имају примерно владање. Одељенски 

старешина је похвалио одељење на постигнутом успеху, јер су по успеху најбоље одeљење 

у школи на крају другог полугодишта шк. 2018/2019. год. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III4 

 
Одељење  III4 ,      разредни стерешина:  Драгана Рончевић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

  Анђела Радаковић, Катарина Анђелковић, Јана Дабижљевић. 

 

 Ученици у ученичком парламенту;  

 Бојана Вучићевић и Маријана Томић. 
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Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); Укупан број изостанака за 

школску 2018/2019.г. је 1858, оправданих изостанака 1851 и 7 неоправданих изостнака. 

Због инфекција утоку школске године, неколико ученика је имало већи бр.изостанака: 

Валентина Божовић (199 изостанака), Александра Васиљковић (120 изостанака),Ана 

Мијатовић( 136 изостанака),  Андрија Мутавџић ( 159 изостанака), Андријана Перовић(116 

изостанака )Нађа Савковић (127 изостанака)  и Маријана Томић(101 изостанак) . Родитељи 

су редовно и уредно оправдавали изостајање своје деце са редовне наставе. 

  

Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих);.  

 Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући. Другарство је на 

високом нивоу, заједничка помоћ свих ученика за поједине ђаке - новчана, морална 

подршка, разумевање, помоћ у савладавању градива. Као и међусобно дружење, 

одржавање добрих међуљудских односа. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се 

водио дисциплински поступак); Сви ученици имају примерно владање. Владање ученика је 

примерно како на часовима редовне наставе у школи, тако и на часовма наставе вежби и  

вежби у блоку која се спроводила на педијатријском одељењу Опште болнице у Краљеву и 

Предшколским установама „Олга Јовичић Рита“. Примерно владање и у току спровођења 

дежурства ученика у школи. 

   

 Учешће у раду секција; Секција из наставног предмета Књижевност за децу. 

Припрема и извођење представе за децу: Модерна бајка. 

Представу су изводити у предшколским установама( вртићи): Полетарац, Младост и 

Пчелица; затим у Специјалној школи, Шумарској школи, Медицинској школи, О.Ш. 

Димитрије Туцовић, у Општој болници Студеница, као и за децу која се лече на 

одељењима Педијатрија и Дечија хирургија, као и извођење у Општини града Краљева. 

Чланови секције су: Катарина Анђелковић, Лидија Анђелковић, Валентина Божовић, 

Јована Бојовић, Тамара Вучетић, Бојана Вучићевић, Александра Нешовић, Анђела 

Радаковић, Нађа Савковић, Тијана Станојевић, Наташа Стојановић, Маријана Томић, 

Валентина Фемић, Тијана Чоловић 

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); Ученици нису учествовали у такмичењима. 

 Међутим, наша школа је била домаћин Републичког такмичења из Прве 

помоћи,10.05.и11.05.2019. 

Ученици одељења 3/4 су ангажовани у активностима на овом такмичењу ( домаћини 

учуницимна гостујућих школа, водичи такмичарских екипа, курири на радним 

полигонима, домаћини и учесници забавних полигона). 
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 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;    

Наставити са развијањем другарства, добрих међуљудских односа у одељењу. 

Развијати и неговати разумевање, толеранцију, солидарност, подршку, љубав и 

емпатски став кроз личне примере и искуства.  

 

Број одржаних часова одељењске заједнице је 35, а број одржаних часова 

одељењског старешине је 35. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати 

период: 

 Као разредни старешина задовољна сам понашањем, дисциплином, 

другарством у одељењу;  задовољна сам  и успехом одељења у целости ( просечна оцена 

одељења је 4,47), а и појединачним успехом ученика на крају шк.2018/2019.: одличан 

успех има 20 ученика, врло добар 9.  

 Ученик одељења је Јована Бојовић која има одличан успех(5,00), Похваљени 

су сви ученици са одличним успехом од стране Одељењског већа.  Сваки ученик одељења 

показује одличан степен сарадње са одељењским старешином, предметним наставницима, 

свим особљем у школи, као и ученицима Медицинске школе у Краљеву.  

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III5 

 
Одељење  III2,    разредни старешина:  Мирјана Вучковић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

  Лидија Јовановић, Матија Ратковић, Јелисавета Ћировић. 

 

 Ученици у ученичком парламенту;  

Јана Чалопек и Ивана Никетић 

Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); Укупан број изостанака за 

школску 2018/2019.г. је 3092, оправданих изостанака 3018 и 74 неоправданих изостнака. 

Због болести у току школске године, два ученика је имало већи бр.изостанака: Бојана 

јовановић ( оправданих 463, а неоправданих 13) и Јована Ратковић ( 398 оправданих и 1 

неоправдани). Родитељи су редовно и уредно оправдавали изостајање своје деце са 

редовне наставе. 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих);.  
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 Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући. Другарство је на високом 

нивоу, заједничка помоћ свих ученика за поједине ђаке - новчана, морална подршка, 

разумевање, помоћ у савладавању градива. Као и међусобно дружење, одржавање добрих 

међуљудских односа. 

 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 30 ученика има примерно владање, а Бојана Јовановић има врло 

добро владање. Владање ученика је примерно како на часовима редовне наставе у школи, 

тако и на часовма наставе вежби и  вежби у блоку која се спроводила на  физикалном 

одељењу Опште болнице у Краљеву иРехбилитационом центру Агенс. Примерно владање 

и у току спровођења дежурства ученика у школи. 

   

 

 Учешће у раду секција; Учешће у спортским секцијама. 

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); Републичко такмичење из одбојке , ученица Ивана Никетић. 

 Наша школа је била домаћин Републичког такмичења из Прве помоћи, 

10.05.и11.05.2019. 

Ученици одељења 3/5 су ангажовани у активностима на овом такмичењу – на едукативном 

полигону. 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;    

Наставити са развијањем другарства, добрих међуљудских односа у одељењу. 

Развијати и неговати разумевање, толеранцију, солидарност, подршку, љубав и 

емпатски став кроз личне примере и искуства.  

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице је 34, а број одржаних часова 

одељењског старешине је 35. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период: 

Као разредни старешина задовољна сам понашањем, дисциплином, другарством у 

одељењу;  задовољна сам  и успехом одељења у целости ( просечна оцена одељења је 

4,35), а и појединачним успехом ученика на крају шк.2018/2019.: одличан успех има 19 

ученика, врло добар 11 и добар успех има 1 ученик. 

 

 Ученик одељења је Ивана Никетић која има одличан успех(5,00), Похваљени су 

сви ученици са одличним успехом од стране Одељењског већа.  Сваки ученик одељења 

показује одличан степен сарадње са одељењским старешином, предметним наставницима, 

свим особљем у школи, као и ученицима Медицинске школе у Краљеву. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења IV1 

 
Одељење   IV1                    Разреднии старешина: Јелена Вељовић 

 

Одељење је на крају другог полугођа имало 37 ђака. Један ученик, Урошевић Ања, 

има недовољан успех и упућујуе се на полагање поправног испита из математике, док сви 

остали имају позитиван успех. Међу тим ученицима, 29 њих је остварило одличан, а 7 врло 

добар успех. Са 5,00 просеком су ученице:Петровић Срна, Обреновић Тамара,Радовић 

Даринка и Павловић Исидора, која је и носилац Вукове дипломе. Сви одлични ученици су 

похваљени,а ученице са просеком 5,00 и награђене књигама. Ученица Јована Арсић је 

похваљене за изванредне резулате у области школског спорта, одбојке. 

Ученици Урошевић Ањи је оцена из владања поправљена на вр. добар 4, док сви 

остали ученици имају примерно владање. Број оправданих изостанака одељења на крају 

наставне године износи 2892, а неоправданих 51, укупно 2943. 

Дипломе, сведочанства, похвале, награде и дипломе сам ученицима уручила у 

понедељак 17.06.2019. ииспратила их у нове победе, са жељом да буду и даље овако 

успешни и утиском да је ово била једна изузетна генерација. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV2 
  

Одељење  IV2,    разредни стерешина: Видић Јелена 

    

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

Председник: Ања Грбић 

Заменик: Анастасија Шекуларац 

Записничар: ЈанаМицић 

Благајник: Бранка Бекчић 

 

 Ученици у Ученичком парламенту су Томашевић Марија и Трбољевац Данка 

 

 Успех ученика је следећи: 

 

 На крају школске године 29 ученика је завршило да одличним успехом, а 5 

ученика са врло добрим успехом. Гобељић Слободану је поправљена оцена из српског 

језика на одличан 5 и тиме је одличан ученик. 

 Једна ученица је полагала разредни испит из италијанског језика и добила 

оцену 5. 

 Сви ученици имају примерно владање. Ученик Михаило Водоплав је имао 3, 

а на крају године му је поправљена оцена из владања на примерно 5. 

 Ученица Јеротијевић Јована је проглашена за ученика генерације. 

 Ученица Катанић Оливера је имала такође свих година све петице. 
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 Бранка Бекчић је проглашена за спортисту генерације. 

 Изостанци ученика са наставе  

 Укупан број оправданих за годину је 3008 и неоправданих 59. 

 Ученици који имају већи број оправданих изостанака су: Живковић Невена, 

Дреноваковић Анђела 

 Међуљудски односи у одељењу  

 У одељењу владају добри односи. Ученици се лепо слажу, друже и 

међусобно помажу 

 Дисциплина и владање  

 Сви ученици имају примерно владање  

 Одељењско веће је на предлог одељењског старешине утврдило нову оцену 

Водоплав Михаилу на основу примереног владања, поштовања правила, обавеза и 

ученичких дужности. Ученик је успешно обавио активности одређене ДКР-ом. 15.4.2019. 

 На одељењском већу је оцена поправљена јер је ученик показао напредак у 

понашању и није имао изостанака. 31.5.2019. 

 

 Учешће у раду секција  

 У одељењу се редовно одржава редовна настава, као и додатна, допунска и 

секције.  

Допунска настава се одржава из математике, фармацеутске технологије, фармацеутске 

хемије са аналитиком лекова. 

Додатна настава се одржава из математике, енглеског језика, немачког језика, 

фармацеутске технологије. 

Секције су: Црвени крст и Лековито биље са фитотерапијом. 

 Учешће на такмичењима  

 

 Ученице Јована Јеротијевић и Марија Томашевић су освојиле прво место на 

Републичком такмичењу медицинских школа из математике. 

 Бранка Бекчић и Јана Мицић су се такмичиле у одбојци. 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине;  

 Одржано је 28 часова у току школске године и 27 одељењског старешине 

 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати 

период 

 Ученици су одлични и сваке године су све бољи 

 Ученици који имају све петице су: Јована Јеротијевић, Оливера Катанић, 

Ања Грбић, Марија Томашевић, Нина Зечевић,  Јана Мицић, Марта Пантелић, Вања 

Симовић, Андреа Стеванчевић, Анастасија Шекуларац.  

 Средња оцена одељења је 4,73 
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 На матурском испиту 30 ученика је положило са одличним, а 4 ученика са 

врло добрим успехом.  

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV3 

 

Одељење IV3;    разредни старешина: Виријевић Гордана 

 

 Председник одељења: Митровић Александра 

 Заменик председника:  Вучићевић Каролина 

 Благајник: Кошанин Катарина 

 Ученици у ученичком парламенту: Митровић Александра и Митровић Ирена 

 Школску годину је завршило свих 36 ученика. Максовић Невена је полагала физику 

у јунском испитном року и положила оценом довољан два, Биљановић Матија је 

полжио физику у авустовском испитном року оценом довољан два. Оба ученика су 

полжила матурски испит у августовском року. 19 ученика је завршило разред са 

одличним успехом,16 ученика са врло добрим и 1ученик са добрим успехом. 

 Припремна настава  је реализована из свих предмета које су ученици полагали као и 

за матурски испит. 

  Изостанци ученика са наставе. У односу на исти период у претходној школској 

годни број изостанака је смањен са  3076 на 2263. То је резултат интензивнијег 

праћења ученика који изостају са наставе од стране одељенског старешине, 

педагога и психолога школе боље сарадње са родитељима као и  благовремене 

примене васпитно дисциплинских мера  и друштвено корисног рада. На крају . 

школске године сви ученици имају примерно владање.   

 Свеобухватно стање у одељењу је добро. Ученици на часовима одељенске 

заједнице износе своја мишљења, спремни су да прихвате критику и умеју да 

слушају друге. Износе предлоге за решавање актуелних проблема. 

 Ученици су узели значајно учешће у акцији чеп за хендикеп као и прикупљању 

новца за ученика наше школе за операцију  у иностранству. 

 Ученици су присутвовали  Трибини о трговини људима, Злоупотреба дроге у 

школама. 

Јавном часу посвећеном пробоју Солунског фронта, посетили Меркур, Фестивал 

науке, Сајам образовања, Спомен парк, пратили презентације више факултета у 

оквиру избора наставка школовања(Педагошки, ВМА..).Имали су своје 

представнике у Националној унији средњошколаца, учествовали у квизу Играј за 

завичај.  Учествовали у интерактивним радионицама (3. школска часа) 

"Популарна демократија", које су реализовали студенти Факултета 

политичких наука из Београда, а које су имале за циљ приближавању 

вредности демократије и друштвеног активизма ученицима завршног разреда 
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средњих школа.  Присуствовали трибини ,,Антикорупцијски час" у сали 

ЕСТШ ,,Никола Тесла". Присуствовали су и радионици о репродуктивном 

здрављу. 

 Одржано је 30 часова одењенске заједнице по плану и у складу са актуелним 

ситуацијама.  30. 8.2019.        одељенски старешина: Г. Виријевић 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV4 

 

Одељење: IV/4                 Разреднии старешина: Mарина Траиловић 

 

   Навести имена ученика који чине председништво одељења 

Председник одељења је Лазар Вељковић, заменик Љиљана Раонић и благајник 

Марија Нешић. 

   

 Ученици у ученичком парламенту су Анастасија Грковић и Сара Дебељак . 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 

 У току другог полугодишта начињен је мањи број изостанака што је последица 

изречених васпитно-дисциплинских мера у првом полугодишту као и друштвено-корисног 

рада који су ученици извели у школи и у болници.Тако јенаправљено 961 оправдан и 70 

неоправданих изостанака.За целу школску годину у одељењу има 2756 оправданих и 187 

неоправданих изостанака.Како појединци са изреченим мерама нису правили нове 

изостанке сви ученици имају примерно владање. 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих);Међуљудски односи  су добри.Сви се лепо друже и ван школе и досада није било 

никаквих несугласица у одељењу.Изузетак су Кликовац Лука и Матић Нина који слабо 

комуницирају са осталом децом али је тако од првог разреда. 

 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

 

 Дисциплина у одељењу је  задовољавајућа на часовима теотије и вежби .У 

другом полугодишту није било изрицања васпитних мера. 

   

 Учешће у раду секција; 
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Велики број ученика учествује у спортским секцијама :одбојка,рукомет,кошарка и 

фудбал. 

Ти ученици су : 

Андрић Анђела,Андријана Бошковић,Вања Пешић –одбојка 

Барбара Јеринић –фудбал 

Стефан Вуковић,Алекса Станојевић,Алекса Стефановић,Матеј Стајић,Данијел 

Марковић, 

Никола Пајовић,Александар Радоњић-сви спортови.  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); 

 Андрић Анђела и Пешић Вања биле су део одбојкашке екипе наше школе која 

је освојила прво место на међуопштинском такмичењу и пласирале се на републичко 

такмичење. 

 Марковић Данијел је освојио са својом екипом такође прво место у баскету на 

међуопштинском такмичењу. 

 За постигнуте успехе ученици су похваљени. 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;       

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине;  

 У току овог полугодишта одржано је 12 часова разредног старешине и 12 

часова одељенске заједнице.,што је укупно по 32 часа. 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 Општи успех одељења на крају другог полугодишта је добар јер има 14 

одличних, 14 вр.добрих , 4 добра и само 2 ученикс са по1 слабом и то оба из  математике      

( Јанковић Лука и Максимовић Александар).За ова два ученика организована је припремна 

настава из италијанског језика и математике.“7.05.2019.одржан је разредни испит из 

италијанског језика и оба ученика су добила оцену вр.добар 14.06.2019. исти ученици су 

полагали поправни испит из математике иположили са оценом довољан 2.Они ће у 

августовском року полагати матурски испит. 

 Остали ученици ,њих 32 полагало је матурски испит  и постигли следеће 

резултате: 

   српски језик и књижевност: 17 ученика има оцену одличан 5; 16 ученика оцену вр.добар 

4 и 1 ученик оцену 3.На практичном делу матурског испита свих 32 ученика добило је 

оцену одличан 5.На тесту провере стручно-теоријских знања резултати су : 5 ученика 

добио је оцену довољан 2;16 ученика добар 3 и 11 ученика вр.добар 4.Општи успех 

ученика на матурском испиту је: 7 ученика је завршило са одличним успехом и 25 са 

вр.добрим успехом. 

 

 Од 34 ученика њих 30 се изјаснило за наставак свог образовања и то већина за 

струковне студије а сам 6-7 ће покушати упис на неки факултет.О постигнутим 

резултатима уписа обавестиће накнадно разредног старешину. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења IV5 

 

Одељење IV5                                         Разредни старешина: Ана  Миљевић 

 

Одељење  4/5  има  32 ученика од тога 17 девојчица и 15 дечака. Председник  

одељења је Ранђеловић Филип,секретар Павловић Филип и благајник Богојевић Наталија. 

Представници ђачког парламента су: Богојевић Наталија и Богдановић Катарина. 

На крају школске 2018/2019. ученици 4/5 постигли су следећи успех:  11 ученика је 

постигло одличан(5) успех и 21 ученик вр.добар(4)  просечна оцена одељења је 4,33. 

Најбољи ученик је Ђоковић Данило са просеком (4.91) и учешћем на бројним 

манифестацијама у школи, као и спортским такмичењима. 

У овој школској години ученици 4/5 направили су  укупно 3578 изостанака од тога 

3448 оправданих и 130 неоправданих.Највећи број изостанака направио је Милосављевић 

Алекса због породичних и здравствених проблема.31 ученик разред је завршило са 

примерним (5) владањем док је ученица Вранић Софија имала вр.добро(4) владање због 

неоправданих изостанака. 

Часови редовне наставе одржани су према плану и програму,док је допунска 

настава била реализована из следећих предмета:српски језик и књижевност 1 

час,физика11,медицинска биохемија 9, фиксна протетика (теориј) 1 час и ортодонтски 

апарати (теорија) 2часа.  

Додатна настава реализована је из фиксне протетике (вежбе) 8 часова,а припремна 

настава за матурски испит реализована је из српског 5 часова, и стручних предмета 26 

часова. Такође припремна настава одржана је и из италијанског језика и то 6 часова. 

У току ове године одржано је и 30 часова одељењске заједнице. 

Ученици су помагали школи  у организацији републичког такмичења из прве 

помоћи. 

На матурском испиту пстигнут је следећи успех: српски језик и књижевност са 

одличним (5) успехом положило је 20 ученика, са вр.добрим (4) 10 ученика и са добрим (3) 

два ученика. Изборни предмет са одличним (5) положило је 24 ученика,са вр.добрим (4) 5 

ученика, док је добар (3) попстигло 3 ученика.На практичном испиту одличан (5) успех 

постигло је 24 ученика, вр.добар (4)  6   ученика и добр (3) постигло је 2 ученика.Општи 

успех постигнут на матурском испиту: одличних (5) 21, вр.добрих (4) 10 и добрих (3) 1 

ученик. Просечна оцена  за  српски језик и књижевност 4,56; изборни предмети 4,66 и 

практични 4, 69. 

Ученици 4/5 ове године постигли су најбољи успех од свих предходних година и 

били су једно добро одељење. Већина ученика наставља даље школовање на разним 

факултетима и високо струковним школама. 
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Активност наставника – додатна/допунска, 

секције, ваннаставне активности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                  30. 8. 2019. 
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Активност наставника 

наставник Наставни предмет 

допунска додатна секције припремна н. 

Бр.ча
сова 

Бр.уче
ника 

Бр.ча
сова 

Бр.уч

еник
а 

Бр.ча
сова 

Бр.уч

еник
а 

Бр.ча
сова 

Бр.у

чени
ка 

Јелена Вељовић 
Српски језик и 

књижевност 
19 12   10 4   

Мина 

Миљаковић 

Српски језик и 
књижевност 

32 10 30  18 4   

Милица 

Милетић 

Српски језик и 
књижевност 

15 6   22 5   

Љиљана Ракић 
Српски језик и 

књижевност 
22 18 22 18 30 5   

   
       

Јелена Видић математика 34 84 17 5   6 2 

Марина 

Максимовић 
математика 64 115       

Катарина 

Милошевић 
математика 7 53       

Марина 

Траиловић 
физика 33 100 5 15   6 2 

Мирослав 

Цветић 
физика 16 5       

   
       

Весна Милетић Енглески језик 30 8 22 3   3 1 

Оливера Косанић Енглески језик 25 

По 

потреб
и 

      

Ружица 

Каличанин 
Латински језик 10 14       

Марија 

Цветаноски 
Немачки језик 29 19 23 10   3 1 

Александра 

Ћировић 
Француски језик 32 10 32 14    - - 

   
   

 
   

Маријана Рачић Хемија 51  1 10   12  

Данијела 

Петровић 
Хемија 20      5  

Јелена 

Вукосављевић 

Аналитичка 
хемија 

/  /  /  /  

Мирјана 

Вучковић 
Биологија 24        

Данијела Кужић Биологија 7  1    4  

   
 

 
   

 
 

Мира Kостић - 

Чолић 

Ф.техн.опер и 
поступци  

   

 

 

 

 

2   34 

Фармацеутска 
технологија  

   17 23 9 34 
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Фармакогнозија 
са фитотерапијом  

     

 

 

 

 

Невенка 

Миловановић 

Фармацеутска 

технологија 
    2 2   

 
 15 34 

Фармакогнозија 
са фитотерапијом 

 

 

 

 

  
 

 

 

6 

 

34 

Ана Филиповић 

Медицинска 
биохемија  

 4 8   
 

 

Фармацеутска 
хемија 

9 5 
 

   4 34 

Миљан Пешић 
Фармацеутска 
технологија 

9 5 
 

   
 

 

  
        

Мира 

Белопавловић 

Зд. н. хирушких 
болесника  

     5 5 

Снежана 

Миросавић 
Здравствена нега 

 
 45 15 35 32 6 8 

Олоивера 

Ђуровић 

Педијатрија са 
негом 

6 6     5 6 

Љиљана 

Петошевић 

Педијатрија са 
негом 

6 6     5 4 

Гордана 

Виријевић 

Педијатрија са 
негом  

     5 10 

Светлана 

Букумира 

Педијатрија са 
негом  

 10 12 35 32 5 9 

Светлана 

Букумира 

Здр. н. интернис 
болесника  

 35 3   5 4 

Весна Божовић 
Здр. н. интернис 

болесника  
     5 6 

Весна Божовић 
З.н. неуролошких 

болесника  
     5 6 

Драгана 

Рончевић 

З.н. 
инфектолошких 

болесника 
      5 3 

Марина 

Новаковић 
Здравствена нега 2 2       

  
        

Ана Ерац  

Естецка нега 

Масажа 

12 

12 

27 

27 

      

Јована 

Благојевић 
Естетска нега 

 
   30    

Александар 

Думић 
Кинезитерапија 11  10      

   
 

 
     

Драгана 

Пауновић 
Историја   15      
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Марија 

Павловић 
Ликовна култура     

парл
амен

т 
   

Јелена Столић Хор     36    

Ивана Бошковић Психологија 2 2       

   
 

 
   

 
 

Сања Петровић Морфологија зуба 8 5       

Јасмина 

Јовановић 

Медицинска 

биохемија 
9 8       

Александра 

Миличић 
Фиксна протетика 

 
 12 7   8 7 

Марија Васковић 
Морфологија зуба 13 9     

 
 

Фиксна протетика       4 19 

Миљевић Ана  
Парцијална 
протеза 

      8 15 

Љубинко 

Јовановић 

Физичко 
васпитање 

Секција/одбојка 

    

                

10 

 

14 

  

Секција/кошара     5 10   

Секција/рукомет     5 14   

Секција/пливање      1   

Ђорђе Симић  

Физичко 
васпитање 

Секција/стони 

тенис 

    

 

5 

 

3 

  

Љубодраг Симић 

Физичко 
васпитање 

Секција/мали 
фудбал 

    

 

5 

 

20 
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Извештај о одржаној додатној и допунској настави 

 

Стручно веће српског језика и књижевности 

 

Наставни предмет: српски језик и књижевност 

Предметни наставник: Љиљана Ракић 

Допунска настава успешно је реализована у складу са интресовањем и потребама 

ученика. 

Током допунске наставе  водило се рачуна   о  усвајању  наставних садржаја које 

ученици нису  стекли током редовне наставе,о усвајању наставних садржаја предвиђених 

планом и програмом на основном нивоу.Ученици су  понављањем  стечених знања и 

вештина напредовали у свом раду  ,а   у складу са тим давала су им се  упутства за 

савлађивање потешкоћа   у учењу. Мотивисаност за учешћем на допунској настави 

потврђена је  редовним долажењем на часове, што се може уочити увидом у документацију 

.Наставни садржаји на којима  се више радило и  којима се посветило више пажње односе 

се на разумевање и тумачење    особености реалистичке прозе.После часова разумевање је 

било на  очекиваном нивоу.Часови допунске наставе на којима се утврђивало градиво 

морфологије такође су успешно реализовани.Потешкоће су биле и предвиђене када се 

говорило  о типовима деклинација,па је на тим часовима присуствовало и више од 

предвиђеног  броја ученика. 

 

 

Наставни предмет: српски језик и књижевност 

Предметни наставник: Милица Милетић 

Током протекле школске године спроведен је програм  одржавања допунске 

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

настава је извођена у првом разреду. Наставне јединице: Увод у проучавање књижевности, 

Књижевност старог века, Књижевност средњег века, Народна књижевност, Књижевност 

хуманизма и ренесансе, Фонетика и Правопис.  
 

На часовима допунске наставе присуствовали су следећи ученици: 

1. Лука Ерац I 2 

2. Мина Ђуровић I 3 

3. Сандра Павловски I 3 

4. Адамовић Милица I 3 

5. Миа Ћосић I 3 

6. Маја Павловић I 3 

7. Даница Вишњић I 1 

8. Валентина Тошић I 1 

Ученице Маја Павловић и Даница Вишњић су одговарале и на часу допунске 

наставе поправиле оцене из српског језика. 

 Допунска настава се реализовала једном у току радне недеље, осим у периоду 

интензивнијег оцењивања ученика кад се држало и више часова.  
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Наставни предмет: српски језик и књижевност 

Предметни наставник: Мина Миљаковић 

У другом полугодишту школске 2018/19. године одржана су три часа допунске 

наставе у одељењу II-4 са ученицом Теодором Станковић и коначан исход рада са овом 

ученицом је закључна оцена одличан (5). 

 

Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике 

 

Наставни предмет: Математика 

Предметни наставник: Јелена Видић 

Укупан број одржаних часова допунске наставе у  трећој години је III1 – 8, III3 -7.  

Укупан број одржаних часова допунске наставе у  четвртој години је IV1 – 16, IV2 -

9, IV4 – 15. 

Укупан број одржаних часова додатне наставе у  четвртој години је IV2 -17. 

У првом полугодишту: 

У одељењу III1 одржала сам 6 часова допунске наставе и долазило је 11 ученика. У 

одељењу III3 одржала сам 3 часа допунске наставе и долазило је 7 ученика. На часовима су 

рађени задаци који ученицима нису били јасни из експоненцијалне и логаритамске 

функције и једначине и тригонометрије. На неким часовима је било ученика из оба 

одељења. 

У одељењу IV1 одржала сам 9 часова допунске наставе и долазило је 14 ученика. У 

одељењу IV4 одржала сам 7 часова допунске наставе и долазило је 20 ученика. У одељењу 

IV2 одржала сам 7 часова допунске наставе и долазило је 19 ученика. На часовима смо 

радили испитивање особина функција и изводе. На неким часовима је било ученика из сва 

три одељења. 

Часове додатне наставе сам држала у IV2 и часовима су присуствовале 4 ученице. 

Радили смо задатке из збирке за пријемни. Одржала сам 10 часова.  

У другом полугодишту: 

У одељењу III1 одржала сам 2 часа допунске наставе и долазило је 8 ученика. У 

одељењу III3 одржала сам 4 часа допунске наставе и долазило је 10 ученика. На часовима 

су рађени задаци који ученицима нису били јасни из аналитичке геометрије, аритметичког 

и геометријског низа и камтног рачуна. На неким часовима је било ученика из оба 
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одељења. Ученици ова два одељења раде добро и у овим одељењима нема недовољних 

оцена на крају школске године. У одељењу III3 нема ни довољних оцена, већ су све оцене 

од добар 3 до одличан 5. 

У одељењу IV1 одржала сам 7 часова допунске наставе и долазило је 16 ученика. У 

одељењу IV4 одржала сам 8 часова допунске наставе и долазило је 9 ученика. У одељењу 

IV2 одржала сам 2 часа допунске наставе и долазило је 13 ученика. На часовима смо 

радили комбинаторику, биномне коефицијентеи биномну формулу, вероватноћу. Рађени су 

задаци и области и из првог полугодишта. На неким часовима је било ученика из сва три 

одељења. Од свих ученика три су остала са јединицама на крају године.  

Часовима допунске наставе нису само присуствовали ученици са слабим оценама 

већ и они који су имали неке нејасноће у раду задатака. Ученици су на часовима имали 

прилику и да поправљају оцене. 

Часове додатне наставе сам држала у IV2 и часовима су присуствовало је  5 

ученица. Радили смо задатке из збирке за пријемни. Одржала сам 7 часова. Ученице 

Јеротијевић Јована и Томашевић Марија су освојиле прво место на Републичком 

такмичењу из математике медицинских школа Србије. 

  

Наставни предмет: Математика 

Предметни наставник: Марина Максимовић 

Ученицима је била пружена могућност да се у било ком тренутку одржи час 

допунске наставе, због тога је укупно одржано 64 часа, и то: 

у одељењу I3 одржано је 18 часова допунске наставе и укупно је било присутно 19 

ученика; 

у одељењу II1 одржано је 13 часова и укупно је било присутно 28 ученика; 

у одељењу II2 одржано је 9 часова и укупно је било присутно 30 ученика; 

у одељењу II4 одржано је 10 часова и укупно је било присутно 25 ученика; 

у одељењу II5 одржано је 14 часова и укупно је било присутно 13 ученика. 

 

На часовима су рађени задаци који ученицима нису били јасни на редовном часу 

или које су имали за домаћи, а нису знали да ураде. Пар ученика је имало питања у вези 

неких других задатака који нису рађени ни на редовном часу, нити су били за домаћи. 
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Ученици су имали могућности да на часовима допунске наставе поправе оцене. Присуство 

ученика је било веће пред писмене и контролне, као и после тестирања, како би поправили 

оцене. 

Часовима допунске наставе нису присуствовали само ученици са недовољним 

оценама. Часови су били корисни ученицима како би савладали нејасноће које су имали на 

редовним часовима, а затим и поправили оцене.  

Наставни предмет: Математика 

Предметни наставник: Катарина Милошевић 

У периоду од 25. фебруара до 21. јуна текуће школске године у трећој години 

одржала сам укупно 7 часова допунске наставе.  

 

У одељењу III2 одржала сам 3 часа. Теме које су обрађиване на овим часовима су: 

1. Једначина праве – сви ученици одељења су били присутни, 

2. Аритметички и геометријски низ – 25 ученика је било присутно и 

3. Прост каматни рачун – 9 ученика је било присутно. 

 

У одељењу III5 одржала сам 4 часа. Теме које су обрађиване на овим часовима су: 

1. Једначина праве – 10 ученика је било присутно, 

2. Аналитичка геометрија – 5 ученика је било присутно, 

3. Аритметички и геометријски низ – 23 ученика је било присутно и 

4. Прост каматни рачун – 21 ученик је био присутан. 

 

Часове допунске наставе ученици оба одељења су користили за додатно 

појашњење задатака које смо радили на редовним часовима, поновним објашњењем 

лекције оним ученицима који нису присуствовали њеној обради и проверавању задатака 

које сам им давала за домаћи рад, а све у циљу што боље припреме за писмену проверу.  

 

Наставни предмет: Физика 

Предметни наставник: Мирослав Цветић  

Одржано је 16 часова допунске наставе у оделењу 4/5. Просечан број ученика је 

био 5. 
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Догађало се да нема присутних ученика.Пре контролних задатака посета је била 

већа. 

На полугодишту је било недовољних оцена,али је на крају школске године то 

поправљено, што значи да је допунска настава дала позитивне резултате. 

 

 

Наставни предмет: Физика 

Предметни наставник: Марина Траиловић 

У другом полугодишту одржала сам 19 часова допунске наставе.На те часове 

најчешће су долазили ученици 11 и 25.Ученици из 11 су углавном са вишим оценама и 

долазили су по нека објашњења и ради вежбања задатака.Ученици 25 долазили су углавном 

да би оговарали и поправљали слабе оцене.То је дало добре резултате јер нико у том 

одељењу нема слабу оцену.Од првих разреда долазили су више пута и ученици 13 ,14  и то 

пред тест да би вежбали задатке.Обрадили смо различите области: динамику кружног и 

ротационог кретања,енергију,рад,снагу,гравитационо и електростатичко поље.Од другог 

разреда долазили су ученици 21 углавном да би поправили прво полугодиште.Из 23 ниједан 

ученик није био на допунској настави. 

Број ученика који су долазили на наставу је 100.Та евиденција је вођена у 

електронском дневнику сваког одељења. 

                                                                                     

 

Стручно веће страних језика 

 

Наставни предмет: немачки језик 

Предметни наставник: Марија Цветаноски   

У школској 2018/2019., години професор немачког језика, Марија Цветаноски 

одржала је 23 часa додатне наставе, почевши од 06.10.2018. 

Додатна настава је већином била усмерена на припремање ученика за полагање 

ДСД испита и сви пријављени ученици  редовно долазе на  часове.   

Што се тиче допунске наставе, професор Марија Цветаноски је одржала 29 часова  

допунске наставе, почевши од 05.10.2018. На ове часове су спорадично долазили ученици I 
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и II године, али углавном недовољно редовно. 

Наставник је одржао 3 часа припремне наставе за матурски испит, за једну 

ученицу  у IV том разреду. 

 

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

налази уредно забележена у  е- дневнику.  

Наставни предмет: енглески језик 

Предметни наставник: Милетић Весна 

Допунска настава из енглеског језика се одржава у другом  разреду.  У почетку су 

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

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

Укупно је  одржано 30 часова током целе године..  

На часовима допунске наставе су додатно појашњаване граматичке области које су 

обрађене  на редовним часовима  као што су кондиционали и  слагања времена.    На 

одређеном 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. 

Додатна настава се одржава у одељењу IV/2 и ученици редовно долазе на наставу. 

До краја године су одржана 22 часа.  На часовима су обрађивани  садржаји који ће се 

тестирати на такмичењу а нису предвиђени наставним планом и програмом за медицинске 

школе, као и садржаји са пријемног испита за стране језике.  

 

Наставни предмет: латински језик 

Предметни наставник: Каличанин Ружица 

Допунска настава се организовала  у првом разреду и одржано је 10 часова. 

Часовима су присуствовали ученици свих одељења који имају нижи ниво знања. На 

часовима је наставник објашњавао компарацију, заменице и пасив, тако да су сви на крају 

усвојили пређене граматичке садржаје.  

 

Наставни предмет: енглески језик 

Предметни наставник: Оливера Косанић 
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У току школске 2018/2019. одржано је 24  часа  допунске наставе за први разред и 

један час за трећи разред. Часови су одржавани средом и петком. На часовима су 

увежбаване граматичке и лексичке конструкције, препричавање лекција и конверзација. 

Часове су углавном посећивали заинтересовани ученици, а они за које је овај вид наставе 

обавезан ретко су је похађали.  

 

Наставни предмет: француски језик 

Предметни наставник: Алексндра Ћировић 

              Додатни облици рада су одражавани једном месечно, понедељком и уторком за 

ученике III и IV разреда, средом и четвртком за ученике I и II разреда.  

Ученицима је подршка највише била потребна пред контролни и писмене вежбе, а 

у месецима кад их није било, нису ни долазили.  

Ученица Сара Тилић је почетком године изразила жељу за додатним радом, али је 

у другом полугодишту, одустала.  

 

Стручно веће хемије/биологије 

 

предмет: Биологија 

Школска: 2018/19.год. 

Предметни наставник: Мирјана Вучковић 

 У току школске године одржано је укупно 24 часа допунске наставе и није 

одржавана додатна настава. У одељењима I1 и I3 одржано је по шест часова, I2  два, а у 

одељењу I5   десет часова допунске наставе. Ученици су били заинтересовани да поправе 

своје оцене и побољшају знање. 

 

Наставни предмет: Биологија 

Школска: 2018/19.год. 

Предметни наставник: Данијела Кужић 

 Одржано је укупно 10  часова допунске наставе,од тога три часа у одељењу друго 

један и један у друго два, а шест часова допунске наставе у одељењу друго пет. Ученицима 

је омогућено да ако имају потешкоће у учењу, дођу на договорене часове и отклоне  

нејасноће, савладају градиво и поправе оцене.Ученици су имали могућност да парцијално 

одговарају и на тај начин су добили могућност да лакше усвоје знања из одређених 

наставних јединица. 

              Припремна настава одржана је у одељењима четврто три и пет и то по пет часова. 
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Наставни предмет: Хемија 

Школска: 2018/19.год 

Предметни наставник: Маријана Рачић 

  У школској 2018/19 допунска настава је реализована по плану и програму рада.Број 

реализованих часова евидентиран је у ес дневнику.Часови су одржавани у договореним 

терминима .углавном петком. 

              Укупно  је евидентиран 51 час  са ученицима који имају потешкоће у учењу и 

савладавању градива.У одељењу I2 одржано је деветнаест , у  II2 осам , II3 четири, II4, jедан, 

II5 шеснаест,а у III4 три часа допунске наставе. 

              Допунској настави углавном су присуствовали ученици прве године идруге(зубни 

смер) , а остали су долазили по потреби,уколико су били одсутни из школе па су 

пропустили предавања или да поправе оцене. 

       

 

Наставни предмет: Хемија 

Школска 2018/19.год. 

Предметни наставник: Данијела Петровић 

  Допунска настава је редовно одржавана.Евидентирано је 20 часова. Ученици су 

били заинтересовани да допуне своје знање и превазиђу нејасноће. Сарадња са ученицима 

је била одлична. Додатна настава није одржавана.Припремна настава је реализована по 

плану и програму укупно 5 часова. 

                                                                                                      

у Краљеву                                                                                    подносилац извештаја  

24.06.2019.                                                                                   М.Рачић 

 

      

Стручно веће друштвених наука 

 

Наставни предмет: Устав и права грађана 

Школска 2018/19.год. 

Предметни наставник: Миљковић Жгела Верица 

Одељење: IV-3  и  IV-5 

У школској 2018/2019 години није било потребе за реализацијом допунске наставе 

из предмета Устав и право грађана. Наиме, ученици су успешно савладали наставне 

садржаје у оквиру редовних часова у складу са наставним планом и програмом. Као 

резултат заједничког рада на часовима, ученици су се показали изузетан успех у 

репродукцији стеченог знања на обострано задовољство.  

 

                                                                                    

Стручно веће здравствене неге 

 

За реализацију додатне наставе из здравствене неге су задужене наставнице 

Букумира Светлана и Миросавић Снежана.Настава је реализована у одељењима 3/1 и 

3/2,кроз 35 часова. 
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   У настави су реализоване наставне јединице из првог и другог разреда (припрема 

завојног материјала за стерилизацију,постављање болесника у Колеманов 

положај,постављање болесника у Фовлеров положај,техника мерења телесне температуре 

и евиденција у температурну листу,техника узимања крви,техника интрамускуларне 

апликације лека,техника супкутане апликације лека,техника интравенске апликације лека и 

техника припреме и примене интравенске инфузије.На тај начин извршена је припрема 

ученика за школско и републичко  такмичење . 

  

                                                                                                  Подносилац извештаја: 

                                                                                                    Снежана Миросавић 

Стручно веће лекара и фармацеута 

 

Наставни предмет: Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 4 (допунска) 

Школска 2018/2019.година 

Предметни наставник: Ана Филиповић 

У одељењу IV/2 одржано је укупно 9 часова допунске наставе на којој је 

присуствовало 5 ученика, који имају проблема у учењу и савладавању градива, који су на 

часовима допунске наставе успешно поправили недовољне оцене. Према критеријумима 

оцењивања сви ученици су оцењени адекватним оценама за ниво знања који су показали 

након часова допунске наставе. Примећен је велики напредак у учењу и раду истих 

ученика. Ученици су показали већу заинтересованост на часовима допунске наставе него 

на редовним часовима,  разлог је мањи број ученика и боља комуникација тј. 

индивидуални рад  наставника са учеником. Сви доласци ученика су редовно евидентирана 

у Е-дневнику и педагошкој свесци. 

 

Наставни предмет: Медицинска биохемија (додатна) 

Школска 2018/2019.година 

Предметни наставник: Ана Филиповић 

У одељењу III/3 одржано је укупно 4 часа додатне наставе на којој је 

присуствовало 8 ученика који су показали велико интересовање. Након присуства на  

додатним часовима ученици су показали одлично разумевање градива и велико 

интересовање приликом извођења лабораторијских вежби. Ученици су оспособљени за 

индивидуално извођење лабораторијских вежби. Ученици су самостално решавали 

компликоване и теже задатке, добро повезивали градиво са осталим предметима и по 

критеријумима оцењивања заслужили највишу оцену. Сви доласци ученика су редовно 

евидентирана у Е-дневнику и педагошкој свесци. 

 

Наставни предмет: Фармацеутска технологија (допунска) 

Школска 2018/2019.година 

Предметни наставник: Невенка Миловановић 

У одељењу IV/2 одржано је укупно 2 часа допунске наставе на којој су ученици 

успешно поправили недовољне оцене, по критеријумима оцењивања. Допунска настава се 

одржавала са циљем да ученици што боље савладају садржај предвиђен наставним планом 

и програмом. Примећен је напредак у учењу и раду ученика а нарочито у индивидуалном 

раду. Сви доласци ученика су редовно евидентирани у Е-дневнику и педагошкој свесци. 
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Наставни предмет: Фармацеутска технологија (допунска) 

Школска 2018/2019.година 

Предметни наставник: Миљан Пешић 
У одељењу IV/2 одржано је укупно 2 часа допунске наставе на којој је 

присуствовало 5 ученика, који имају проблема у учењу и савладавању градива. Ученици су 

показали већу заинтересованост на часовима допунске наставе него на редовним часовима. 

Ученицима је пружена могућност да се у било ком тренутку  одржи допунски час  како би 

савладали градиво и допунили своје знање. Сви доласци ученика су редовно евидентирана 

у Е-дневнику и педагошкој свесци. 

 

Наставни предмет: Фармакогнозија са фитотерапијом 

Секција: Лековито биље са фитотерапијом 

Школска 2018/2019.година 

Предметни наставник: Мирјана Костић-Чолић 

На секцији основаној 12.09.2018. године су присуствовали ученици одељења:  2/2 

(7 ученика),  3/3 (7 ученика),  4/2 (9 ученика). У току школске 2018/2019 године секција је 

имала 17 часова са следећим циљевима и задацима: стицање знања о лековитом биљу, 

развијање еколошке свести код ученика, стицање и развијање вештина и способности за 

рад у тиму, самопоуздања код ученика кроз њихова предавања на Парламенту, часовима 

одељенске заједнице,вођењу интервјуа, анкета,сарадња између ученика из различитих 

одељења, сарадња између школа и других институција, развијање емпатије према другим 

људима и повезивање са природом.                                                                                                                       

Обележени су: Дан заштите озонског омотача, Дан јабуке, Дан примирја у Првом светском 

рату. Рађен је пројекат “Амброзије”. Урађена је декупаж техника на дрвету. У оквиру XX-ог 

републичког такмичења медицинских школа у пружању прве помоћи, осмислили смо и 

реализовали Едукативни пункт бр. 4. ( на основу органолептичких испитивања такмичари 

су требали да препознају врсте меда и  лековито биље). 

Као доказ свега урађеног су слике и текстови који су објављени на сајту 

Медицинске школе. 

 

 
 

Стручно веће физиотерапеута и козметичара 

 
Наставни предмет : Естетска нега 

Школска : 2018/19. година 

Предметни наставник : Ана Ерац 

 

 У периоду од 25.02. до 21.06.2019. год. Одржано је укупно 9 часова допунске 

настраве у одељењу II4 .Ученицима je омогућено да на дате часове долазе по потреби и 

договору,отклоне евентуалне потешкоће у учењу и савладавању градива.Ученици су имали 

прилику да на овим часовима и попаве оцену из датог предмета. 

 

Наставни предмет : Масажа 
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Школска : 2018/19. година 

Предметни наставник : Ана Ерац 

 

 У периоду од 25.02. до 21.06.2019. год. Одржано је укупно 9 часова допунске 

настраве у одељењу II4 .Ученицима je омогућено да на дате часове долазе по потреби и 

договору,отклоне евентуалне потешкоће у учењу и савладавању градива.Ученици су имали 

прилику да на овим часовима и попаве оцену из датог предмета. 

 

 

 

Извештај о одржаној припремној настави 

 

 

Наставни предмет: Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 3 и 4 

Школска 2018/2019.година 

Предметни наставник: Ана Филиповић 

У одељењу IV/2 одржано је укупно 4 часа припремне наставе за комбиновани тест 

на којој је присуствовало 34 ученика. Ученици су самостално одговорили на већину 

постављених питања, а уз помоћ наставника и препоручене литературе пронашли су 

одговоре и на сва остала питања. Ученици су показали висок ниво знања и разумевања 

градива.Наставници су и индивидуално радили са ученицима, код којих је било неопходно 

појачати рад како би решили сва питања и евентуалне нејасноће.         

Након припремне наставе ученици су били спремни за матурски испит а добри 

резултати које су постигли потврђују озбиљност рада и савладаност градива свих ученика 

и наставника. Као резултат таквог рада (групног,индивидуалног) и детаљног решавања 

сваког питања и нејасноћа, ученици су положили матурски испит са просечном оценом 

4,85.  

 

Наставни предмет:  Фармацеутска технологија 2,4 - Теорија 

Предметни наставник:  Невенка Миловановић 

Разред:  IV/2  

У другом полугодишту, у периоду од 03.06.2019.  до  07.06.2019. год  припремна  

настава је реализована је по плану и програму. 

 Укупно је одржано 15 часова са ученицима који су се припремали за полагање 

комбинованог теста на матурском испиту и за полагање практичног испита, који обухвата 

теоријска питања из наведених предмета и радних задатака из информатора. Укупно је 

присуствовало 34 ученика, који су успешно савладали збирку задатака за матурски испит. 

Ученици су самостално одговорили на већину постављених питања, а уз помоћ наставника 

и препоручене литературе пронашли су одговоре и на сва остала питања. Ученици су 

успешно савладали израду радних задатака. 

Модули који су обрађени у склопу припремне наставе су записани у е-дневнику 

припремне наставе. 

Након припремне наставе ученици су били спремни за матурски испит а добри 

резултати које су постигли потврђују озбиљност рада и савладаност градива свих ученика 

и наставника. 
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Наставни предмет:  Фармакогнозија са фитотерапијом 1 и 2 - Теорија 

Предметни наставник:  Невенка Миловановић 

Разред:  IV/2 

У другом полугодишту, у периоду од 03.06.2019.  до  07.06.2019. год  припремна  

настава је реализована је по плану и програму. 

 Укупно је одржано 6 часова са ученицима који су се припремали за полагање 

комбинованог теста на матурском испиту, који обухвата теоријска питања из наведених 

предмета. Укупно је присуствовало 34 ученика, који су успешно савладали збирку задатака 

за матурски испит. Ученици су самостално одговорили на већину постављених питања, а 

уз помоћ наставника и препоручене литературе пронашли су одговоре и на сва остала 

питања.  

Модули који су обрађени у склопу припремне наставе су записани у е-дневнику 

припремне наставе. 

Након припремне наставе ученици су били спремни за матурски испит а добри 

резултати које су постигли потврђују озбиљност рада и савладаност градива свих ученика 

и наставника. 

 

Наставни предмет:  Фармацеутска технологија  

Предметни наставник:  Мирјана Костић Чолић 

Разред:  IV/2  

Укупно је одржано 9 часова са ученицима који су се припремали за полагање 

комбинованог теста на матурском испиту и за полагање практичног испита, који обухвата 

теоријска питања из наведених предмета и радних задатака из информатора. Укупно је 

присуствовало 34 ученика, који су успешно савладали збирку задатака за матурски испит. 

Ученици су самостално одговорили на већину постављених питања, а уз помоћ наставника 

и препоручене литературе пронашли су одговоре и на сва остала питања. Ученици су 

успешно савладали израду радних задатака. 

Модули који су обрађени у склопу припремне наставе су записани у е-дневнику 

припремне наставе. 

 

Наставни предмет:  Фармацеутско технолошке операције и поступци 

Предметни наставник:  Мирјана Костић Чолић 

Разред:  IV/2 

Укупно је одржано 2 часа са ученицима који су се припремали за полагање 

комбинованог теста на матурском испиту, који обухвата теоријска питања из наведених 

предмета. Укупно је присуствовало 34 ученика, који су успешно савладали збирку задатака 

за матурски испит. Ученици су самостално одговорили на већину постављених питања, а 

уз помоћ наставника и препоручене литературе пронашли су одговоре и на сва остала 

питања.  

Модули који су обрађени у склопу припремне наставе су записани у е-дневнику 

припремне наставе. 

Након припремне наставе ученици су били спремни за матурски испит а добри 

резултати које су постигли потврђују озбиљност рада и савладаност градива свих ученика 

и наставника. 
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Наставни предмет:  математика 

Предметни наставник:  Јелена Видић 

Разред:  IV 

 

Одражавана је припремна настава за ученике четврте године који су имали 

јединице у јуну. Одржано је 6 часова. На часовима су рађени задаци из области 

предвиђених за четврти разред. Три ученика су имала јединице из математике. Два ученика 

су долазила на припремну наставу и изашла на испит.  Ученици су показали напредак у 

знању и положили су са довољним оценама. То су били ученици IV4. 

 

 

 Наставни предмет:  здравствена нега хируршких болесника 

Предметни наставник:  Снежана Миросавић 

Разред:  IV 

 

Припремна настава је реализована у периоду од 22.5-29.5.2019 год., на хируршком 

одељењу О.Б.“Студеница“. Одржано је шест часова припремне наставе, у непосредном 

раду са болесницима. Наставом су били обухваћени следећи ученици: Богићевић Стефан, 

Вукчевић Кристина, Марковић Катарина, Обреновић Тамара, Понорац Сања, Ракоњац 

Анђа, Кнежевић Милица, Станојевић Александра. 

                                                                                       

                          

Наставни предмет: Тотална протеза, Парцијална протеза, Фиксна протетика 

Предметни наставник:  стручно веће зубне технике 

Разред: IV 

 
1. Александра Миличић из предмета Фиксна протетика, 2 часа за једног ученика 

2. др Јасмина Јовановић из предмета Парцијална протеза, 8 часова за једног ученика 

3. Сања Петровић из предмета Парцијална протеза, 8 часова за једног ученика, и из 

предмета Тотална протеза , 7 часова за 10 ученика 

4. Ана Миљевић из предмета Тотална протеза , 9 часова за 10 ученика. 
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Извештај о раду секција  

 

 

Секција - физичко васпитање 

 

Ученици наше школе у току првог полугодишта школске 2018/2019. године, у 

склопу спортских секција, учестовали су у следећим такмичењима општинског ранга: 

пливању,  

 стоном тенису,  

 атлетици,  

 малом фудбалу,  

 рукомету и  

 одбојци 

 пливању 

у обе категорије - омладинци и омладинке.  

 

Омладинке су оствариле учешћа на окружно ранг такмичења освојивши прва 

места у рукомету и одбојци.  

Остварен је још један појединачни пласман на окружно такмичење у атлетици. 

Детаљни извештаји са такмичења се налазе у Извештају о раду школе. 

 

 

Извештај са такмичења ученика наше школе у другом полугодишту: 

 

 Дана 23.01.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у одбојци у категорији омладинци 

 Дана 19.03.2019..г. у Новом Пазару на атлетском стадиону  је одржано такмичење 

ученика средњих школа Окружног ранга у атлетици  

 Дана 12.03.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у кошарци у категорији омладинкци  

 15.03.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је одржано 

такмичење окружног ранга у одбојци у категорији омладинки. 

 Дана 03.04.2019.г. у спотској сали  у Горњем Милановцу је одржано такмичење 

међуокружног ранга у рукомету у категорији омладинки 

   Дана 14.05.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење међуокружног ранга у одбојци у категорији омладинки 

 23 и 24.05.2019.г.  у спортско-рекративном кампу у Караташу је одржано Државно 

такмичење у одбојци у категорији омладинки 
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Драмска секције: 

 

Драмска секција је и у овој школској години реализовала предвиђен план и 

програм. Ученици су били заинтересовани и мотивисани за рад.  

Своја достигнућа су приказали пред публиком у два наврата: на приредби поводом 

Дана Св. Саве и на приредби приређеној поводом Дана Медицинске школе, који се ове 

године поклопио са отварањем Републичког такмичења у пружању прве помоћи, чији је 

домаћин била наша школа.  

У оба случаја, припадници секције су тесно сарађивали са ученицима,члановима 

музичке секције и показали успешност савлађивања вештине говорништва и вођења 

програма, као и рецитаторске и глумачке способности. 

                                                                                           Проф. Јелена Вељовић 

 

 

Рецитаторска секција: 

 

Рецитаторска секција је током  првог  полугодишта успешно реализована.Чланове 

секције чинили су ученици првог,другог,трећег и четвртог разреда.План рада ове секције 

био је следећи:  

1.Конституисање рецитаторске секције 

2.Изражајно читање одабраних текстова 

3,4 .Вежбање акцената,интонације, темпа.Паузе у рецитовању, понављање и 

рефрени; Вежбе темпа, мимике и гестикулације; Увежбавање за наступ; 

5,6.Утврђивање песничких врста,фигура хоризонталне осе,функционисање 

говорних константи у спрегу,интонација поетских садржаја на примерима 

7,8.Избор садржаја за прославу Дана Светог Саве; Генерална проба за Савиндан; 

Историја говорне уметности ,читање пригодних садржаја о Светом Сави 

Члан рецитаторске секције који  се посебно истакао  током активности  у раду   је 

Маркановић Кристина. 

   Ученици су  на прослави Светог Саве  рецитовали текстове Војислава Илића 

,Матије Бећковића  и осталих српских песника. 

 

 Љиљана Ракић 
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Литерарна секција 

 
У току школске 2018/2019. године  спроведен је програм слободних активности, из 

српског језика и књижевности, литерарна секција, наставник Милица Милетић.  Изведено 

је шест часова. Ученици: Јована Бојовић, Валентина Фемић, Нађа Савковић, Анђела 

Радаковић, Бојана Вучићевић, Александра Васиљковић, Тамара Вучетић, Катарина 

Анђелковић, Чоловић Тијана, Тијана Станојевић, Лидија Анћелковић, Валентина Божић, 

Маријана Томић, Аександра Нешовић. Наставне јединице:  

 

Организовање секције 

Разговор о актуелној књижевној теми 

Стваралаштво А.П.Чехова 

Стваралаштво европских симболиста 

Стваралачки литерарни покушаји 

Анализа примера различите обраде једног мотива 

 

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

његове стилске функције, гледали позоришне представе. У оквиру часова предмета 

Књижевност за децу ученици су проверили своја теоријска знања организовањем 

представе „Модерна бајка“ коју су потом и одиграли девет пута у обдаништима, школама, 

болници, општини. Часови слободне активности реализовали су се једном недељно, 

односно били су учесталији уколико је за тим постојала потреба.  

 

 

 

Новинарска секција  

 
У рад новинарске секције били су укључени ђаци одељења II-2 и II-3: Мина 

Радовановић, Катарина Костић, Јулија Видић, Милица Топаловић, Николија Вукша, 

Анастасија Грбовић, Тијана Поповић, Андреа Дугалић, Бојана Јовановић, Теодора Солдо, 

Катарина Виријевић и Милош Јовановић. Они су бирали теме о којима ће писати за 

школски часопис почевши од спортских манифестација, преко активности везаних за 

школу до репортажа, путописа, есеја и песама. Часопис је објављен непосредно пред 

Републичко такмичење из прве помоћи. 
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Секције за лековито биље са фитотерапијом  

 

Предметни наставник: Мирјана Костић-Чолић 

Ученици одељења:   2/2 (7 ученика), 

 3/3 (7 ученика) и 

 4/2 (9 ученика). 

 

Ова секција је  основана 12. 09. 2018. године од стране оних који волимо и 

поштујемо природу, све њене лепоте, вредности и богатство, као и све што је природно. А 

волети, односно поштовати природу, значи и чувати је, не дозволити да ико нарушава оно 

што је њено, јер је све то помало и наше. 

 

У току  школске 2018/2019. године секција је имала 17 часова.У току часова 

трудили смо се да остваримо циљеве и задатке који су били пред нама. А то је :стицање 

знања о лековитом биљу; развијање еколошке свести код ученика; стицање и развијање 

вештина и способности за рад у тиму; стицање и развијање самопоуздања код ученика кроз 

њихова предавања на Парламенту, часовима одељенске заједнице, вођењу интервјуа,  

анкета; сарадња између ученика из различитих одељења, сарадња између школа и других 

институција; развијање емпатије према другим људима и повезивање са природом. 

 

Обележили смо: Дан заштите озонског омотача, 

                           Дан јабука, 

                           Дан примирја у Првом светском рату. 

Радили смо на пројекту „Амброзија“. 

У нашој радионици повезали смо биље и уметност- одрадили смо декупаж технику 

на дрвету. 

У оквиру XX-ог републичког такмичења медицинских школа у пружању прве 

помоћи, осмислили смо и реализовали Едукативни пункт бр. 4. ( на основу 

органолептичких испитивања такмичари су требали да препознају врсте меда и  лековито 

биље). 

Сва наша ангажовања документовали смо у виду тестова и слика и направили 

материјал који је објављен на сајту Медицинске школе. 

 

У Краљеву,                                                                                                   Предметни наставник                                                                                                                        

24. 06. 2019. год.                                                                                       Мирјана Костић-Чолић 
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Секција Црвеног крста   

 

  У секцији Црвеног крста је 32 ученика,свих образовних профила. Радом секције 

координирају наставнице Снежана Миросавић и Букумира Светлана.  

Активности су реализоване кроз 35 часова, у сарадњи са школском секцијом прве 

помоћи, наставницима Здравствене неге, директором и педагогом Школе.  

На нивоу локалне заједнице, остварена је сарадња са: Црвеним крстом Краљево, 

Општом болницом “Студеница“, Предшколском установом „Олга Јовичић-Рита“, 

Полицијском управом Краљево, Ватрогасним друштвом, Институтом за трансфузију крви 

Србије, ЕСТШ“Никола Тесла“. 

   Чланови секције Црвеног крста су учествовали у реализацији следећих 

активности: 

-акција Безбедност деце у саобраћају-трка за срећније детињство 

-обележавање Дечије недељe 

-акције добровољног давалаштва крви 

-републичко такмичење у пружању прве помоћи је одржано 28.09.2018.год. Екипу 

црвеног крста Краљево су чинили и ученици наше школе: Ђуровић Невена 3-2, Богићевић 

Стефан 4-1, Мицић Јана 4-2, Јеринић Анђела 4-2, Пантелић Марта 4-2, Трбољевац Данка,4-

2. 

-организовање ученика за предавање на тему-превенција болести зависности 

-организација јесење кампање добровољног давалаштва крви  

-обележавање Светског дана борбе против АИДС-а 

-спровођење акције-„Један пакетић-много љубави“-посета породилишту и подела 

пакетића новорођеним бебама 

-реализација едукативних радионица-промоција хуманих вредности 

-спровођење хуманитарних акција-сакупљање средстава за лечење болесне деце 

-пролећна кампања добровољног давалаштва крви 

-помоћ око реализације недељних акција ДДК 

-општинско такмичење екипа прве помоћи је одржано 27.05.2019.год. Нашу школу 

су представљали ученици: Богићевић Стефан 4-1, Мицић Јана 4-2, 

Јеринић Анђела4-2, Пантелић Марта 4-2, Трбољевац Данка,4-2. Освојили су друго 

место. 

-међурегионално такмичење из прве помоћи и РППСО-а је одржано 

08.06.2019.год.у Мионици. Ученице наше школе (Вишњић Даница 1-1, Радивојевић Јована 

2-5 и Станчић Ана 2-5) су учествовале у такмичењу из РППСО-а. Освојиле су треће место 

и пласирале се на републичко такмичење које ће бити одржано у септембру. Ученице је 

припремала Снежана Миросавић. 

-спровођење радионице –„Весела болница“,на педијатријском одељењу 

 

 

                                                                           Подносилац извештаја  

Снежана Миросавић 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Извештај са такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                    30. 8. 2019. 
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Школског такмичења из здравствене неге 

 

Школско такмичење из здравствене неге одржано је 26. 2. 2019. (тест) и 4. 3. 2019. 

(практични део). Тест је радило 19 ученика трећег разреда, смер медицинска сестра- 

техничар. После прегледа теста одређено је да првих дванаест ученика са највећим бројем 

бодова који иду на практични део такмичења.  

На практичном делу такмичења ради се једна сестринска интервенција: узимање 

крви за лабораторијске анализе. Ученици који су се пласирали на практични део 

такмичења су : из 3/1 : Вучковић Весна, Вучковић Лидија, Маркановић Кристина, Николић 

Димитрије, Недовић Магадалена и Станисављевић Теодора, а из 3/2: Џамић Мина, 

Ковачевић Кристина, Ћетковић Милица, Томашевић Теодора, Ђуровић Невена и Андрић 

Марија.  

На Републичко такмичење из здравствене неге су се пласирале: Вучковић Весна 

(261 бод), Џамић Мина (260 бодова) и Вучковић Лидија (258 бодова). Такмичење ће се 

одржати у Медицинској школи Београд, 11. и 12. април 2019. године.  

Припрему ученика за Републичко такмичење из здравствене неге  раде наставнице 

Снежана Миросавић и Светлана Букумира. 

 
 

Окружно такмичење из енглеског језика 

 

16.03.2019. у Медицинској школи у Краљеву је организовано oкружно такмичење 

из енглеског језика за средње школе Рашког округа. Организатори такмичења били су 

Министарство просвете Републике Србије, Друштво за стране језике о књижевност Србије 

и Медицинска школа Краљево. 

Такмичење је одржано у две категорије, општој и специјалној. У специјалног 

категорији су се такмичила 3 ученика из Гимназије Краљево, а у општој категорији 17 

ученика из  различитих средњих школа.  

На rепубличко такмичење пласирала се једино ученица у специјалној категорији 

Милена Живковићса 34 бода. У општој категорији се није пласирао ни један ученик, а 

максимални број бодова био је 31. 

Професор који је припремао ученике у оквиру Медицинске школе била је Весна 

Милетић. 

Одговорна лица за организацију такмичења били су супервизор Биљана Митић и 

директор Медицинске школе Биљана Бојанић.  

Комисију за прегледање тестова чинили су Биљана Громовић, Ана Јованчевић  и 

Јелица Остраћанин.  

Није било примедби за рад комисије.  

Логистичка подршка била је Јелена Видић.  
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Републичко такмичење из Здравствене неге 

 

Републичко такмичење медицинских школа Србије је одржано 12-13.априла 

2019.год. у медицинској школи Звездара.Након спроведеног школског такмичења,екипу 

наше школе су представљале следеће ученице:Вучковић Лидија-3/1,Вучковић Весна 3/1 и 

Џамић Мина 3/2.Ученице су припремале наставнице Букумира Светлана и Миросавић 

Снежана.   

Такмичење се састојало из два 

дела: провере теоријских знања ученика, 

кроз израду теста и провере практичних 

вештина ученика, кроз извођење радних 

задатака. Ове године, извучени су следећи 

радни задаци: припрема завојног 

материјала за стерилизацију, техника 

интрамускуларне апликације лека и 

техника припреме и примене интравенске 

инфузије. 

Ученице наше школе су показале 

изванредно знање и освојиле максималан 

број поена на тесту. У практичном делу 

испита су, такође показале висок степен 

практичних вештина. 

 

 
 

Вучковић Лидија је освојила 

максималан број поена на тесту и на 

практичном делу испита, тако да је 

освојила прво место у појединачној 

конкуренцији. Екипно, ученици наше 

школе су освојили прво место, у 

конкуренцији тридесет медицинских 

школа из читаве Србије. 
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                                                                                                   Подносилац извештаја: 

                                                                                                     Миросавић Снежана 
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Републичко такмичење из математике 

 

На 13. Републичком такмичењу из математике наше ученице Јована Јеротијевић и 

Марија Томашевић, одељење IV2, су постигле велики успех, освојивши два прва места. 

 

 

 
 

У Медицинској школи у Зајечару је одржано 13. Републичко такмичење из 

математике. На такмичењу је учествовало око 100 ученика из  24 школе из целе Србије. 
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Ученици Медицинске школе у Зајечару су својим гостима приредили свечано 

отварање такмичења на коме су се обратили в.д. директора Виолета Јовановић, 

председница Удружења медицинских школа Србије Биљана Бојанић, а такмичење је 

отворила начелница Школске управе Јасна Васић.  

 

Гости су били у прилици да посете знаменитости Зајечара, као што су Народни 

музеј и Радул-бегов конак и да обиђу град. 

 

Нашу школу су представљале ученице Јована Јеротијевић и Марија Томашевић, 

одељење IV2. Наставница Јелена Видић је припремала ученице за такмичење. 
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Све честитке за поменуте ученице и наставницу Јелену Видић, које су на најбољи 

могући начин представиле нашу школу. 
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Међурегионално такмичење Црвеног крста у пружању прве помоћи и       

реалистичком приказу повреда,стања и обољења 

 

Међурегионално такмичење Црвеног крста је одржано 8. јуна 2019. год. у 

Мионици. У својству позиционих судија на полигонима, учешће су узеле: Младеновић 

Зора, Петошевић Љиљана, Ђуровић Оливера и Зарев Јасна.  
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У својству шминкера на полигонима, учешће су узеле Новаковић Марина, 

наставник и Прелић Катарина, ученица 4-1. 

У такмичарском делу из реалистичког приказа повреда, стања и обољења, учешће 

су узеле ученице: Вишњић Даница 1/1, Радивојевић Јована 2/5 и Станчић Ана 2/5.  

Ученице је припремала наставница Миросавић Снежана. 

Освојиле су треће место и пласирале се на републичко такмичење које ће бити 

одржано у септембру. 
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Рецитаторско такмичење 

 

Народна библиотека „Стефан Првововенчани“ Краљево била је у петак, 5. априла 

домаћин 51. Градске смотре рецитатора „Песниче народа мог“. Традиционална 

манифестација окупила је ученике, родитеље и наставнике који воле и негују изражајно 

казивање. Организатор и овогодишње смотре била је Основна школа „Драган 

Маринковић“ Адрани, а у три категорије, млађи, средњи и старији узраст, надметало се 

укупно 78 ђака.  

Присутне је најпре поздравила директорка ОШ „Драган Маринковић“ Адрани 

Наташа Степић и пожелела успешан рад. Програм су отворили глумица Краљевачког 

позоришта Биљана Талић, рецитујући „Шашаву песму“ Мирослава Антића и ученик 

Школе за основно и средње образовање одраслих „Иво Лола Рибар“ Краљево Младен 

Дачић казујући песму Ђуре Јакшића „Отаџбина“. Програм је модерирао песник и 

библиотекар Милоје Радовић. Стручни жири који су чинили руководилац Школске управе 

Рашког округа Бојана Маринковић, глумац Краљевачког позоришта Предраг Павловић, 

песник Верослав Стефановић и библиотекарке Катарина Јаблановић и Нина Раденковић 

оцењивао је избор песме примерен полу и узрасту, акцентуацију и дикцију, остваривање 

мисаоно-емотивних садржаја песме као и природност, изражајност и сугестивност 

казивања. 

У категорији старији узраст, од 1. до 4. разреда средње школе, надметало се 13 

такмичара. Прво место припало је Сташи Миловановић (ментор Маријана Радић), ученици 

4.1 Гимназије Краљево. Казивала је стихове Милана Кундере ,,Одлазим“. Друго место 

освојила је Горана Маџаревић (ментор Маријана Радић), ученица 4. разреда Гимназије 

Краљево. Рецитовала је стихове Ирене Вркљан ,,Заљубљени дан“. Треће место припало је 

Тијани Трифуновић (ментор Милица Милетић), ученици 1. разреда Медицинске школе. 

Рецитовала је песму Владислава Петковића Диса ,,Међу својима”. Четврто место освојила 

је Милена Вучинић (ментор Љиљана Ракић), ученица 31  одељења Медицинске школе. 

Казивала је стихове Десанке Максимовић ,,Одговор“. 

Ученице Тијана Трифуновић и Милена Вучинић пласирале су се на окружно 

такмичење које се одржало у Рашки.  
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Спортска такмичења 

 

Oпштинско такмичењe у стоном тенису 

 
У уторак 9.10.2018.г. у ОШ ,,Димитрије Туцовић“ у Краљеву са почетком у 12 

часова одржано је општинско првенство у стоном тенису средњих школа. Нашу школу су 

представљали следећи ученици: 

1. Матија Стајилћ IV4 

2. Лука Ерац I 

3. Филип Ерац I 

У првом колу су савладали ученике ЕСТШ ,,Никола Тесла“ са 2:0 и пласирали се у 

финале. У Финалу су изгубили од екипе Гимназије 3:1 и оставрали II место у екипној 

конкуренцији. 

 

Предметни наставник: 

Љубинко Јовановић, проф. 

                                                                                                                 У Краљеву, 10.10.2018.г. 

 

 

 

 

Tакмичењe окружног ранга у пливању 

 
 

Дана 21.11.2018.г., у Хотелу ,,Бреза“ у Врњачкој Бањи са почетком у 9 часова је 

почело такмичење ученика средњих школа. Нашу школу је представљао ученик Данило 

Ђоковић IV5 у дисциплини 100 m краул. Данило је заузео II место са временом 1.07 

минута. 

Предметни професор: 

                                                                                                              Љубинко Јовановић, проф. 

                                                                                                                 У Краљеву, 24.11.2018.г. 
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Oпштинско такмичењe ученика у рукомету 

 
 

Дана 29.11.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у рукомет у категорији омладинци. Нашу школу су 

представљали следећи ученици: 

1. Филип Ранђеловић IV5                                    

2. Митровић Матеја IV5 

3. Ђорђе Савић IV5 

4. Данијел Марковић IV4 

5. Никола Пајовић IV4 

6. Јован Стевић IV5 

7. Димитрије Пантелић II5 

8. Веселиновић Вуксан  I5 

9. Матија Ратковић III5 

10. Алекса Милосављевић IV5 

11. Алекса Антић I5 

12. Ђоковић Данило IV5 

13. Милош Јовановић III 3 

 

У првом колу су савладали екипу ученика Економске школемса резултатом 13:10 и 

пласирали се у финале. У финалу су се састали са екипим Гимназије где су савладани са 

резултатом 11:9 и оставрили II место. 
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Oпштинско такмичењe ученица у рукомету 

 
Дана 29.11.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у рукомет у категорији омладинке. Нашу школу су 

представљали следеће ученице: 

 

 

1. Бекчић Бранка IV2 

2. Ивана Никетић III5 

3. Ивана Младеновић II3 

4. Милица Богдановић III3 

5. Александра Стефановић III5 

6. Ирена Васев III5 

7. Анђела Драгањац  II4 

8. Марија Ристић  II2 

9. Јана Чалопек III5 

10. Тијана Капетановић III5 

11. Бојана Булатовић III3 

12. Милена  Ђорић IV3 

13. Јеренић Нина II3 

 
 

       Ученице наше школе су се жребом састале против ученица екипе из Гимназије 

директно у финале и савладале их резултатом  12:8 и освојиле I место и пласман на 

такмичење Окружно ранга. 
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Предметни професор: 

Љубинко Јовановић, проф. 

У Краљеву, 30.11.2018.г. 

 

 

 

 

Oпштинско такмичење ученика у одбојци 

 
Дана 23.01.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у одбојци у категорији омладинци. Нашу школу су 

представљали следећи ученици: 

14. Вукашин Божовић  IV2 

15. Стефан Вуковић IV4 

16. Алекса Станојевић IV4 

17. Димитрије Пантелић II5 

18. Младен Васиљевић III3 

19. Стефан Богићевић IV1 

20. Алекса Станковић IV3 

21. Алекса Стефановић  IV4 

22. Матија Ратковић III5 

23. Слободан Гобељић IV2 

24. Матеја Стајјић IV4 

25. Виктор Миљковић III3 

 

    У првом колу су изгубили од екипе Гимназије са резултатом 2:0 у сетовима (25:12, 

25:19)  оставрили IV место. 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                     Извештај о раду школе                                                                           83 
 

Општинско такмичење ученица у одбојци 

 
Дана 23.01.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у одбојци у категорији омладинке. Нашу школу су 

представљали следеће ученице: 

14. Бекчић Бранка IV2 

15. Ивана Никетић III5 

16. Јелена Бојовић I2 

17. Јана Мицић IV2 

18. Катарина Станић II3 

19. Вања Пешић IV4 

20. Јована Арсић IV1 

21. Анђела Андрић  IV4 

22. Вања Симовић IV2 

23. Милена Филиповић II2 

24. Милица Степановић II1 

25. Тијана Матковић I4 

26. Магдалена Маринковић II3 

 

 

Ученице наше школе су се жребом састале против ученица екипе из Гимназије 

директно у финале и савладале их резултатом  2:1 у сетовима (16:25, 25:12, 15:7) и 

освојиле I место и пласман на такмичење Окружно ранга. 

 

 

Предметни професор: 

Љубинко Јовановић, проф. 

У Краљеву, 28.01.2019.г. 
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Такмичење окружног ранга у атлетици 

 

Дана 19.03.2019..г. у Новом Пазару на атлетском стадиону  је одржано такмичење 

ученика средњих школа Окружног ранга у атлетици. Нашу школу је представљала  

ученица Анђела Драгањац  II4 у дисциплини бацање кугле.. Након завршене треће серије 

бацања заузела је III место у укупном пласману. 

 

 
 

 

 

 

 

Mеђуокружно  такмичењe ученица у рукомету 

 
Дана 03.04.2019.г. у спотској сали  у Горњем Милановцу је одржано такмичење 

међуокружног ранга у рукомету у категорији омладинки. Нашу школу су представљали 

следеће ученице: 

1. Бекчић Бранка IV2 

2. Ивана Никетић III5 

3. Анђела Драгањац II4 

4. Милица Богдановић II3 
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5. Нина Јеринић II3 

6. Александра Стефановић III5 

7. Ирена Васев III5 

8. Бојана Булатовић III3 

9. Милена Ђорић IV2 

 Ученице наше школе су се жребом састале против ученица екипе   из Горњег 

Милановца у првом колу и изгубиле са 12:7 .У борби за треће место с у изгубиле од екипе 

из Пријепоља и оставриле 4. место. 

 

 

У Краљеву, 4.03.2019. 

 

 

Mеђуокружно  такмичењe ученица у одбојци 

 
Дана 14.05.2019.г. у фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ у Краљеву је 

одржано такмичење међуокружног ранга у одбојци у категорији омладинки. Нашу школу 

су представљалe следеће ученице: 

1. Бекчић Бранка IV2 

2. Ивана Никетић III5 

3. Јелена Бојовић I2 

4. Јана Мицић IV2 

5. Катарина Станић II3 

6. Вања Пешић IV4 

7. Јована Арсић IV1 

8. Анђела Андрић  IV4 

9. Милена Филиповић II2 

10. Магдалена Маринковић II3 
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Ученице наше школе су се жребом састале против ученица екипе  Гимназије из 

Прибоја у првом колу и савладале их са 2:1 у сетовима. У финал у су се сатале са екипом 

Гимназије из Чачка и савладале их резултатом  2:1 у сетовима и освојиле I место и пласман 

на такмичење републичког  ранга. 
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Државно  такмичењe ученица у одбојци 

 
Дана 23 и 24.05.2019.г.  у спортско-рекративном кампу у Караташу је одржано 

Државно такмичење у одбојци у категорији омладинки. Нашу школу су представљалe 

следеће ученице: 
1. Бекчић Бранка IV2 

2. Ивана Никетић III5 

3. Јелена Бојовић I2 

4. Јана Мицић IV2 

5. Катарина Станић II3 

6. Вања Пешић IV4 

7. Јована Арсић IV1 

8. Анђела Андрић  IV4 

9. Милена Филиповић II2 

10. Магдалена Маринковић II3 

Ученице наше школе су жребом пале у прву групу. Након смештаја и оброка, у 15 

часова играју прву утакмицу у Кладовоу  против ученица Гимназије из Новог Сада  и 

изгубиле са 2:0 у сетовима. Другу утакмицу су играле у 17 часова против екипе Гимназије 

из Старе Пазове и изгубиле са резултатом 2:1. Након тога се враћамо на вечеру и 

преноћиште у Караташ. 25.05.2019. прву утакмицу играмо у Кладову против екипе 

Гимназије из Смедерева и побеђујемо их са 2:0 у сетовима. Одатле одлазимо у Караташ где 

играмо против екипе Зубиног Потока коју побеђујемо са 2:0 у сетовима и освајамо 5. 

место.  

 

У Краљеву, 28.05.2019.г. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Извештај о сарадња са родитељима /законским заступницима 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                  30. 8. 2019. 
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Сарадња школе и родитеља / законских заступника је део ширег подручија рада 

школе, означеног као сарадња школе са средином. 

У току школске 2018/19.године та сарадња се развијала, као и обично, на 

различите начине. 

 

Непосредна индивидуална сарадња се одвијала кроз: 

- редовне контакте одељенских старешина са родитељима / законским 

заступницима у циљу информисања о развоју ученика, правдању часова, ескурзија, 

појачан васпитни рад са ученицима који праве лакше или теже повреде ученичких обавеза 

и дужности, у децембру месецу су добили и шифре за приступање ес -дневнику; 

- Индивидуални саветодавни рад са ПП службом у случајевима када је то 

потребно (ученици са различитим тешкоћама, у оквиру васпитног рада са 

ученицима,професионалне оријентације); 

- Сарадња са предметним наставницима у оквиру планираних термина, а у циљу 

повећања ученичких постигнућа; 

Непосредна групна сарања одијала се кроз: 

- Одељенске родитељске састанке, који су се редовно одржавали на почетку 

школске године, на крају I класификационог периода, I полугодишта, на крају трећег 

класификационог периода и крају наставне године. У трећем разреду одржани су 

родитељски састанци због информисања око реализације ескурзије. 

- У децембру месецу реализовани су одељенски родитељски састанци око 

информисања родитеља приступу ес- дневнику.Родитељи су добили шифре како би могли 

2 дана након добијене оцене да виде исте. Систем у ес дневнику је одрађен тако да прва 

два  дана нису у могућности да виде оцену свог детета,по препоруци психолога, како би се 

ученику дала могућност да сам саопшти родитељима/законским заступницима добијену 

оцену. 

Посредна сарадња са родитељима/законским заступницима се одвијала кроз 

састанкe Савет родитеља и састанке Школског одбора, у чијем саставу раде и три 

представника родитеља, такође сваки тим има по једног представника родитеља. Тим за 

израду и развој школског програма је спровео анкетирање родитеља ,,Сарадња родитеља и 

школе“  на узорку од 4 одељења школе -1/1, 2/4, 3/3, 4/2. Циљ овог анкетирања је био да се 

утврди ниво задовољства породице,тј. родитеља/законских заступника сарадњом са нашом 

школом и како би се предузеле мере унапређења тамо где се то показало као неопходно. 

Детаљнији извештај се налази у Тиму за израду и развој школског програма. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Рад стручних и саветодавних органа школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                        30. 8. 2019. 
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Извештај о раду наставничког већа 

 

У 2018/19. години  Наставничко веће Медицинске школе се састало пет пута: 13.9. 

2018, 17.10.2018, 15.11.2018, 18.12.2018, 11.1.2019, 13.3.2019, 15.4.2019, 8.5.2019, 

31.5.2019, 14.6.2019 и 24.6.2019. године.  

На седницама су разматране различите тачке: Извештавање и усвајање Годишњег 

извештаја о раду школе за школску 2017/18. Годину, усвајање годишњег плана рада за 

школску 2018/19. Годину,  извештај о самовредновању из области "Настава и учење" у 

претходној школској години, организовање додатне, допунске наставе и ваннаставних 

активности, анализа социјалне структуре ученика првог разреда. Сви извештаји су 

јеедногласно усвојени, а на свакој од седница је наглашено да ученицима треба обезбедити 

допунску, додатну наставу као и ваннаставне активности, што је наведено и у структури за 

сваког наставника. Дате су детаљне информације о Ученичком парламенту.  

Директорка је замолила кординаторку ученичког парламента Марију Павловић да 

упозна Наставничко веће са активностима ђачког парламента. 

У четвртак, 18.10. одржаће се трибина ђачког парламента, коју организује 

парламент наше школе. На трибину су позвани парламент Гимназије и Економске школе. 

Марија Павловић је упознала Наставничко веће са радом ђачког парламента и 

планираним активностима за ову школску годину. 

Наставничко веће је добило детаљан извештај о реализованој екскурзији. Извештај са 

реализоване екскурзије ученика треће године поднела је Зора Младеновић, вођа пута. 

Екскурзија је спроведена у периоду од 8. до 12. октобра, у организацији „Гранд 

турса“, из Новог Сада; релација Краљево -Северна Италија. 

134 ученика, 5 разредних старешина, један доктор, вођа пута. 

Све је прошло у најбољем реду.  

Др Марина Душкић, пратила је децу, није било тежих болести.  

Програм је био изузетно богат и добро је спроведен.   

Директорка је предложила одлуку да се нешто раније донесе одлука о спровођењу 

екскурзије. 

IV разред, уколико буде било заинтересованих ученика, ишао би на нешто 

јефтинију екскурзију у трајању од три дана , дестинација је Беч, али бисмо спавали у 

Братислави. 

III разред, Наставничко веће доноси одлуку о дестинацији. Због претходних, 

позитивних искустава, директорка је предложила прошлогодишњу дестинацију, време и 

хотел. 

Наставничко веће је сагласно са предлозима. 

 

Дат је предлог и усвојен план уписа за следећу школску годину. 

Наставничко веће предлаже следећи план уписа за 2019/20 годину: 

Медицинска сестра- техничар 

Фармацеутски техничар 

Медицинска сестра- васпитач 

Физиотерапеутски техничар 

Зубни техничар   

Предлог је једногласно усвојен. Дат је и усвојен предлог за Светосавску награду, 

ученица Исидора Павловић, одељење 4.1. 
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На седницама Наставничког већа колеге су одржале два предавања: колегиница 

Драгана Павловић говорила је о студијској посети Словенији, а колега Миљан Пешић 

говорио је о мултивитаминима.  

 

Такође, вршене су верификације успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских 

мера, као и детаљне анализе.  

Највише простора у другом полугодишту заузела је организација Републичког 

такмичења из Прве помоћи чији смо домаћини ове године били.  

За новог члана Школског одбора изгласана је Светлана Букумира, која је дошла на 

место колегинице Драгане Пауновић која је постала директор Економско-трговинске 

школе у Краљеву.  

Извесна пажња посвећена је организацији матурског испита, где је ове године 

смер физиотерапеутски техничар први пут полагао по новом начину полагања. Матурско 

вече организовано је у хотелу „Турист“ 3.6.2019. године.  

 

 

Записничар 

Милица Милетић 
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Извештај о раду стручних већа 

 

Стручно веће српског језика и књижевности 

На првом састанку 12.09.2018.  разматране су следеће теме: 

1. Израда годишњих и оперативних планова. Сви су завршени и предати педагогу. 

2. Подела часова на предметне наставнике. Мина Миљаковић 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-3, 

3-4, Вељовић Јелена 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 3-2, 3-5, Ракић Љиљана 2-5, 3-1, Милица 

Милетић 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 3-4 дечија књижевност. 

3. Подела часова додатне и допунске наставе и припреме за такмичења. 

4. И ове године професори српског језика и књижевности ће користити уджбенике 

издавачке куће Klett. 

 

Други састанак је одржан 18.10.2018. године. Разматране су следеће теме: 

1. Распоред контролних и писмених задатака, вежби и тестирања који је урађен и 

постављен на сајту школе и у холу школе. 

2. Иницијални тестови су спроведени на почетку године и они су основа за даљи 

рад и део су обавезне педагошке документације. 

3. Распоред допунске и додатне наставе и секција је урађен и реализоваће се према 

плану. 

4. Предлог плана стручног усавршавања је дат по стручним већима и реализовање 

ће пратити Тим за праћење стручног усавршавања. 

5. Организован је педагошког-инструктивни увид и надзор. 

6. Стручно веће је упознато са новим правилницима: Правилником о друштвено 

корисном раду и Правилником о стандардима квалитета рада образовно-васпитне 

установе. 

 

Трећи састанак је одржан 15.12.2018. године. Разматране су следеће теме: 

1. Анализа успеха, владања, реализације ваннаставних активности. Истакнути су 

резултати и мере за побољшање успеха. Уочено је да је успех побољшан у односу на исти 

класификациони период прошле године. Ваннаставне активности се реализују по плану. 

2. Сарадња са ротитељима тече по устаљеној динамици 

3. Стручно веће за предмет српски језик и књижевност дало је следећи предлог за 

план уписа за наредну школску годину: медицинска сестра-техничар, фармацеутски 

техничар, медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар. 

4. Област самовредновања у овој години је подршка ученицима. 

5. Припреме за прославу Светог Саве су у току. 

 

 

 Стручно усавршавање се спроводи по плану, а допунска и додатна настава и 

секције такође се реализују по плану. Стручно веће је дало предлог за план уписа за 

наредну школску годину: 

- медицинска сестра - техничар 

- фармацеутски техничар 
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- медицинска сестра - васпитач 

- физиотерапеутски техничар 

- зубни техничар 

У току је припрема пригодног програма поводом школске славе - Светог Саве. 

Током фебруара анализиран је успех ученика и дисциплина на крају првог 

полугодишта. Важна тема је и припрема за обележавање Дана школе у оквиру Републичког 

такмичења у пружању прве помоћи, осмишљен је програм и припрема часописа је у току.  

У марту и априлу све је обележено даљим припремама за обележавање Дана 

школе, а важна тема је и анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода. 

У мају и јуну централна тема је припрема за полагање матурског испита и 

реализацију истог. Дат је предлог поделе часова за наредну школску годину. 

Дат је и извештај о реализацији допунске и додатне наставе.  

 

Подносилац извештаја, Мина Миљаковић  

 

 

 

Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике 

 

У току школске године одржано је 12 састанака. На састанцима смо разговарали о 

текућим питањима и унапређењу наставе.  

На састанку у августу смо се договорили да нови председник буде Слободан 

Шљанић. Израдили смо и усвојили план рада. На том састанку смо разговарали о 

резултатима полагања поправних испита и верификацији успеха на крају школске године. 

Разговарали смо и о тачкама са Педагошког колегијума. На том састанку смо разговарали о 

избору уџбеника и стручне литературе 

 У септембру смо ускладили план писмених задатака и контролних вежби. 

Разговарали смо критеријумима оцењивања и критеријуми су усаглашени. Тумачили смо 

резултате иницијалног тестирања. 

У октобру смо усаглашавали распоред  допунске и додатне наставе о чему су 

обавештени ученици и одељењске старешине. Планиран је и распоред одржавања 

угледних часова. Разговарали смо и о тачкама са Педагошког колегијума. Неки од 

наставника су реализовали часове посвећене Михаилу Петровићу Аласу на предлог 

Министарства просвете.  

У новембру смо разговарали о успеху ученика у првом класификационом периоду. 

Разговарали смо и о тачкама са Педагошког колегијума. Дато је мишљење Стручног већа о 

Јелени Видић за стицање звања педагошког саветника. 
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У децембру смо разговарали о претходним посетама угледним часовима: 
1. Примена рентгенског зрачења - Марина Траиловић 

Разговарали смо и о тачкама са Педагошког колегијума. Дали смо предлог за упис за 

следећу школску годину.  

У јануару смо разговарали о односу ученика према раду, оцењивању и 

усклађивању критеријума које смо написали на почетку године. Разговарали смо и о 

припреми прославе Светог Саве. Планирани су и нови угледни часови. 

У фебруару смо разговарали о успеху ученика на крају првог полугодишта. 

Допунска и додатна настава се редовно одржавала. Ученици са бољим успехом редовно 

долазе, а са слабији ређе. Наставници су присуствовали предавањима на стручним већима 

1. Путовање у Словенију-Драгана Пауновић 

2. Мултивитамини-Миљан Пешић 

Јелена Видић и Марина Максимовић су присуствовале семинару Друштва математичара 

Србије. Од другог полугодишта математику предаје и Катарина Милошевић,  

У марту смо разговарали о школском такмичењу из математике. На основу 

резултата школског такмичења договорено је да две ученице четврте године са својим 

ментором Јеленом Видић иду на такмичење у Зајечар.У марту је у нашој школи 

организовано Окружно такмичење из енглеског језика и Јелена Видић је била техничка 

подршка.  

У априлу смо разговарали о успеху ученика на крају тромесечја. Било је 9 

недовољних оцена из математике, 45 из физике и 5 из рачунарства и информатике. У 

Зајечару је одржано такмичење из математике и обе ученице су освојиле прво место: 

Јована Јеротијевић и Марија Томашевић. Јелена Видић је нови председник Стручног већа. 

У априлу је колегиница Радованка Вукосављевић отишла у пензију и њене часове је 

преузела Марина Максимовић. Часове Слободана Шљанића преузео је Андреја 

Корићанац. 

У мају смо разговарали о реализацији часова. Часови редовне наставе  се редовно 

одржавају, као и допунска настава.Надокнада распуста се реализује уз договор са 

ученицима.  Договорено је да већина наставника учествује у реализацији  Републичког 

такмичења из прве помоћи. Марина Траиловић и Марина Максимовић и Андреја 

Корићанац су учествовали у организацији. Марина Максимовић и Андреја Корићанац су 

водили ученике на Сајам науке 18.5.2019. у Гимназију. Јелена Видић је добила звање 

просветног саветника. 

У јуну смо се састали поводом упознавања са тачкама Педагошког колегијума. 

Одржан је угледни час у првом два – Слајд презентације-Јелена Видић, и одржана је једна 

угледна активност где су приказане истакнуте презентације ученика прве године које су 

имале мултимедијалне садржаје- Јелена Видић. На састанку смо разговарали о успеху 

ученика који је много бољи него на ранијим класификационим периодима. Направили смо 

план поделе часова и договорили се да следеће године председник буде Марина 

Траиловић. 

Математику су у јунском року у четвртој години полагала два ученика и 

положила. Једна ученица није долазила на припремну наставу у јуну и она  ће полагати у 

августу. Физику ће полагати један ученик четврте године у августу док је једна ученица 

положила. Два ученика прве године су остала са јединицама из физике.   

Часови редовне наставе су се редовно одржавали као и часови допунске и додатне. 
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Стручно веће страних језика 

 

У току школске године одржано је 11 састанака. На састанцима смо разговарали о 

текућим питањима и унапређењу наставе.  

На првим састанцима су коментарисани иницијални тестови који су урађени у 

свим одељењима и заједничко је мишљење да су резултати теста очекивани код старијих 

разреда а у првом  разреду су резултати лошији у поређењу са прошлом годином, нарочито 

у одељењу првом пет. 

На сваком од састанака су коментарисани критеријуми оцењивања, где се увиђа 

прилична  разлика приликом оцењивања иако постоји формално слагање међу 

наставницима . 

Доста се говорило о прилагођавању и употреби  е- дневника, посебно када је реч о 

групама које постоје код свих језика.  Евидентно је да услед  спајања ученика разних 

смерова у групе, наставници су приморани да одрже знатно већи број часова од 

предвиђеног јер су ученици у различито време на блок настави, тако да наставници у току 

године немају искључења већ увек држе час једном одељењу што ствара велике потешкоће 

у реалиизацији плана и програма. Ово је посебно проблематично када су у питању 

смерови са новим планом и програмом и они са старим. Често је распоред блок наставе 

такав да поједина одељења одсуствују по неколико часова, те је немогуће ускладити рад на 

часу на коме су сви присутни. 

Разговарали смо о негативним оценама ученика и начину побољшања успеха.  

Допунска и додатна настава се редовно одржава. Ученици са бољим успехом 

редовно долазе, а са слабијим ређе.  

У оквиру додатне наставе су се издвојили ученици који планирају да студирају 

страни језик и са њима се вршила припрема за полагање пријемног испита. 

Активна је била и дискусија о усавршавању наставника као и међусобно 

посећивање часова. 

Неки наставници су присуствовали настави стручних предмета како би на тај 

начин побољшали разумевање у области стручних текстова. 

Наставници су присуствовали предавањима на наставничким већима:  „Пут у 

Словенију ” и „Витамини”. 

Чланови Стручног већа су учествовали у свим активностима које су организоване 

у школи као што су прослава дана Светог Саве, прослава дана Школе, репупбличко 

такмичење из прве помоћи. 

Ученици су дали свој допринос писањем текстова на енглеском језику у оквиру 

школског часописа. 

У школи је одржано окружно ракмичење из енглеског језика и чланови Већа су 

имали учешће у организацији. 
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Стручно веће хемије/биологије 

 

Стручно веће се састајало по плану и потреби 10 пута. Састанцима су 

присуствовали сви чланови већа. 

На састанку одржаном у септембру усвојен је план рада Стручног већа за школску 

2018/19-ту годину, урађени наставни планови у складу са законом, а на основу 

Правилника, договорен је план одржавања угледних часова, прочитан Правилник о 

сталном стручном усавршавању, изабрани уџбеници и стручна литература. На основу 

планова и програма рада за сваки предмет, договорена је динамика одржавања тестова и 

контролних задатака , евидентиратирано у ес-дневнику и објављено на сајту школе кроз 

табелу. 

На састанку одржаном у октобру се разговарало о свим тачкама дневног реда са 

састанка Педагошког колегијума, усклађени су критеријуми оцењивања, организован 

допунски и додатни рад. 

На састанку одржаном у новембру анализиран је успех ученика у првом 

класификационом периоду.  Број недовољних оцена нашег актива је 29 па су предложене 

мере побољшања успеха кроз интензивирање часова допунске наставе. Похваљени су 

ученици који показују велико интересовање и велики успех при усвајању нових вештина и 

знања. 

У децембру се разговарало о свим тачкама са састанка Педагошког колегијума, 

предложени су образовни профили за наредну школску годину, договорено да се 

ажурирају радне биографије. 

У јануару су испланиране припреме око прославе Светог Саве , предложен ученик 

за Светосавску награду, урађен је попис учионица и кабинета. 

Анализом успеха ученика у првом полугодишту бавили смо се на састанку у 

фебруару.Укупан број недовољних оцена из биологије и хемије је 4 тако да су предложене 

мере за побољшање успеха кроз интензивирање часова допунске наставе,дале резултате. 

Похваљени су ученици који показују велико интересовање и велики успех при усвајању 

нових вештина и знања. 

На састанку нашег актива у марту месецу говорило се о матурском испиту и 

припреми ђака за полагање теста теоријских знања.Разговарали смо и о такмичењу прве 

помоћи где ће сви наставници бити ангажовани и имати своје задатке   како би такмичење 

протекло у најбољем реду.Прослава Дана школе одржаће се у свечаној сали хотела Турист. 

Крајем маја поднет је извештај са Педагошког колегијума, па се затим говорило о 

тачкама дневног реда.Наставници овог актива су посетили низ предавања и семинара у 

овом периоду па су извештавали о томе 

У јуну су одржана два састанка.На првом су поднети извештаји о реализовању 

планираних активности,допунског и додатног рада и рада секција.Наставници су 

учествовали у спровођењу завршног испита на крају основног образовања и васпитања.На 

другом се говорило о успеху ученика на крају школске године,просечним оценама и дат је 

предлог поделе часова за наредну школску годину. 

На седницама Наставничког већа одржана су предавања: 

Путовање у Словенију -Драгана Пауновић 

Мултивитамини -Миљан Пешић 

Одржани  су угледни часови: 

Молекуларна биологија и генетски инжињеринг -Данијела Кужић 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                 Извештај о раду школе                                                                         98 

Одређивање сирћетне киселине-Јелена Вукосављевић 

Магнезијум,калцијум и њихова једињења-Маријана Рачић 

Алкени и алкини-Данијела Петровић 

Чајне мешавине-Мирјана Вучковић 

Посетили смо педавање 150 година периодног система елемената- Светлане 

Керечки,учествовали  у поступку самовредновања SELFIE 2018-2019,session 3,неки од нас 

су присуствовали семинару Кроз практични рад до функционалних знања и прошли обуку 

запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег 

средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања.Били смо и 

на студијском путовању у Словенији где смо посетили три школе,успоставили 

контакте,видели,научили и лепо се провели.Били смо и домаћини Републичког такмичења  

прве помоћи које је протекло у најбољем реду. 

Допунска настава је редовно одржавана што је евидентирано у дневнику. 

У Медицинској школи, 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 лабораторији на часовима додатне  наставе.  

                                                                                                                                               

Подносилац извештаја 

                                                                                                                             Маријана Рачић 

 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Стручно веће друштвених наука 

 

Стручно веће друштвене групе предмета у школској 2018/2019 години чине 

наставници следећих предмета:  

Географија – Маја Вилимоновић, а до краја првог полугодишта Радисав Милић, 

Историја – Драгана Лазаревић Пауновић и Милан Вучетић,  

Устав и права грађана – Миљковић Жгела Верица,  

Психологија, Здравствена психологија и Дечија психологија – Ивана Бошковић, 

Социологија и Социологија са правима – Гордана Тришовић,  

Филозофија – Ђерашевић Слободан,  

Медицинска етика – Ђерашевић Слободан и Горица Радичевић,  

Грађанско васпитање – Миљковић Жгела Верица, Кљајевић Александра,  Марина 

Новаковић, Мира Вучковић,  

Верска настава – Милошевски Стефан,  

Предузетништво – Славица Марковић.  

 

Председник већа је била наставница историје Драгана Лазаревић Пауновић до 

априла месеца када је отишла на друго радно место, од када, записничар Миљковић Жгела 

Верица, обавља и функцију  председника.  

Веће се у  овој школској години састајало једном месечно и разматрало оно што је 

било у складу са предвиђеним и усвојеним планом рада за школску 2018/2019 годину и о 

томе се уредно воде записници.  
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На почетку првог и другог полугодишта, наставници су у складу са својим планом 

и програмом утврдили време одржавања писмених вежби и тестова, а касније и 

периодично из предмета из којих се практикује такав начин оцењивања.  

Такође, када је и реч о оцењивању, на почетку школске године, наставници су 

утврдили критеријуме оцењивања, са истима упознали ученике. У погледу одржане 

допунске и додатне наставе, наставници су је држали у складу са указаним потребама, као 

што је одржавање додатне наставе из Историје од стране наставнице Драгане Лазаревић 

Пауновић ради припреме ученика за такмичење. Ученици Медицинске школе, Алекса 

Ерац, Вељко Вујић, Анастасија Спасић, Антонина Мађерчић, Ксенија Сеничић, Елена 

Илић и Јована Ђуровић учествовали су у квизу „Краљево бира знање“, а ученица 

Анастасија Спасић освојила је треће место.  

У току другог полугодишта дошло је промена у наставном кадру када је реч о 

стручном већу друштвене групе предмете. Од другог полугодишта уместо наставника 

географије Милић Радосава који је преминуо у мају месецу, наставница географије је Маја 

Вилимоновић.  

У априли 2019, године наставница историје Драгана Лазаревић Пауновић 

постављена је за директора Економско-трговинске школе у Краљеву и на њено место је 

дошао колега Дејан Крунић.  

Медицинска школа у Краљеву била је домаћин Репубичког такмичења из Прве 

помоћи које је одржано 10.05. и 11.05.2019. године у Краљеву. Чланови већа имали су своја 

задужења и обавезе и заједно са ученицима школе били су домаћини на забавним 

полигонима. Такође чланови већа су бии ангажовани као дежурни наставници на 

матурским испитима за четврту годину, као дежурни наставници и прегледачи тестова на 

завршном испиту за основце.  

Током школске године наставници су у обавези да се стручно усавршавају како 

држањем угледних часова, тако и посећивањем часова других наставника и на тај начин 

евентуалне иновације примењивати приликом извођења наставе и приближавања 

наставних садржаја ученицима. О стручном усавршавању наставници воде евиденцију у 

својим портфолијима, али исто тако сваки члан већа је попунио табелу у којој су наводили 

начине усавршавања у овој школској години.  

У овој школској години  на Наставничком већу смо имали излагање наставнице 

Историје – Драгане Лазаревић Пауновић на тему „Путовање у Словенију“, а везано за 

посету наставника Медицинске школе у Краљеву, Медицинској школи у Љубљани.  

Председник већа је присуствовао састанцима Педагошког колегијума и о томе 

члановима подносио извештај. Чланови већа су углавном редовно присуствовали 

састанцима већа и договарали се о свему значајном за рад већа како би као веће, а и као 

појединци постигли што бољи успех.  

Што се тиче коначног успеха на крају другог полугодишта појединачно по 

предметима је следећи: Географија -прва година- 4,14; Историја -прва година- 4,77, 

Историја-друга година- 4,73; Медицинска етика –прва година-5,00, Медицинска етика-

друга година- 4,78; Здравствена психологија-друга година- 4,47, Здравствена психологија-

друга година – 4,30, Здравствена психологија –трећа година-5,00; Дечија психологија – 

трећа година – 5,00; Психологија – друга година- 4,79; Социологија са правима – трећа 

година- 4,92; Социологија – трећа година-4,97; Устав и права грађана – четврта година-

4,92; Филозофија – четврта година-5,00; Предузетништво-четврта година – 4,76.  

Анализирајући резултате рада и вршећи компарацију са претходном школском 
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годином може се приметити континуирано завидан успех ученика из готово свих 

предмета. У овој школској 2018/2019 години уложен труд наставника у адекватан начин 

преношења знања ученицима резултирао је високим нивоом успешности уз циљ 

одржавање истог. 

 

 

Стручно веће здравствене неге 

 
Стручно веће здравствене неге чини једанаест чланова: Марина Новаковић( 

председник), Снежана Миросавић (записничар), Оливера Ђуровић, Љиљана Петошевић, 

Гордана Виријевић, Мира Белопавловић, Светлана Букумира, Драгана Рончевић, Зора 

Младеновић, Јасна Зарев, Весна Божовић. 

Рад стручног већа у првом полугодишту је реализован кроз 13 састанка. 

На почетку школске године је извршена подела задужења на наставнике и 

извршена је припрема кабинета здравствене неге за почетак наставе. Спроведена је 

сарадња са члановима стручног већа медицинске групе предмета у циљу усаглашавања 

наставних планова и програма. Такође су усаглашени критеријуми оцењивања за све 

часове теорије, вежби и вежби у блоку. Сви наставници су дали распоред планираних 

угледних часова у овој школској години. Успостављена је сарадња са наставним базама 

Општа болница         „ Студеница“, Дом здравља Краљево и Предшколска установа „ Олга 

Јовичић Рита“. Настављена је и сарадња и са Црвеним крстом Краљево . За рад секције 

задужена је Снежана Миросавић и Светлана Букумира, уз активно учешће ученика свих 

одељења. У октобру је Црвени крст Краљево  у сарадњи са ученичким парламентом наше 

школе организовао трибину под називом „ Трговина људима“. Договор је да Црвени крст  

такође узме  учешће у организовању Републичког такмичења из прве помоћи и 

реалистичког приказа повреда, стања и обољења, где је наша школа домаћин такмичења. 

Часови теоријске наставе, вежби и вежби у блоку су  реализовани према 

предвиђеном плану и у потпуности. Часови допунске  наставе су реализовани по потреби 

и у одељењима где је било негативних оцена и где су тражили ученици помоћ. А часови 

додатне наставе и секције реализоваће се кроз припрему ученика за такмичење из прве 

помоћи и здравствене неге.(тај извештај је посебан докуменат) 

Наставници такође учествују и у различитим тимовима, где присуствују раду 

тимова и реализују предвиђене активности. Наставници, чланови тимова су: Светлана 

Букумира- тим за заштиту ученика од злостављања, занемаривања и дискриминације, 

Мира Белопавловић- тим за израду ШП, Јасна Зарев и Гордана Виријевић- ШРП, Снежана 

Миросавић и Марина Новаковић- самовредновање рада школе, Весна Божовић- тим за 

праћење реализације допунске и додатне наставе. 

Угледне часове су одржали следећи наставници: Снежана Миросавић- наставна 

јединица Поремећаји свести, Јасна Зарев- наставна јединица Ургентна помоћ код 

асматичног напада, Светлана Букумира – наставна јединица Катетеризација мокраћне 

бешике и наставна јединица Клизма, Марина Новаковић- наставна јединица Задаци 

медицинске сестре васпитача на спровођењу исхране, Мира Белопавловић – наставнна 

јединица Припрема материјала за суву стерилизацију.  Одржан је и час 

интердисциплинарне наставе из предмета педијартије (вежбе 4/3) са здравственом негом и 

рехабилитацијом (1/4). У реализацији су учествовале наставнице Гордана Виријевић и 
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Соња Илић. 

Остварена је и сарадња са ЕСТШ „ Никола Тесла“ из Краљева, са циљем 

реализације часова прве помоћи, које по свом наставном плану и програму имају ученици 

ове школе. 

На састанцима стручног већа било је говора о припремама за такмичења из 

здравствене неге и  прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења, где ће 

бити ангажовани  сви наставници здравствене неге, с обзиром да је наша школа домаћин 

Републичког такмичења прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења . 

Члановима стручног већа су учествовали у припремама  за извођење матурског испита у 

смеровима : медицинска сестра- техничар и педијатријска сестра – техничар. Организатор 

практичне наставе је поделио задужења наставницима , а они су их реализовали у сарадњи 

са ученицима. Рад је врло захтевани захтева сарадњу између чланова стручног већа да би 

се поновили прошлогодишњи резултати и ученици што боље припремили за извођење 

матурског испита. 

Ове школске године за припрему ученика за такмичење из здравствене неге су 

задужене наставнице Снежана Миросавић и Светлана Букумира. Прво је одржано школско 

такмичење 26.2.2019. године где су се квалификовале три ученице за Републичко 

такмичење : Весна Вучковић( 3/1), Лидија Вучковић(3/1) и Мина Џамић (3/2). Ове три 

ученице су освојиле прво место на Републичком такмичењу из здравствене неге , које је 

одржано у Медицинској школи Београд. 

Републичко такмичење из прве помоћи и РППОС је одржано 10. И 11. Маја 2019. 

У нашој школи и нашем граду. Екипа наше школе је учествовала у ревијалном делу 

такмичења.  

Чланови стручног већа Здравствене неге, у сарадњи са ученицима су учествовали 

у изради часописа поводом обележавања Дан школе. 

Реализована је и стручна посета ВМА , 17.маја 2019. Године. Извештај о посети се 

налази у извештају о раду школе. Ову установу су посетили ученици 3/1 и 3/2 одељења у 

пртњи наставника Љиљане Петошевић, Снежане Миросавић, Мире Белопавловић, Јасне 

Зарев, Светлане Букумире и Марине Новаковић. 

Чланови стручног већа учествују у организацији и спровођењу наставних планова 

и програма за ученике на преквалификацији, на смеру медицинска сестра – техничар и 

медицинска сестра – васпитач. 

 

 

Стручно веће лекара и фармацеута 

 

У току школске 2018-2019. године одржано је укупно 11 састанака. На састанцима 

су присуствовали сви чланови актива, а разговарало се о унапређењу наставе и текућим 

проблемима. Након сваке седнице Педагошког колегијума одржан је састанак актива на 

коме се разговарало о свим тачкама. 

У августу је одржан састанак на коме је изабран нови председник актива, Ана 

Филиповић, у школској 2018-2019. години. Разговарало се о резултатима након полагања 

поправних испита.Тема је била и план стручног усавршавање ван установе. Предлог 

актива су и различите посете које ће се реализовати у зависности од могућности и 

интересовања ученика. 
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У септембру је усвојен план рада Стручног већа за наредну школску годину. 

Евидентирани су уџбеници и стручна литература из појединих предмета. Обавезни 

иницијални тестови су спроведени као и извештаји након тестирања. Испланиране су 

писмене и контролне вежбе у складу са планом и програмом. Такође,испланирани су и 

часови допунске, додатне наставе као и секције. Планирани су и евидентирани угледни 

часови. Разговарали смо и о критеријумима оцењивања који су усаглашени.  Договор је 

био и око начина рада у лабораторији, као и о набавци сировина и лабораторијског посуђа.  

У октобру се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког колегијума. 

Потребно је уредно водити евиденцију о свим активностима, оценама и напредовању 

ученика у педагошким свескама. Укључивање ученика у допунске,додатне наставе као и 

секције. Разговарало се и о блок настави која се обавља у Апотекарским 

установама.Разговарали смо о раду у лабораторијама, поправци апарата и набавци 

супстанци. Планирано је да Миљан Пешић одржи предавање на Наставничком већу. Због 

недовољно пријављених ученика посета у фабрици “Хемофарм” је отказана. Обележен је 

“Дан јабуке”, 19.10.2018. од стране наставника Мирјане Костић Чолић и ученика који су 

чланови секције Лековито биље са фитотерапијом. Угостили смо предшколце из установе 

“Олга Јовичић Рита”, 17.10.2018. којима су показане лабораторије и занимљиви 

експерименти. 

У новембру смо разговарали о успеху ученика на крају првог квалификационог 

периода. Извршена је анализа успеха  и разговарали смо о недовољним оценама. Укупан 

број јединица у активу је 55. Предложене су мера за побољшање успеха као и активирање 

ученика у смеру поправљања оцена. Актив је дао позитивно мишљење о конкурисању 

наставника Јелене Видић за стицање звања педагошког саветника. 

У децембру се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког 

колегијума. Актив је предложио образовне профиле за упис 2019-2020. год. Редовно се 

одржавају допунске наставе што је резултирало поправљањем оцена и смањења 

негативних оцена. Разговарало се и о усклађивању критеријума оцењивања написаних на 

почетку школске године. Актив је испланирао припреме око прославе  Светог Саве као и 

избору ученика за Светосавску награду. Анализирао се рад блок наставе у Апотекарским 

установама који је задовољавајући. Договорен је попис свих лабораторија у јануару. 

Закључено је да све тече по плану и програму. 

На седницама наставничког већа одржана су предавања:  “Путовање у Словенију” 

–Драгана Пауновић и “Мултивитамини”-Миљан Пешић 

Угледне часове у првом полугодишту су одржали:“Морфолошке и функционалне 

карактеристике ткива”-Никола др. Божовић и “Танини”-Мирјана Костић Чолић. На 

угледним часовима је присуствовао велики број наставника. 

Часови додатне и допунске наставе се редовно одржавају, термини се 

прилагођавају ученицима и потребама. 

Секција-Лековито биље са фитотерапијом је почела са радом 12.09.2018. од стране 

наставника Мирјане Костић Чолић и ученика.На сајту Медицинске школе су објављене 

фотографије и текстови о раду секције. 

У јануару смо разговарали о блок настави која се обавља у Апотекарским 

установама.Разговарали смо о раду у лабораторијама и набавци супстанци за потребе 

матурског испита.Урађени су сви извештаји на крају првог полугодишта о реализованим 

додатним, допунским часовима и одржаним часовима секције, као и извештај о раду 

Стручног већа. Сви извештаји су предати педагошкој служби. 
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У фебруару је анализиран успех на крају првог полугодишта. Разговарало се о 

мерама које треба преузети ради побољшања успеха ученика. Такође разговарало се и о 

мерама које треба преузети како би сви ђаци били оцењени на крају године.Разговарало се 

и о променама у наставничком кадру и подели предмета. Нови наставници су упознати о 

раду актива и свим обавезама од стране председника већа. 

У марту се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког колегијума. 

Извршене су све припреме наставника и ученика за такмичење из анатомије, како би све 

протекло у доброј и успешној организацији. Планиране су припреме ученика за полагање 

матурског испита, комбинованог теста и практичног дела матуре. Договорили смо се да се 

појача рад са ученицима којима је неопходна помоћ, како би положили матурски испит. 

Све припреме и обавезе око такмичења из Прве помоћи успешно су реализоване од стране 

наставника и ученика.Такмичење је планирано да се одржи у мају месецу и сви су добили 

јасно дефинисане задатке који ће тимски одрађивати. 

 У априли се радила анализа успеха на крају трећег класификационог периода, 

анализа нереализованих часова. Припрема матурског испита је протекла без икаквих 

потешкоћа, набављене су све неопходне супстанце како би се матурски испит реализовао. 

“Дани отворених врата” су одржани 20.04.2019. године и велики број гостију и будућих 

ученика Медицинске школе су са одушевљењем посматрали кабинете и лабораторије, а 

имали су прилику да им наставници и ученици са свих смерова одговоре на сва њихова 

питања и дилеме. 

У мају се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког колегијума. 

Извршене су завршне припреме око полагања матурског испита.Сви наставници су 

одржали часове припремне наставе. Ученици су се припремали за полагање комбинованог 

теста на матурском испиту и за полагање практичног испита, који обухвата теоријска 

питања из наведених предмета и радних задатака из информатора. Одређени су чланови 

комисије.  

У јуну се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког колегијума. 

Анализирали су се резултати матурског испита, који је ове године врло успешно урађен. 

Такође анализирао се успех ученика и постигнућа на крају другог полугодишта.  

У јулу је урађена анализа Стручног већа, као и извештај о раду Стручног већа. 

Сви наставници су урадили извештаје о одржаним часовима додатне, допунске и 

припремне наставе и секцијама. Урађен је извештај о стручном усавршавању. Урађен је и 

план рада већа за наредну школску 2019/2020. годину, као и планиране посете ван 

установе. Урађена је подела предмета за наредну годину као и избор новог председника 

актива.Сви извештаји су на време предати педагошкој служби. 

Угледне часове у другом полугодишту су одржали: Ана Филиповић, Миљан 

Пешић, Невенка Миловановић, Горица Радичевић и Ивана Дренић. На угледним часовима 

је присуствовао велики број наставника. 

У току школске 2018/2019. године сви чланови Стручног већа су редовно 

присуствовали на састанцима, успешно обављали своје обавезе и били активни на свим 

задацима. Све активности су забележене у виду извештаја, који се налазе у педагошкој 

служби. 

 

                                                                                                          Председник већа:  

Ана Филиповић 
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Стручно веће физиотерапеута и козметичара 

 

Стручно веће се састајало сваког месеца по предвиђеном плану рада за прво 

полугодиште школске 2018/19. 

 

СЕПТЕМБАР 

На првом састанку стручног већа спроведено је планирање васпитног рада према 

закону о средњем васпитању и образовању,у складу са наставним плановима и програмима 

из Службеног гласника,а плановима је укључена и корелација са сродним предметима. 

На састанку је закључено да треба уводити нове методе рада и користити 

различита мултимедијална средства у циљу унапређења наставе.Постигнут је договор о 

извођењу контролних вежби и тестова предвиђених наставним планом рада. 

Донешена је одлука о набавци средстава за рад и другог потрошног материјала и 

да ученици првог разреда набаве униформе преко школе. 

План рада стручног већа је донесен и једногласно усвојен на састанку одржаном 

24.8.2018. 

Ученицима је предочено како треба да се понашају у кабинетима за време часова 

вежби,а детаљно су упознати и са стандардима и критеријумима оцењивања. 

 

ОКТОБАР 

Стандарди и критеријуми оцењивања усвојени су у септембру,примењују се без 

одступања,а ученици се периодично подсећају на исти. 

Договорено је да се ученици мотивишу да редовно посећују часове додатне и 

допунске наставе у циљу бољих ученичких постигнућа. 

Испланирано је и стручно усавршавање према каталогу стручног усавршавања за 

наставнике за текућу школску годину,а постигнут је договор за одржавање угледних 

часова. 

 

НОВЕМБАР 

Извршена је детаљна анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

квалификационог периода и постигнут је договор о организацији допунске наставе у 

одељењу 3/5 и секција за смер козметички техничар. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Чланови већа су планирали присуство неком од општих стручних семинара,у 

зависности од финансијских могућности школе. 

Једногласно је усвојен предлог за упис у школску 2019/2020.Медицинска сестра-

техничар,Фармацетски техничар,Медицинска сестра-васпитач,Физиотерапеутски 

техничар,Зубни техничар. 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

На састанку стручног већа урађена је анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају првог полугодишта. 

Констатовано је да је одређени број угледних часова одржан током првог 

полугодишта,а да ће се остали реализовати током током другог полугодишта,према 

утврђеном плану. 
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MАРТ 

Постигнут је договор да се побољшају и осавремене методе рада на часовима 

теорије и часовима практичне наставе,у циљу боље мотивације ученика за рад и 

напредовање. 

Смер Козметички техничар је посетила Афродита козметика,која је присуствовала 

презентацији третмана Win-up серума,маске и масаже. 

 

АПРИЛ 

Урађена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог 

периода. 

Наставници смера Козметички техничар су известили чланове стручног већа о 

посети козметичке куће Афродита. 

 

МАЈ 

Анализиран је успех и дисциплина ученика четвртог разреда смера 

Физиотерапеутски техничар на крају наставне године.Обављене су и завршне припреме 

ученика овог смера за полагање матурског испита по новим критеријумима. 

Обављена је и анализа успеха и дисциплине ученика осталих разреда,пред крај 

школске године. 

                                                                                      Руководилац стручног већа:  

                                                                                              Александар Думић 

 

 

 

Стручно веће зубне технике 

                               
Стручно веће зубних техничара  чини 6 чланова : 

-Ана Миљевић- председник актива, 

-Сања  Петровић, 

-Александра Миличић, 

-Јасмина Јовановић, 

-Тања Тешић Росић и  

-Марија Васковић     

Састанци актива одржавани су редовно,једном месечно и по потреби.Укупно је 

одржано 9 састанака стручног већа.Редовно се пратило стање успеха и дисциплину 

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

ученицима који су имали потешкоће.Редовна настава као и допунска,додатна и припремна 

настава спровођени су по плану и програму. 

Члановима стручног већа  Ана Миљевић  пренела  је искуства са студиског 

путовања у Словенију. 

Портфолио наставника и ученика уредно воде сви чланови стручног већа. 

Заједно са ученицима обновљен је изложбени део ученичких радова у холу школе. 

04.05.2019.ученици заједно са наставником Александром Миличић имали су 

акцију „отворена врата“ у циљу промоције школе и самог смера. 

11. и 12.05.2019. наша школа била је домаћин 20-тог републичког такмичења у 
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првој помоћи где су ученици зубног смера,као и наставници, учествовали у организацији  

такмичења.Зубни смер имао је задатак да осмисли забавни штанд за такмичаре што је и 

урађено. 

Угледни часови као и друго стручно усавршавање  спроведено је по 

плану.Одржано је укупно 4 угледна часа.Наставници су одржали следеће угледне 

часове:Ана Миљевић одржала је 25.12.2018. у 4/5из предмета фиксна протетика 

моделовање горњег очњака 1,5 пута увећаног.Сања Петровић одржала је угледни час у  

одељењу 2/5 24.12.2018. из фиксне протетике и то моделовање горњег очњака 1,5 пута 

увећаног. Јасмина Јовановић одржала је угледни час  11.04.2019. у  4/5 из парцијалне 

протезе са темом планирање скелетиране протезе.Алесандра Миличић одржала је угледни 

час у одељењу 4/5 16.05.2019. са темом демонстрациони приказ печења керамике.  

 

 

 

Стручно веће физичког васпитања, музичке уметности и ликовне културе 

 

 Чланови већа: 

- Јелена Столић- музичка уметност- председник 

- Марија Павловић- ликовна култура 

- Симић, Симић Ђорђе, Љубинко Јовановић – физичко васпитање 

и приправник Милојевић Ђорђе. 

- Марија Павловић је 25% норме распоређена у школској библиотеци. 

 

Током  школске 2018/19 одржано је шест  састанка. 

Стручно усавршавање се одвија по плану. Два наставника (Марија Павловић и 

јелена Столић) стеклае звање педагошки саветник. Детаљан извештај  усавршавања налази 

се у појединачним табелама стручног усавршавања наставника у установи и ван ње. 

Наставници у школи редовно присуствују угледним часовима, предавањима на 

наставничким већима исл.  

У новембру и у марту је одржан час индердисциплинарне наставе музичка 

уметност- ликовна култура – тема Ренесанса и Немачка опера у доба Романтизма (детаљно 

у табели стручног усавршавања предметних наставника). 

Јелена Столић је учествовала у музичком делу програма поводом школске славе 

Св. Сава, и двадесетог Републичког такмичења из прве помоћи и реалисстичког приказа 

повреда. Овом приликом су  полазници вокалне и инструменталне секције извели 

пригодан програм. 

Јелена Столић је била и дежурни наставник на полигону бр.15 на наведом 

републичком такмичењу. 

 Марија Павловић је преко Ученичког парламента организовала бројне 

хуманитарне акције (детаљније у Извештају о раду Ученичког параламента).  

Организовала је школске изложбе (учионица бр.3 и ходник испред учионице) и  
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организовала стручне посете ученика Народном музеју Краљево и изложби карикатура 

„За чистоту језика“ у оквиру међушколске сарадње са МТШ Краљево.  (детаљније у 

оквиру извештаја стручног усавршавања). Дизајн  диплома и захвалница поводом 

републичких такмичења. Дизај школког часописа Хипократ бр.7 

У оквиру рада Парламанта издваја се организација трибине поводом Европског 

дана борбе против трговине људима, 18.10.2018.године. Предавачи су били из Центра за 

социјални рад, ПУ Краљево и ЦК Краљево, а гости су били представници Парамената 

Економске школе и Гимназије Краљево. У јануару у оквиру наставе ликовне културе 

послато је двадесет радова на међународни ликовни конкурс „мали Битољски Монмартр“ 

Битољ, Република северна Македонија. У мају су свих двадесет радова наших ђака били 

изложени у Битољу. 

 Секције се одржавају редовно и у договору са ученицима. На секцијама се 

организују  изложбе ученичких радова, ученици вокално и инструментално презентују 

музичке способности и припремају се за учествовање у горе наведеним спортским 

такмичењима. Ученици ће учествовати на спортским такмичењима предвиђеним 

календаром такмичења. Тема за предавање на наставничком већу: „Стојиш право! Браво, 

браво!“ 
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Извештај о раду тимова 

 

Тим за школско развојно планирање 

 
Чланови тима: 

1. Биљана Бојанић, директор школе, 

2. Марија Павловић, координатор тима, 

3. Весна  Пушоњић, школски педагог,  

4. Ивана Бошковић, школски психолог, 

5. Драгана Пауновић, професор историје, 

6. Јасна Зарев, наставник здравствене неге,  

7. Гордана Виријевић , наставник здравствене неге,  

8. Сања Петровић, професор стручних предмета, 

9. Соња Илић, професор стручних предмета,  

10. Павле  Игов, представник родитеља, 

11. Марија Томашевић, представник Ученичког парламента.  

 

   

Због ступања на снагу новог правиника о стандардима квалитета рада установе 

урађен је Анекс школског развојног плана. 

На основу члана 50.  и члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), и  

Правилника о стандардима квалитета рада установе  („Службени гласник РС , бр.14/2018) 

На основу  горе наведеног Правилника доноси се анекс Школског развојног плана 

плана за следеће области квалитета:  

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ; 

2. НАСТАВА  И УЧЕЊЕ; 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА; 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА; 

5. ЕТОС; 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МЕТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА; 

Тим се састајао: 

 25.09.2018.   

(договор о изради Анекса и упознавање са правним основом) 
2.10.2018, 9.10.2018, 16.10.2018. –  

израда анекса по областима квалитета, и исправка и допуна текста: ПРОГРАМ  ЗА ЗАШТИТУ ОД  
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА. 
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14.12.2018.  

Координатор тима за школско развојно планирање је присуствовао Педагошком 

колегијуму школе где се поред осталог упознао са Правилником о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања,  вређања угледа,  части 

или достојанства личности. Документи су прилагођени у урађени где је било потребно 

на основу новог правилника, такође и Школски развојни план   је прилагођен новом 

правилнику у оквиру ПРОГРАМА ПРОТИВ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ 

ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ. 

 

             18.12.2018 

На састанку одржаном поводом пресека досадашњег рада тима за школско 

развојно планирање дискутовало се о темпу реализације утврђеног плана рада по 

областима квалитета. Посебна пажња посвећена је области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

која је годишњим планом предвиђена за самовредновање у овој школској години. 

ЗАКЉУЧАК: Након дискусије утврђено је да се план  реализује по предвиђеном темпу и  

и по предвиђеним областима квалитета. 

 

05.03.2019. 

Тим се састао ради договора око поделе задужења за изрдаду годишњег извештаја 

о реализацији школског развојног плана. Сваки члан тима је добио једну област квалитета 

за коју треба да прави време, начин, носиоце и разлоге одступања од плана. На следећим 

састанцима сви чланови ће правити ревизију урађених задужења. Координатор тима је на 

састанку упознао чланове за новим законом о основама система образовања и васпитања 

као и са правилником о вредновању квалитета рада установе. 

 

04.06.2019. 

Састанак поводом израде годишњег извештаја рада Тима за школско развојно 

планирање. Табела  у прилогу. 

 

02.07.2019. године 

Састанак поводом израде Акционог плана рада школе за школску 2019/20 у 

односу на табеларни извештај Тима за школско развојно планирање. 

 
 

 
 
 
                                  

Тим за израду и развој школског програма 

. 

Чланови тима су:  

Јелена Видић – координатор,  
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Данијела Кужић,  

Слободан Шљанић,  

Мира Белопавловић и  

родитељ Ивана Бекчић. 

Тим се састајао 6 пута. На првом састанку је конституисан тим и усвојен је план 

рада тима. Констатовано је да је Школски програм усклађен са законским прописима и са 

Школским развојним планом и Годишњим планом рада школе. Усмерен је на 

задовољавање различитих ученичких потреба.  

 На састанку који је одржан после првог класификационог периода утврђено је да 

се часови редовно одржавају. Редовно се одржавају и часови допунске, додатне и секција. 

Педагошка служба је пратила остваривање критеријума оцењивања посетом часова 

редовне, допунске и додатне наставе.  

Трећи састанак је одржан поводом иновирања Школског програма и усклађивања 

са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. На Школском одбору је 

донет нов Програм о заштитити од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и 

достојанства личности. Направљен је План превенције злоупотребе психоактивних 

супстанци.  

На четвртом састанку Тим је оценио да се Школски програм остваривао 

планираном динамиком. Програм задовољава различите потребе ученика кроз ваннаставне 

активности. Све активности током првог полугодишта су реализоване.  Реализовани су и 

посебни програми који су саставни део Школског програма и годишњег плана рада школе.  

1. Реализована је поесета Спомен парку. 

2. Организована тематска изложба из ликовне културе, естетске неге, секције 

за лековито биље.  

3. Формиран је Ученички парламент и радио је по плану који је предвиђен 

4. Органитзован је Фестивал науке. 

5. Успостављена је добра сарадња са факултетима у циљу професионалне 

оријентације, па су ученици посетили и Сајам образовања 

6. Реализован је план социјалне заштите ученика. 
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7. На часовима одељењских заједница реализоване су бројне теме и радионице 

које доприносе развоју здравих стилова живота, смањењу вршњачког насиља, поштовању 

различитости. 

8. На седницама Педагошког колегијума разматрана је оствареност Школског 

програма, образовних стандарда и исхода и анализирани ефекти допунске и додатне 

наставе. 

На петом састанку смо разматрали питања која ћемо написати у анкети за 

родитеље.  

Анкета се односила на сарадњу породице и школе. 

На последњем састанку смо разматрали резултате анкете. 

На основу чл. 20. Закона о средњем образовању и васпитању  Тим за израду и 

развој школског програма спровео је анкетирање родитеља  на узорку од 4. одељења. 

Узорак су чинили родитељи, односно други законски заступници,  ученика одељења  1/1, 

2/4, 3/3, 4/2. 

Циљ овог анкетирања се односи на задовољство сарадње са породицом  и 

њихових сугестија, ради праћења успешности програма сарадње са породицом. 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима,односно других  

законских заступника ученика заснован на принципима међусобног разумевања , 

поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике 

сарадње са родитељима,односно других  законских заступника ученика,који обухватају 

детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и 

финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовањ и васпитања, као и 

обезбеђивање свеобухватности и трајности васпитно- образовних утицаја. 

Родитељи су одговорили на следећи начин. 
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 У 

потпуност

и се 

слажем 

Делимичн

о се 

слажем 

Не знам 

Делимичн

о се не 

слажем 

У 

потпуност

и се не 

слажем 

Школа подстиче и 

отворена је за сарадњу са 

родитељима? 

30 
75

% 
10 

25

% 
   

У школи функционише 

систем редовног 

информисања родитеља 

о активностима и 

елатностима школе. 

27 
67,

5% 
10 

25

% 
3 

7,5

% 
  

Имам добру сарадњу са 

одељењским 

старешином. 

34 
85

% 
4 

10

% 
 2 5%  

Предметни наставници 

су доступни у 

предвиђеним терминима 

за разговор са 

родитељима. 

18 
45

% 
6 

15

% 
13 

32,

5% 
3 

7,5

% 
 

Задовољан сам са 

сарадњом са педагошко-

псхолошком службом. 

17 
42,

5% 
10 

25

% 
11 

27,

5% 
2 5%  

Моје дете је заштићено 

од свих видова насиља и 

дискриминације у школи. 

25 
62,

5% 
10 

25

% 
2 5% 1 

2,5

% 
2 5% 

У школи се негује 

атмосфера међусобног 

поштовања и уважавања. 

18 
45

% 
16 

40

% 
2 5% 2 5% 2 5% 

Хигијена тоалета, 

учионица и ходника је 

задовољовајућа. 

32 
80

% 
8 

20

% 
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Задовољан сам нивоом 

знања које моје дете 

стиче у школи. 

26 
65

% 
14 

35

% 
     

Задовољан сам свим 

облицима ваннаставних 

активности које пружа 

школа (секције, културне 

активности, екскурзије, 

посете). 

22 
55

% 
10 

25

% 
6 

15

% 
2 5%  

Имам могућности да се 

на време информишем о 

активностима школе 

путем сајта. 

21 
52,

5% 
6 

15

% 
10 

25

% 
3 

7,5

% 
 

 

 

Родитељи у великом броју сматрају да имају добру сарадњу са школом, наставицима и 

педагошко-психолошком службом. Имају веома добру сарадњу са одељењским 

старешинама. Сматрају у великом броју да деца добијају добро образовање у школи. 

Сматрају да су деца заштићена од насиља. Велики број родитеља сматра да су хигијенски 

услови у школи добри. Већином су задовољни ванаставним активностима.  

Родитељима је остављен и део у коме могу да допишу своје предлоге за побољшање рада и 

написали су да  

1. Са неким од наставника је теже остварити комуникацију. 

2. Да је потребно више клупа у ходницима. 

3. Да би било добро награђивати ученике који се баве ваннаставним активностима и 

остварују успехе. 

 

Координатор – Јелена Видић 
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Тим за стручно усавршавање 

 
Чланови тима за стручно усавршавање су: 

 

     1.  Филиповић Ана, координатор тима, професор биохемије  

     2.  Пешић Миљан, професор стручних предмета    

     3.  Милетић Весна, професор енглеског језика 

     3.  Бошковић Ивана, психолог 

     4.  Пушоњић Весна, педагог   

     5.  Бојанић Биљана, директор 

 

Тим за стручно усавршавање састајао се шест  пута, у току којих су вршени 

договори о спровођењу неопходних активности на праћењу и евидентирању планираних 

облика стручних усавршавања. Подстицали смо наставнике да те активности уредно 

евидентирају и тако омогуће лакши увид у обављање делатности.  

 

Извештај о стручном усавршавању је сачињен на основу података које су 36 

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

спадају у бодовање за стручно усавршавање. 

 
1)  У оквири првог сегмента- Извођење угледних часова односно активности 

са дискусијом и анализом  укупно је oдржано је 30  угледних часова од стране 27 

наставика , на 23 часа наставници су узели учешће као асистенти. На сваком угледном 

часу присуствовало је по неколико наставника, укупно 138 слушалаца на свим 

предавањима. Докази о овим активностима налазе се у педагошкој документацији. 

 
2)  Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом и 

предавања на Наставничким и Стручним  већима у улози излагача 

предавање су одржали следећи наставници:  

     а)  На наставничком већу одржана су 3 предавања од стране наставника: 

Миљана Пешића  

 (Мултивитамини), Драгане Пауновић (Путовање у Словенију), Ане Ерац и Јоване 

Благојевић (Утицај сунцевог зрачења на кожу). 

      

Укупан број наставника који је слушао горе наведена предавања је 64. 

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

присуствовао којем предавању. 

 

3)  Усегменту 3,  приказ књиге/ приручника у овој школској години нема 

евидентираних активности. 

 

4) Мултимедијални садржаји, приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених 

мрежа и осталих мултимедијалних садржаја, наставик Јелена Видић је одржала 

презентацију ученика прве године рађених у Power Point-у (мултимедијалне презентације). 
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6)  Усегменту 6, остваривање истраживања које доприноси унапређењу и 

афирмацији образовно-васпитног процеса у овој школској години нема евидентираних 

активности. 

 

7)   Стручне посете од стране наставника и ученика медицинске школе су 

реализоване у следећим установама:  

 

Студијско путовање у Словенију-посета медицинским школама у Љубљани, Изоли 

и Постојни од 25.8-28.8.2018.год. 

 

Посета  лечилишту Меркур у Врњачкој бањи 21.5.2019. 

Сајам образовања у Дому војске, 12.10. 2018. 

 

Сајам високог образовања – 16.10.2018. 

Сајам образовања у школи, 06.12. 2018. 

Посета спомен парку, 14. 10. 2018. 

Посета биоскопу филм ,,Заспанка за војнике“ 14.12.2018. 

Посета тренингу Кк Слога 

Посета предшколске установе,,Олга Јовичић Рита“-октобар 2018. 

 

Посета ученика школе,,Иво Лола Рибар“ са Новогодишњом представом 14.01.2019. 

Посета ВМА  стручна посета В.М.А.-17.5.2019.год. 

 „Мај месец математике“ и „110 година рада Гимназије“, Гимназија Краљево 

Изложба посвећена Михаилу Петровићу Аласу, Дом војске Краљево 

 

Представа „Модерна бајка“, ОШ „Димитрије Туцовић“,Специјална школа, 

Шумарска школа, Краљево, Црвени крст, Краљево, Здравствени центар  Студеница у 

организацији наставника Милице Милетић. 

 

Стручна посета расадник Чистоћа, Краљево у организацији наставника Невенке 

Миловановић. 

 

Учешће у симулацији скупштине поводом Недеље парламентаризма у сали 1 

градске управе Града Краљева – 13 ученика, списак код школског психолога, 14.12.2018. 

 

8)  У остваривању пројеката образовно-васпитног карактера у установи 
наставник Марија Павловић је била организатор као и учесник следећих активности: 

 

5.10.2018.  „За чистоту језика“ изложба карикатура у Машинско- техничкој школи 

Краљево, међушколска сарадња. 4/1 

 

16.11.2018. Међународна изложба Новембарски салон визуелних уметности у 

Народном Музеју Краљево. 4/1 

 

07.12.2018.Изложба Музеја из Задра „Испричаћу ти причу...“ у Народном Музеју 

Краљево. 4/1 
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18.10.2018- Организација трибине поводом Европског дана борбе против трговине 

људима „Не против моје воље, не трговини људима“ 

 

16.11.2018. -  Организација хуманитарне акције поводом Међународног дана 

толеранције и посета ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево. (куповина спортских реквизита, 

воћа и слаткиша). 

Организација хуманитарне акције за куповину новогодишњих поклона за 

пацијенте Дечијег одељења Опште болнице Краљево (дечијих књига, бојанки,  бојица, 

блокова, декоративних папира исл.) 

 

Организација хуманитарне акције „Чеп за осмех“. 

 

Отворена врата-Ученички парламент–учешће у реализацији Дан отворених врата – 

20.04.2019. 

20.09.2018.Обележавање Светског дана јабуке од стране наставника Мирјане 

Костић Чолић. 

 

АнаМилићАранђеловић,дипломирани хемичар,бренд менаџер и тренер Афродита 

козметике одржала је предавање на тему : Примена биомиметичких пептида у третманима 

подмлађивања коже,са демонстрацијом најновијег третмана бренда Афродита -Perfect 

Code,25.03.2019. 

 

Посета мешовите педагошке групе нашој школи,20.03.2019. 

 

Посета средње школе из Постојне из Словеније,април 2019. 

 

9)  Менторски рад. Бојанић Биљана-директор, Пушоњић Весна-педагог и ментори 

су учествовали као испитивачи испитне комисије код 3 наставника приправника: Ане 

Филиповић, Данијеле Петровић и Слободана Шaљинића. 

 
10) Такмичења и смотре. У току ове школске године медицинска школа је 

учествовала на великом броју такмичења из различитих области, где су ученици имали 

прилику да покажу своја стечена знања а наставници да их припреме и узму учешће у 

организацији такмичења: 

 

Републичко такмичење из здравствене неге-Београд-Звездара-12-13.април 

2019.год. 

 

Републичко такмичење медицинских школа из прве помоћи и РППСО-а.-11-12.мај 

2019.год.у Краљеву. 

 

Општинско такмичење Црвеног крста из прве помоћи и РППСО-а.-27.5.2019.год. 

 

Међурегионално такмичење Црвеног крста из РППСО-а-08.06.2019.год. у 
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Мионици. 

Републичко такмичење из математике медицинских школа, 5. и 6. април 

 

Окружног такмичења из енглеског језика  

Општинско такмичење из прве помоћи у организацији Црвеног крста, 20.05.2019. 

38 „Мали Битољски Монмартр“ међународна смотра дечијег ликовног 

стваралаштва – Битољ, Република северна Македонија, мај 2019. 

Републичко такмичење из историје, 11. мај 2019. 

Организација општинског такмичења из фиксне протетике   

 

11)  Стручни активи, подружнице на нивоу града:  

 

Прецедници Стручих актива су одржали састанке и предавања у оквиру свог 

актива у току школске године, где су успешно  планирали, разматрали и решавали 

постојеће проблеме и уводили новине у раду, што је забележено у свескама актива. 

Направили су планове за следећу школску годину , као и планиране посете. 

 

Наставици су учествовали и на следећим предавањима:  

 

 Подружница ПДС-стручних сарадника у Краљеву, 26.10.2018.године, ОШ ,,Браћа                                                                                           

Вилотијевић 

Подружница ПДС-стручних сарадника у Краљеву, 21.12.2018.године, ОШ ,,Браћа                                                                                       

Вилотијевић“ 

Подружница ПДС-стручних сарадника у Краљеву, 11.03.2019.године, ОШ ,,Браћа                                                                                       

Вилотијевић“ 

 

 

12) Помоћници администратора сајта су Ивана Бошковић и Радованка 

Вукосављевић. 

       У изради школског часописа ,,Хипократ'' учествовао је велики број наставника 

и ученика а часопис је објављен у априлу 2019.год 

 

13)  Рад у радним телима и програмима: 

На завршним матурским испитима учествовао је велики број наставника. 

 

14)  Извођење часова интердисциплинарне наставе: 

Укупно је одржано 3 часа интердисциплинарне наставе који су успешно 

реализована уз помоћ асистената: 19.10.2018.- Гордана Виријевић, Соња Илић, Александар 

Думић,  11.10.2018._ Јелена Столић и Марија Павловић,  30.05.2019.године Мирјана 

Вучковић и Драгана Рончевић 

 

Настава је праћена од стране директора и педагошке службе. Овај вид наставе се 

показао као врло интересантан и добро прихваћен од стране ученика, који су имали 

прилику и да учествују у самој настави. 

 

15)  Усавршавање ван установе од стране 23 наставника су следећа: 
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Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа 

за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и 

васпитања. 8.10.2018, on-line 

 

„SELFIE 2018-2019,session3“, 26.5.2019. 

 

Обука,  настава и учење орјентисана на исходе за наставнике општеобразовних 

предмета, 24. и 25. 6. 2019. 

 

„150 Година периодног система елемената „у аамфитеатру основне школе 

„4.краљевачки батаљон“, 06.03.2019. 

 

„Да нам школа буде сигурна, 09.03.2019. основна школа „Милунка Савић „ 

 

Књижевни текст у борби против насиља, О.Ш.“Јово Курсула“,новембар 2018. 

    Кроз практичан рад до функционалног знања, Краљеву 

    Развијање пројеката – едука, април 2019.  ОШ „Браћа Вилотијевић“ Краљево 

    Музика и рачунар, фебруар 2019 – online 

    Организација концерта „У сусрет пролећу“ Народни музеј Краљево. 

   Дом културе – Ушће, април/мај 2019. 

   Тематски дан – Немачка  (ОШ „Браћа Вилотијевић“), март 2019. 

   Презентација уџбеника (ОШ „Браћа Вилотијевић“), март/ април 2019. 

  ,,Награда и казна- педагошки избор или нужност”, ОШ ,,Живан 

Маричић“,Краљево ,2018 

   Стручни библиотечко – информациони рад у школској библиотеци, 01.11.2018. 

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево 

 

   Програм стручног усавршавања „Даровито дете у школи и шта са њим“ К3, 16-

17. март 2019. 

 

   Презентација стручног скупа „Савремена историографија и примена у настави 

историје – од нових тема до нових изазова“, Рашка, 14.04.2019. 

 

  Учешће на међународном семинару „The Holocaust as a starting point> comparing 

and sharing“, 26-28. март 2019. 

 

  Стручни актив предметне групе друштвених наука Уметничке школе, септембар-

август 2018/2019 

 

Државни семинар Друштва математичара Србије vidic  9.2.-10.2.2019. Бепград 
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 13.06.2019. Присуство интерном часу хора ОМШ –  одељење 1/1, 1/3 – двадесетак  

ученика, списак код наставника, Јелена Стојић 

Трибина Ученичког парламента ,,Не против моје воље, не трговини људима“ 

Трибина ,,Превенција злоупотребе дрога у школама“ 

Tрибина  ,,Антикорупцијски час” 
 

На последњем састанку Тима за стручно усавршавање  усвојен је предлог датог 

извештаја и испланиран рад за наредну школску 2020-21 годину уз обавезу праћења 

иновација у овој области и њиховог благовременог примењивања у нашој школи. 

Испланирана је динамика рада и састајања у новој школској години. 

 
 

Тим за самовредновање 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САМПВРЕДНПВАОА 

Пбласт „Подршка ученицима“ 
 

На седници Наставничког већа одржаној у септембру чланови школског тима за 

самовредновање су уз сагласност осталих чланова Наставничког већа одабрали кључну 

област која ће бити предмет самовредновања у овој школској години, а то је област 

Подршка ученицима. 

  

На седницам Савета родитеља и  Школског одбора постигнута је сагласност да 

подручје самовредновања буде Подршка ученицима. 

На првом састанку формиран је школски Тим за самовредновање који чини пет  

чланова, у саставу: 

 

 Милица Милетић-кординатор 

 Снежана Миросавић 

 Ана Миљевић 

 Марина Новаковић 

 Марина Максимовић 

 

 

Школски тим за самовредновање, током октобра, изабрао је за руководиоца тима 

Милицу Милетић, за заменика Марину Новаковић. Направљен је план самовредновања, 

где су јасно подељене улоге и задужења сваког од чланова тима, као и датуми реализације.  

Одређена је временска динамика у току које ће се завршити самовредновање 

изабране кључне области. Рок за завршетак рада је јун 2019. 

Утврђена су правила понашања и деловања (време и место рада, начин 

размењивања података до којих су дошли чланови тима, узајамна сарадња, ...), правила 

чувања, заштите података и располагања подацима (подаци су код стручног сарадника и 

доступни су на увид свим заинтересованима). 
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Утврђени су инструменти и технике самовредновања (анализирање 

документације, чек листе, скалирање, разговори и посматрање). 

Као учесници у самовредновању биће укључени: наставници, администратативна 

служба, правна служба, директор, стручни сарадници и чланови Школског одбора, 

родитељи и ученици. 

 

 

Узорак: 

Наставно особље: 20 

Родитељи: 59 

Ученици: 93 (I1, III2, II3) 

 

Инструменти који су коришћени: 

Упитници урађени у складу са Правилником о стандардима квалитета рада 

установе (Сл. Гласник РС бр. 14/2018) 

 

Детаљи о предузетим активностима током самовредновања: 

Септембар/октобар, састанак Тима, подељене активности, одређени носиоци и 

време реализације. 

Новембар/децембар, састанак Тима, одређен је узорак истраживања, динамика 

истраживања, носиоци активности,  обезбеђивање приступа документацији потребној за 

истраживање, 

припрема и израда инструмената за реализацију истраживања одабране кључне 

области. 

Јануар, састанак Тима, припрема анкетних листића. 

Фебруар, састанак Тима, унос, обрада, анализа прикупљених података. 

Март/април, састанак Тима, планирање даљих корака у раду тима 

Припрема и израда инструмената за реализацију истраживања одабране кључне 

области. 

Мај, састанак Тима, приппрема инструмената на одабраном узорку и прикупљање 

доказа о стању у одабраној кључној области, унос, обрада и анализа прикупљених 

података,   

дискусија прикупљених резултата, компарација закључака и продукција 

препорука за унапрађивање рада у кључној области. 

Јун, израда годишњег извештаја о раду Тима и резултатима реализованог 

истраживања,   

упознавање чланова колектива са резултатима рада Тима остварених током 

школске 2018/19. 

 

 

1. ФАЗА 

 

Урађен план организације самовредновања који обухвата: активности, носиоце 

активности и време активности. Одређен је узорак и инструменти који ће бити коришћени 

у истраживању. 

 

2. ФАЗА 
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- Избор упитника 

- Копирање упитника 

- Договор око анкетирања 

 

3. ФАЗА 

 

- Обрада и анализа добијених података 

Користили смо упитнике које су попуњавали наставници, родитељи и ученици 

којим се процењују стандарди квалитета области Подршка ученицима. 

У узорку су изабрани ученици I1, III2, II3 ( 93 ученика). Од  наставника у анкети је 

учествовало 20. 

Процена је вршена на скали од 1 до 4, са степеном важности и присутности 

одређене тврдње. 

 

4. ФАЗА 

 

Тим приступа документацији потребној за одабрану кључну област. Вршен је увид 

у спровођење додатне, допунске наставе, секција, педагошку документацију, 

професионалну оријентацију, ваннаставне активности, рад Ученичког парламента.  

 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Стандард      4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

ИНДИКАТОРИ 
Оцена 

наставника 

Оцена 

ученика 

Оцена 

родитеља 

4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у 

учењу коју пружа школа 
3.60 3.20 3.18 

4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се 

мере подршке ученицима 
3.55 3.22 3.25 

4.1.3. У пружању подршке ученицима школа 

остварује комуникацију са родитељима 
3.45 3.25 3.06 

4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку 

ученцима у прилагођавању школском животу 
3.30 3.14 3.00 

4.1.5. Школа сарађује са релевантним 

институцијама у пружању подршке ученицима 
3.45 3.12 3.23 

* Просечна оцена остварености стандарда 4.1. је 3.27 
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Стандард      4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика 

ИНДИКАТОРИ 
Оцене 

наставника 

Оцене 

ученика 

Оцене 

родитеља 

4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је 

у функцији задовољавања различитих потреба и 

интересовања ученика, у складу са ресурсима 

школе 

3.55 3.67 3.50 

4.2.2. У школи се организују програми/активности 

за развијање социјалних вештина 
3.45 3.16 3.40 

4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне 

активности је иста или већа него претходне године 
3.23 3.14 3.08 

4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови 

живота 
3.66 3.40 3.03 

4.2.5. У школи се промовише заштита човекове 

околине и одрживи развој 
3.50 3.20 2.93 

4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се 

професионални развој ученика 
3.66 3.14 3.34 

* Просечна оцена остварености стандарда 4.2. је 3.33 

 

 

 

 

Стандард      4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 

ИНДИКАТОРИ 
Оцене 

наставника 

Оцене 

ученика 

Оцене 

родитеља 

4.3.1. Школа предузима активности за упис у 

школу ученика из осетљивих група 
3.20 3.02 2.93 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група 
3.13 2.87 2.93 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани 

приступ/индиви-дуални образовни планови за све 

ученике из осетљивих група 
3.1 3.0 2.87 

4.3.4. У школи се организују компензаторски 

прогами/активности за подршку учењу за ученике 

из осетљивих група 
3.0 2.87 2.65 

4.3.5. Школа сарађује са релевантим иституцијама 

и појединцима у подршци осетљивим групама 
3.62 3.4 3.35 

* Просечна оцена остварености стандарда 4.3. је 3.06 
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Процене стандарда су између нивоа 3 и 4, што је потпуно задовољавајуће, односно да су 

стандарди у области Подршке ученицима добро остварени и да се у даљем раду 

континуирано ради на изналажењу нових и усавршавању постојећих облика рада. 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

 

 

На основу тога предлажу се следеће мере: 

 

Стандард Предложене мере Начин праћења 

4.1. 

У школи 

функционише 

систем 

пружања 

подршке 

ученицима 

1. Разрадити и реализовати програме за 

подршку процеса учења (увођење у технике 

учења, развијање мотивације, организована 

помоћ бољих ученика слабијим, 

самооцењивање и увид у начин процене 

сопственог напредовања). 

2. Усавршавање наставника у примени 

нових образовних технологија. 

3. Провећање мотивације ученика путем 

занимљивих и поучних садржаја рада који 

нуде решења и смернице ка успеху 

(радионице, презентације, реч Тима за 

професионалну оријентацију) 

 Педагошка 

документација 

 Планови рада 

 Анализа 

 Извештај 

4.2. 

У школи се 

подстиче 

лични, 

професионални 

и соционални 

развој ученика 

1. У школи неговати и подстицати 

позитивну социјалну климу: толеранцију, 

узајамно уважавање, поштовање, подршку, 

сарадњу, комуникацијске вештине. 

2.  Повећање интеракције међу 

ученицима ради размене искустава. 

3. Подстицати и подржавати 

иницијативе и активности ученика као што 

су: културне, забавне, спортске активности, 

рад на школским новинама, посете разним 

установама.  

4. Повезивање наставних садржаја са 

примерима из свакодневног живота 

5. Организовати у школи различите 

акције у функцији унапређивања 

професионалне оријентације: информативни 

састанци и посете, сусрети са 

представницима из разних области 

здравствене таштите, стицање непосредног 

искуства у раду у одређеној области, пренос 

искустава.  

 Педагошка 

документација 

 Планови рада 

 Анализа 

 Извештај 
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4.3. 

У школи 

функционише 

систем 

подршке деци 

из осетљивих 

група 

1. Идентификовање посебних образовних 

потреба сваког ученика 

2. Планирање и припремање наставнога 

материјала према индивидуалним 

карактеристикама ученика (ИОП 1, ИОП2 и 

ИОП3) 

3. Прилагођавање наставног садржаја, 

метода рада и начина оцењивања према 

могућностима ученика. 

 

 Педагошка 

документација 

настаника за сваког 

ученика – 

континуирано праћење 

 Планови рада и 

дневне припреме 

наставника 

 Документација: 

индивидуално – 

образовни планови и 

евалуација истих 

 Анализа 

 Извештај 

 

 

 

 

 

Тима за заштиту од дискриминације, насиља,  

злостављања  и занемаривања 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине 

следећи чланови:  

Светлана Букумира - координатор,  

Александар Думић,  

Миљковић Жгела Верица,  

Снежана Чемерикић,  

Ивана Бошковић,  

у складу са решењем директора школе.  

 

У претходном периоду Тим се састајао у складу са указаним потребама као и у 

складу са планом усвојеним и предвиђеним Годишњим планом школе.  

У септембру и октобру тим се састајао због сукоба ученица Милице Вишњић из 

одељења II -5 и ученице Неде Сретеновић из одељења  II-2 које су физички насрнуле једна 

на другу, а затим због провокација упућенић Неди Сретеновић као и претње  да ће бити 

пребијена од стране Милице Петковић, ученице Економске школе у Краљеву. Наведена 

ученица је и чекала испред Медицинске школе Неду Сретеновић о чему је обавештена 

полиција.  

О томе је полицији предат извештај.  

Обављен је разговор са родитељима ученица.  

Милици Вишњић је смањена оцена из владања и одређена јој је мера друштвено 

користан рад.  

У наредном периоду није били више инцидената који би захтевали ангажовање и 
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деловање Тима.  

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилника о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

донет је Програм за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, а у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника о поступању установе 

у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и 

достојанста личности  Програм заштите д дискриминаторног понашања и вређања угледа, 

части или достојанства.  

 

 

 

Тим за инклузивно образовање 

 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. године Тим за инклузивно 

образовање се састао два пута и одржао укупно 2 састанка. Овај тим је уједно и први пут 

формиран ове школске године, па су поред чланова (Јелена Вељовић, Гордана Тришић и 

координатор тима, Марија Цветаноски), првом састанку присуствовали и школски педагог 

(Весна Пушоњић) као и школски психолог (Ивана Бошковић). 

На састанцима се разговарало и одлучивало о неколико тема. Као прво, 

констатовано је да у школи тренутно нема ученика који похађају наставу по ИОП 1 и по 

ИОП 2, и договорено је да се све активности у правцу формирања ових образовних 

програма и плана за остваривање инклузивног развоја у школи одложе до евентуалне 

појаве ученика којима би они били потребни. 

Такође су предузете иницијалне активности у вези са развојем ИОП3 (у циљу 

идентификације ученика којима би ИОП3 био потребан, обавештено је наставничко веће, 

размотрени су ресурси и препреке за његово спровођење), међутим, утврђено је да 

Медицинску школу у Краљеву тренутно не похађају ученици за које би била потребна 

израда плана за ИОП3, како генерално, тако и ни за један појединачни предмет. 

У другом полугодишту Тим за инклузивно образовање се састао једном и одржао 

један састанак. Разлог за непостојање већег броја састанка је заправо непостојање потребе, 

с обзиром да је стање остало непромењено, односно да се ученици код којих би било 

потребно развијати ИОП1, ИОП2 или ИОП3 нису појавили, тако да није било потребе за 

предузимањем нових активности у другом полугодишту школске 2018/2019. године. 

 

12.06.2019. 

Координатор тима, 

Марија Цветаноски 
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Извештај тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва          

                                                                                                                 

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су: 

 

      1. Мирјана Костић-Чолић, координатор 

      2. Славица Марковић 

      3. Ана Ерац 

 

        Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва састајао се пет пута. 

Датуми састанака, дневни ред и извештаји налазе се у свесци тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва.  

           

          Идентификовање широко дефинисаних кључних компетенција и реформисање 

школских програма у складу с њима  започело је 2006. године када је Европска унија 

усвојила Европски оквир кључних компетенција за целоживотно учење. 

           Основна промена коју доноси оријентација ка општим и међупредметним 

компетенцијама, и компетенцијама уопште, огледа се у динамичнијем и ангажованијем 

комбиновању знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који 

захтевају њихову функционалну примену. То се постиже сарадњом и координацијом 

активности више наставника, односно предмета и иновирањем начина рада на часу.  

            Издвојене су следеће опште и међупредметне компетенције као најрелевантније за 

адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и целоживотно учење: 

компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском 

друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка 

компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву.  

             

           У школској 2018/2019. год. су одржана 3 часа интердисциплинарне наставе. То су: 

           1. На часу музичке уметности, 11.10.2018.год. (Ренесанса, опште одлике и 

представници), наставници Јелена Столић и Марија Павловић. Међупредметна 

компетенција: дигитална компетенција, естетска компетенција, сарадња и рад у пару.  

 

 2. На часу фармакогнозије са фитотерапијом, 13. 12. 2018. год. (Танини и танинске дроге), 

наставници Мирјана Костић-Чолић и Горица Радичевић. Међупредметна компетенција: 

решавање проблема, сарадња и одговоран однос према здрављу. 

 

3. На часу грађанског васпитања, наставник Мирјана Вучковоћ 30. 05. 2019.год.  

Планирање локалне акције-одређивање циљних група, анализа окружења и изградња 

подршке, 30. час) и Драгана Рончевић (Здравствено васпитни рад са оболелима од болести 

зависности, 24. час). Међупредметне компетенције: компетенција за целоживотно учење, 

сарадња, комуникација, одговоран однос према здрављу. 

 

Детаљан извештај ова два интердисциплинарна часа у форми припреме за час се налазе 

код педагога школе. 
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Промоцију предузетништва током школске 2018/2019. године, предметни наставник 

Славица Марковић, остварила је кроз следеће активности: 

 

 1 .Унапређивање квалитетног времена проведеног у школи (ученички радови и предлози), 

2. СВОТ анализа прилика и могућности, 

3. Обележавање  Светског Дана хране (16. 10 2018. год.) израдом маркетиншких планова, 

4. Обележавање Светског Дана здравља ( 07. 04. 2019. год.) –кроз бројне идеје и њихову 

анализу ученици су састављали упитнике и маркетинг планове како би истакли  важност 

бриге о здрављу, уважавајући све факторе који утичу на здравље. На тај начин смо 

обележили Светски Дан здравља у циљу подизања друштвене свести о свом начину 

живота, 

5. „Бакина башта“-пројекат кроз презентацију ученика 4/3 одељења. 

 

Детаљан извештај ових активности налази се у форми  писаних припрема за час који се 

налазе код педагога школе. 

 

                                                                                                       

Извештај  о раду тима  обезбеђивање квалитета и развој установе  

 
     Овај тим се током школске 2018/2019.године старао о обезбеђивању и 

унапређењу квалитета образовно-васпитног рада установе, тако што је континуирано 

пратио : 

- Остваривање Школског програма 

- Вредновао  резултате  рада  наставника-кроз извештаје педагошко-психолошке 

службе са посета часовима редовне наставе,допунске и додатне наставе ,секција и других 

ваннаставних активности 

-Пратио успех ученика, владање и изостанке ученика кроз анализе OВ,  педагога, 

психолога, директора  на сваком класификационом периоду и учествовао у предлагању 

мера за њихово унапређење 

-Пратио остварене  резултате ученика на  такмичењима-два прва места на 

Републичком такмичењу из математике  и прво место на Републичком такмичењу из 

здравствене неге (3 ученице) 

-Пратио рад тима за Школско развојно планирање,старао се о остваривању 

циљева стандарда постигнућа ,развоју компетенција-имао увид у њихове извештаје 

-Учествовао у сачињавању акционог плана Школског развојног плана 

-Пратио рад тима за самовредновање и током читаве школске године имао увид у 

ток њиховог рада. Ове године област смовредновања била је Подршка ученицима.-Тим је 

завршио самовредновање и  детаљна анализа се налази у извештају њиховог тима 

-Пратио и утврдио резултате рада тима за Стручно усавршавање који су дати у 

извештају о стручном усавршавању за школску 2018/2019.годину 
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-У циљу обезбеђивања квалитета рада наше установе, школа је 10.и 11.маја била 

домаћин веома комплексног и захтевног такмичења у пружању прве помоћи и 

реалистичког приказа повреда и стања-детаљи су наведени у извештају са ХХ 

Републичког такмичења у пружању прве помоћи 

-Наша школа је учествовала у Селфи самовредноваљу које је инструмент за 

самовредновање школе који је развила Европска комисија са групом европских стручњака 

за област образовања, са циљем да се подрже школе у примени дигиталних технологија за 

наставу и учење-детаљи су наведени у извештају о Селфи самовредновању 

-Тим је континуирано током школске 2018/2019.године  пратио рад , начине 

остваривања планова и имао увид у записнике и извештаје свих стручних органа школе: 

Наставничког већа,Одељенског већа,Педагошког колегијума ,Стручних већа,тимова кроз 

њихове извештаје и записнике и учествовао у предлагању мера за побољшање и 

унапређење рада. 
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Извештај о раду педагошког колегијума 

 

Педагошки колегијум се састајао по унапред утврђеном плану.  

 

Прва седница одржана је 12.09.2018. године. Конституисан је Педагошки 

колегијум. Записничар је Мина Миљаковић. Поднет је, разматран и усвојен извештај тима 

за самовредновање за претходну школску годину. Неопходно је направити план стручног 

усавршавања у установи и ван ње.  Још једном је истакнута неопходност вођења 

педагошких свезака. 

 

Друга седница одржана је 17.10.2018. године. Теме су биле следеће:  

1. Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 2018/19. годину који је детаљно 

представљен и размотрен на Наставничком већу и усвојен је једногласно и од стране 

Наставничког већа и од стране Педагошког колегијума. 

2. Извештај о раду школе за школску 2017/18. годину. И тај документ је размотрен 

на Наставничком већу и једногласно усвојен и од стране Педагошког колегијума. 

3. Распоред контролних и писмених задатака, вежби и тестирања који је урађен и 

постављен на сајту школе и у холу школе. 

4. Иницијални тестови су спроведени на почетку године и они су основа за даљи 

рад и део су обавезне педагошке документације. 

5. Распоред допунске и додатне наставе и секција је урађен и реализоваће се према 

плану, 

6. Предлог плана стручног усавршавања је дат по стручним већима и реализовање 

ће пратити Тим за праћење стручног усавршавања. 

7. Организован је педагошког-инструктивни увид и надзор. 

8. Нови правилник о извођењу екскурзија је у процесу израде. 

9. Педагошки колегијум је упознат са новим правилницима: Правилником о 

друштвено корисном раду и Правилником о стандардима квалитета рада образовно-

васпитне установе. 

10. Представљен је и нови тим - Стручни тим за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва. 

 

Трећа седница одржана је 14.12.2018. године. Теме су биле следеће: 

1. Анализа успеха, владања, реализације ваннаставних активности. Истакнути су 

резултати и мере за побољшање успеха. Уочено је да је успех побољшан у односу на исти 

класификациони период прошле године. Ваннаставне активности се реализују по плану. 

2. Сарадња са ротитељима тече по устаљеној динамици. 

3. Одређен је рок за предају плана уписа од стране стручних већа за школску 

2019/20. годину. 

4. Област самовредновања у овој години је подршка ученицима. 

5.  Извештај је поднео Тим за заштиту од насиља, злостављања и дискриминације 

и обавештен је Педагошки колегијум о новом правилнику о поступању установе у тим 

случајевима. 

6. Припреме за прославу Светог Саве су у току. 
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Током чевртог састанка одржаног 05. 03. 2019.  разматране су следеће теме: 

1. Aнализа успеха на крају првог полугодишта. Успех ученика је побољшан у 

односу на први класификациони период. Наставља се интезивирано држање допунске 

наставе и још интензивније праћење да ли ученици похађају ту наставу; 

2. Чланови тима за самовредновање поднели су извештај о свом досадашњем раду 

као и председници стручних већа. 

3. Прослава Дана школе - ове године ће Дан школе бити обележен у оквиру 

Републичког такмичења у пружању прве помоћи. Сви наставници ће учествовати у 

реализацији овог такмичења које ће окупити велики број такмичара. Израда часописа је у 

току и осмишљене су друге пригодне активности. 

 

Пети састанак одржан 31. 05. 2019. године као главне теме имао је: 

- Анализа успеха и владања ученика на крају трћег класификационог периода. 

- Разматрање анализе реализације часова допунске, додатне и припремне наставе 

као и секција. 

- Припрема за полагање матурског испита. 

- Анализа успеха ученика на такмичењима. Посебно је истакнуто освајање првих 

места на два републичка такмичења: прво место на  Републичком такмичењу из 

здравствене неге и прво место на Републичком такмичењу из математике. 

 

 

Подносилац извештаја, Мина Миљаковић  
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Извештај о раду педагога школе 

 

У току школске 2018 / 2019. године , рад стручног сарадника – педагога одвијао се 

према Годишњем и оперативним плановима рада. 

Своју активност сам заснивала на остваривању донетог програма у следећим 

подручијима рада: праћење реализације планова и програма васпитно образовног рада, 

педагошко- инструктивни рад и сарадња са наставницима на унапређењу васпитно- 

образовног рада, саветодавни рад са ученицима, сарадња и саветодавни рад са 

родитељима, професионална оријентација ученика, учешће у раду стручних органа школе, 

стручним већима, школским тимовима, у аналитико – истраживачком  раду, организовању 

трибина, предавања у нашој школи, учествовала сам у припреми приправника за увођење у 

посао и другим пословима. 

У  току школске 2018 / 2019. год. посећено је 28 часова редовне наставе , 6 часoва 

одељењске заједнице и 2 часа допунске наставе.  

Након посећених часова  редовне наставе,  са свим наставницима су обављене 

консултације, изнета запажања и дате сугестије где је то било потребно- вршена је анализа 

часа. На већини часова је обрађивано ново градиво;  на неколико часова је проверавано и 

оцењивано  предходно научено градиво, а највише су  коришћене демонстративне  

наставне методе, фронтални облик и групни облик рада . 

Од наставних средстава највише су коришћени бела табла, паметна табла и 

уџбеник, рачунар, пројектор и смарт тв, лабораторијсаки, козметички и стоматолишки 

прибор.   

Наставници су у настави  углавном  користили  савремена наставна средстава, па 

самим тим су и часови били занимљивији и разумљиви ученицима. 

На једном од посећених часова наставница историје  је дозволила употребу 

мобилних телефона ученицима. Она је умрежила све мобилне телефоне где су ученици 

користећи одређени  web алат – урадили квиз знања и на тај начин извршили евалуацију 

наученог градива на том часу. Дат је предлог наставници да одржи презентацију осталим 

колегама у школи како би им пренела искуства коришћења савремених метода и средстава 

у настави и како би у нашој школи што више наставника користиле савремене технологије. 

Ученици су углавном били активни без обзира на фронтални облик рада и 

комуникација је била усмерена на дијалог наставник – ученик. Већи број часова је имао 

завршни део у којем је требало добити повратну информацију о томе шта су и колико 

ученици усвојили од новог градива. Евалуација је углавном била кроз петоминутно усмено 

испитивање, а у мањем броју кроз кратак тест или путем других начина евалуације. Већи 

број наставника има педагошке свеске у којима се бележе активности ученика на часу  и 

оцене ученика , али без обзира на то углавном изостаје формативно оцењивање које 

подразумева и описно праћење напредовања ученика као и стално оцењивање усвојеног 

знања ученика. На посећеним часовама ученици су добили информацију о критеријумима  

оцењивања за обрађену наставну јединицу. 

Часови одељењске заједнице су посећени у одељење 1/5 где сам говорила о  

методама и техникама успешног учења, затим посетила сам час одељенске заједнице у 

одељење 1/1  где су ученици одржали презентацију на тему ,,Свађе”.  Психолог Ивана 

Бошковић и ја присуствовали смо одељенској заједници у одељење 2/2 где смо са 

ученицима дискутовали  на тему неприхваћености ученика од стране вршњака и како да се 

такве ситуације  не дешавају. 
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У оквиру појачаног васпитног рада и спровођења активности одређеним 

друштвено-корисним радом присуствовали смо одељенским заједницама у одељења 2/2 где 

је ученица Неда Сретеновић презентовала у пп презентацији у вези насиља код младих. 

Такође, присуствовали смо и одеђенској заједници одељења 4/1 где је ученица Ања 

Урошевић презентовала свој рад. 

У одељење 1/3 где сам говорила о  дисциплини ученика у школи и на часу, 

поштовању обавеза и правила школе. 

 У току школске 2018/2019. год. посећено је 10 угледних часова, 4 часа 

интердисциплинарне наставе и 3 комисијска часа провере савладаности приправника. 

Обављала сам и индивидуалне  саветодавне разговоре  са ученицима који 

имају недовољне оцене где сам им говорила о методама и техникама успешног учења. 

 Поједини ученици су на разговоре долазили самоинцијативно а одређени број 

ученика на позив педагошко-психолошке слижбе уз предходне консултације са предметним 

наставницима и разредним старешинама. Након сваког класификационог периода психолог 

и ја смо поделиле ученике са којима је требало обавити саветодавне разговоре. Ја сам 

обављала саветодавне разговоре са ученицима 2. и 4. године који су имали недовољне 

оцене. Ученици су након сваке поправљене недовољне оцене имали обавезу да нас о томе и 

обавесте.  

Радила сам на праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју ученика 

у домену интелектуалних, социјалних и емоционалних капацитета и предлагање мера у 

интересу развоја и добробити ученика.  

Водила појачан васпитни рад са ученицима који имају смањену оцењу из владања 

и са ученицима који често изостају са наставе у циљу спречавања таквих ситуација и 

сачинила извештај о томе (извештај о појачаном васпитном раду, дневник рада са 

ученицима). 

Сарађивала сам са родитељима ученика који су имали проблема у вези учења, 

неоравданих изостанака, неприлагођених на нову школску средину, којима је смањена 

оцена из владања у оквиру појачаног васпитног рада( дневник рада са родитељима). 

Обављала сам свакодневне консултације са директорком, психологом, 

секретаром, предметним наставницима,  као и саветодавне разговоре са одељенским 

старешинама. Пружала сам подршку наставницима  у стварању подстицајне средине за 

учење уз примену савремених научно засниваних сазнања,за јачање компетенција и 

професионални развој, развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода и 

стандарда образовања и васпитања. 

-Сарађивала у изради плана писмених вежби и задатака за  прво друго 

полугодиште  и пратила њихову реализацију; 

-Сарађивала са наставницима у изради годишњих, месечних планова рада, као и 

изради непосредних припрема наставника за час;  

Учествовала сам у припреми и реализацији Стручних органа школе: седница 

Педагошког колегијума, Одељенских већа и Наставничких већа у оквиру којих сам 

припремала анализе, информације и извештаје. На крају класификационих периода вршила 

анализе успеха, владања и изостанака, подносила извештај Наставничком већу путем ПП 

презентација и предлагала мере за побољшање образовно- васпитног рада у школи. 

Пратила изостајање ученика и вршила анализу на крају сваког класификационог периода. 

Периодично сам остваривала увид у ажурност вођења ес- дневника, нарочито на 

крају сваког  класификационог периода, писала своја запажања о уредности и ажурности 

вођења ес-дневника. 
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Учествовала  раду школских тимова и Стручних већа у циљу унапређења и 

афирмације образовно- васпитног рада. 

Учествовала сам у стручним пословима у заштити од  насиља, злостављања и 

занемаривања и стварању безбедне средине за развој ученика, заштити од дискриминације 

и социјалне искључености деце, односно ученика. 

Учествовала сам у организацији припремене наставе за матурске ипоравне  испите 

у јунском и августовском року.  

У оквиру професионалне оријентације ученика сарађивала сам Педагошким 

факултетом из Ужица који је за ученике 4. разреда дана 23.11.2018.године одржао 

презентацију свог факултета у нашој школи. Такође, сарађивала са Педагошким 

факултетом из Јагодине који је одржао презентацију свог факултета нашим ученицима 

четвртог разреда 27.12.2018.године. 

Организовала сам посету ВМА из Београда  која је презентацију својих факултета 

одржала 27.02.2019.године у нашој школи.  Сарађивала сам Универзитетом из Крагујевца- 

ПМФ, Факултетом Педагошких наука, Факултетом медицинских наука и Филолошко 

уметничким факултетом који је за ученике 4. разреда дана 22.03.2019.године одржао 

презентацију заједничког студијског програма Психологије у нашој школи. Такође, 

сарађивала са Факултетом Политичких наука из Београда, Правним факултетом из 

Крагујевца. 

Учествовала сам у организацији трибине ,,Превенција злоупотребе дрога у 

школама“ која је одржана 26.12.2018.године од стране посебно оформљеног Тима 

Министарства Просвете и Министарства здравља. 

Учествовала сам у организацији посете ученика 4. разреда наше школе трибини 

,,Антикорупцијски час“ која је одржана 04.04.2019.године од стране посебно оформљеног 

Тима Министарства Просвете и Министарства правде у фискултурној сали Електро-

саобраћајне школе у Краљеву. 

Факултет политичких наука уз подршку Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја су осмислили пројекат ,,Популарна демократија“ који је усмерен ка 

приближавању вредности демократије и друштвеног активизма ученицима завршних 

разреда средњих школа. Пројекат је замишљен тако да студенти Факултета политичких 

наука Универзитета у Београду, одрже интерактивне радионице у средњим 

школама.Учествовала сам у организацији интерактивне радионице која је одржана 

23.04.2019.године у нашој школи  у оквиру три школска часа. Овој радионици су 

присуствовали по 5 ученика из сваког одељења четвртог разреда а која има за циљ 

подизање свести о значају грађанског активизма и изборне партиципације  код 

средњошколаца који први пут стичу бирачко право.  

Учествовала сам као дежурни наставник у изради тестова на Окружном 

такмичењу из енглеског језика и немачког језика 

Учествовала сам у организацији великог Републичког такмичења у пружању прве 

помоћи и реалистичког приказа, повреда, стања и обољења где је наша школа била 

домаћин, 10 и 12.маја 2019.године. 10.маја сам била дежурни наставник на изради тестова 

у пружању прве помоћи. 11.маја сам била домаћин на једном од полигона. 

Учествовала сам као дежурни наставник 2 дана у спровођењу матуских  испита за 

проверу стручно-теоријских знања за образовне профиле медицинска сестра техничар и 

образовни профил фармацеутски техничар. 

У оквиру стручног усавршавања учествовала сам у он-лине обуци Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања  за примену Селфи инструмента- намењену 
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директорима, стручним сарадницима и наставницима у школама. Циљ ове обуке је 

упознавање са инструментом за самовредновање Селфи на основу којег се врши процена 

дигиталних капацитета установе и планира даљи развој. Селфи самовредновање сам као 

координатор испланирала и реализовала и у нашој школи. 

Присуствовала сам на три састанка Подружнице стручних сарадника Краљева у 

циљу унапређења и афирмације образовно- васпитног процеса. 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

Јована Благојевић Естетска нега - вежбе 2/4 

Јована Максић Масажа - вежбе 2/4 

Предраг Премовић Специјална рехабилитација 4/4 

Пешић Миљан Фармацеутска технологија 2/2 

Милица Петковић Масажа- теорија 2/4 

Милица Богдановић Масажа  3/5 

Милетић Милица Српски језик и књижевност 1/3 

Шљањић Слободан Математика 1/5 

Вучковић Мирјана Биологија 1/1 

Пауновић Драгана Историја 1/4 

Думић Александар Здравствена нега и рехабилитација 

(угледни час) 

1/4 

Соња Илић Физикална терапија 1(угледни час) 3/5 

Јелена Столић/ Марија 

Павловић 

Музичка уметност 
(интердисциплинарни час) 

1/3 

Јована Максић Масажа – вежбе (угледни час) 2/4 

 

Драгана Пауновић 

 

Историја( гост проф. Даниловић) угледни 
час 

Спојена одељења 

1.разреда  

Мирјана Костић Чолић Фармакогнозија са фитотерапијом 

(угледни час) 

 

2/2 

Сандра Димитријевић Патофизиологија 

(наставник на замени) 

 

2/2 

Јасна Зарев Здравствена нега раног узраста (вежбе)  

1/3 

Маријана Рачић Хемија 3/1 

Славица Марковић Предузетништво 4/2 

Ружица Каличанин Латински језик (угледни час) 1/1 

Јелена Вукосављевић Аналитичка хемија (вежбе) 2/2 

Ана Филиповић Фармацеутска хемија са аналитиком 

лекова 

4/2 

Марија Павловић Ликовна култура 2/5 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

Ивана др. Дренић Патологија 2/2 

Гордана Виријевић  и 

Драгана Рончевић 

Здравствена нега – вежбе 
(угледни час) 

1/1 

Горица др. Радичевић Микробиологија са епидемијологијом 2/2 

Јелена Столић, Марија 

Павловић 

Музичка уметност 

(Интердисциплинарни час) 

1/3 
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Ана Филиповић Фармацеутска хемија са аналитиком 

лекова  

(провера савладаности програма) 

4/2 

Слободан Шљанић Математика 2/3 

Данијела Петровић Хемија 
(провера савладаности програма) 

1/1 

Миљан Пешић Фармацеутска технологија (вежбе) 2/2 

Драгомир Думбеловић 

Приправник-стажиста 

_Стручна пракса 

Физичко васпитање 

(провера савладаности програма) 

2/3 

Маја Вилимоновић Географија 1/2 

Оливера Косанић Енглески језик 1/5 

Марија Васковић Анатомија 1/5 

Милан Вучети Историја 2/5 

Ђорђе Симић Физичко васпитање 2/5 

Ана Ерић Естетска нега- вежбе 2/4 

Дејан Крунић Историја 1/1 

Мирјана Вучковић и Драгана 

Рончевић 

Грађанско васпитање 

Здравствена нега 

(Интердисциплинарни час) 

3/2 

Маја Вилимоновић Географија (угледни час) 1/1 

Гордана Тришовић Социологија 

(угледни час) 

 

Весна Милетић Енглески језик (угледни час) 3/4 
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Извештај о раду психолога школе 

 
Ивана Бошковић, психолог Школе, је обављала 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; 

 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);  

 упознавање ученика, праћење процеса адаптације и подршка у превазилажењу 

тешкоћа адаптације;  

 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 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; 

 сарађивала с родитељима  

 била члан комисије на испитима за ванредне ученике  

 присуствовала седницама 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; ;  

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

занемаривања; 

 учествовала у раду Тима за стручно усавршавање, Тима за додатну и допунску 

наставу, тима за израду Годишњег плана рада; 

 учествовала у изради Годишњег плана рада школе, Извештаја директора о раду и 

Годишњег извештаја о раду школе;  

 присуствовала састанцима Педагошког колегијума; 

 присуствовала састанцима Подружнице педагога и психолога; 

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

разредним испитима;  

 сарађивала са представницима факултетета и високих школа у циљу њихове 

промоције; 
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 Учествовала сам у организацији Окружном такмичењу из енглеског језика и 

немачког језика који одржано у нашој школи 

 Учествовала сам у организацији Републичког такмичења у пружању прве помоћи и 

реалистичког приказа, повреда, стања и обољења где је наша школа била домаћин, 

10 и 12. маја 2019. године.  

 У оквиру стручног усавршавања учествовала сам у он-лине обуци Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања  за примену Селфи инструмента- 

намењену директорима, стручним сарадницима и наставницима у школама. Циљ 

ове обуке је упознавање са инструментом за самовредновање Селфи на основу којег 

се врши процена дигиталних капацитета установе и планира даљи развој. 
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Извештај о раду координатора практичне наставе 

 
Координатор практичне наставе Зора Младеновић је у току школске године: 

 

 учествовала у организацији почетка наставе у новој школској години; 

 сарађивала са директорком у изради подела наставника на предмете, распореда 

вежби и блок наставе за школску 2018/2019.годину 

 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;  

 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;  

 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 директорком школе, психологом, педагогом, одељењским 

старешинама и предметним настаницима у циљу унапређивања квалитета наставе;  
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Извештај о раду школске библиотеке 

 
Септембар: Испред улаза у библиотеку уређен пано под називом „Сви заједно 

рецимо не вршњачком насиљу“. На пано су постављени изводи из актуелних новинских 

чланака, дефиниције насиља и могућност превенције, плакати уницефа и других 

организација са порукама против вршњачког насиља. Циљ израде паноа је буђење свести 

код ученика да насиље постоји, како препознати шта је насиље и пре свега како га 

спречити. На пано је постављен и бели папир који је предвиђен да на њему ученици 

уписују поруке против вршњачког насиља.Пано је осмишљен и уређен у сарадњи са 

ученичким Парламентом Медицинске школе. 

- 01.11.2018 библиотекари су похађали семинар  Стручни библиотечко- 

информациони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у 

складу са националним законским регулативом и међународним ISO стандардима за 

библиотечки статистику 

Семинар је био реализован на трећем спрати Народне библиотеке „Стефан 

Првовенчани“, а одобрен је од стране завода за унапређење образовања и васпитања. 

Семинар носи 8 бодова. 

- Током новембра  проверена је реална  просечна дневна посећеност 

школској библиотеци. Библиотекари су током месец дана бележили сваког корисника 

библиотеке (посуђивање књига, употреба рачунара и интернета, давање информација, 

простор за учење и дружење..), на основу наведеног праћења изведена је статистика од 

20,2 корисника дневно. Наиме у току двадесет радних дана колико је трајала статистичка 

провера посећености и коришћење библиотечког простора, нашу библиотеку је посетило 

укупно 404 корисника.  

- Децембар – Током децембра библиотекару су на узорку од 45 корисника 

спровели анкету о задовољству  радом школске библиотеке. 
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ИЗГЛЕД  АНКЕТЕ 

Молимо Вас да заокружите једну од тврдњи. Ваши одговори могу помоћи  бољем 

раду библиотеке. Хвала ! 

 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА  АНКЕТИРАЊА : 

 

Након обрађених података анкетираних 45 корисника дошло се до следећих 

показатеља: 37 корисника је одговорило да је веома задовољно доступношћу библиотеке, 7 

је одговорило са солидна, док је само један написао да не зна. Код питања о доступности 

књига 40 је одговорило да је она вема дсобра, 4 солидна, а један да не зна. Квалитетом 

рачунара за израду школских задатака веома је задовољан 21 корисник, док је 16 оценило 

као солидан, а 8  да  не зна. Код последњег питања, односно употребе простора библиотеке 

за учење, слободне активности и ваннаставне садржаје чек 36 корисника је написало да је 

веома добар, 6 солидан, а 3 да не зна. 

ЗАКЉУЧАК: Висок број одговора веома добар показатељ је да су корисници у 

највећој мери задовољни услугом библиотеке. Мали број одговора не знам указује да  

минималан број корисника није уоште упознат са библиотечким садржајима и понудом. 

Велики број одговора солидан базиран је на питањима везаним за квалитет рачунара и 

интернет, што је јасан показатељ да ови аспекти библиотечког садржаја морају бити 

Доступност библиотеке                                        

веома добра солидна      лоша               не знам 

Квалитет садржаја у оквиру 

библиотеке: 

 

веома добра 

 

солидна 

 

лоша 

 

не знам 
- доступност потребних 

књига 

- употреба интернета   

веома добра солидна лоша не знам 

- квалитет рачунара за 

израду школских 

задатака 
веома добар солидан лоша не знам 

- употреба простора за 

учење, слободне 

активности и 

ваннаставне садржаје 

 

 
веома добра 

 

 
солидна 

 

 
лоша 

 

 
не знам 
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обновљени или замењени квалитетнијим уређајима. Важно је истаћи да ни један 

анкетирани корисник није одговорио на питања са лош/лоша и ако је ова опција била 

понуђена као одговор. 

 

- 28.02.2019 – Национални дан књиге 

 

У школској библиотеци Медицинске школе Краљево 28. фебруара јавним и 

гласним читањем обележен је Национални дан књиге. Читање је почело у 11.55 часова, 

чиме је симболично представљено крајње време да се окренемо неговању књиге и културе 

уопште. Иницијатива за покретање ове активности потекла је од Друштва школских 

библиотека Србије, са идејом да joj се прикључе све школске библиотеке. 

Драме и одломке из књига су гласно читали ученици четвртог разреда 

зуботехничког смера, а на њиховом репертоару била су дела Бранислава Нушића, Стевана 

Сремца и Душана Ковачевића. Ученици су сами направили избор текстова, бирајући по 

њима најзанимљивије обрађиване на часовима српског језика и књижевности и из 

драмског тв репертоара и позоришта. 

Циљ ове активности осим обележавања Националног дана књиге, био је и 

подстицање читања, неговање матерњег језика, повезивање школске библиотеке и школе 

са наставницима и ученицима, локалном заједницом, удружењима која се баве културом 

исл. Крајњи циљ увек јесте афирмисање културе, уметности, промоција рада библиотекa и 

култура читања. 

- У мају 2019.године на три рачунара у библиотеци појачана је РАМ 

меморија за 1 гб, а једном рачунару је урађена неопходна реинсталација. Појачавање 

меморије на преостала 3 рачунара планирано је за наредну школску годину. 

- Током школске 2018/2019 библиотека Медициске школе је  осим основних 

издавачких активности које редовно обавља била укључена и у   другим аспектима 

организације рада школе: седнице ученичког парламента, полагање  DSD испита из 

Немачког језика, помоћ при учењу у смислу  простора у којем су ученици вежбали, учили 

самостално или у групи, радили презентације на рачунарима, припремали школске 

приредбе и представе  исл. 
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Извештај о раду савета родитеља 

 

 

Састав Савета родитеља:  

 

 

Одељење 

 

Име и презиме: 

 

Одељење 

 

Име и презиме: 

 

I1 Лутовац Татјана III1 Маркановић Ружица 

I2 Танасковић Биљана III2 Ратковић Душица 

I3 Обрадовић Горан III3 Опанчина Братислав 

I4 Ивана Јовићевић Димитрић III4 Савковић Сандра 

I5 Микарић Перица III5 Слободан Никетић 

    

II1 Ерац Миљко IV1 Петровић Нада 

II2 Савић Јелена IV2 Ивана Бекчић 

II3 Гарић Марица IV3 Драгана Марић 

II4 Игов Павле IV4 Станковић Братислав 

II5 Горан Вишњић IV5 Бијанић Горан 

           

 

 

 

 

 

Број одржаних седница: 3 

 

Редни бр.седнице: Датум одржавања: 

I седница 14. 9.2018. 

II седница 26.11.2018. 

III седница 18. 12. 2018. 
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1. седница 14. 9. 2018. Планирано Реализовано 

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Конституисање Савета родитеља  + + 

Избор председника и заменика председника + + 

Усвајање извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају шк. 2017/18. 

+ + 

Разматрање предлога Извештаја о 

остварености Годишњег плана рада школе 

+ + 

Разматрање предлога Годишњег плана рада 

школе за шк.2018/19. 

+ + 

Избор осигуравајуће куће за осигурање 

ученика шк.2018/19. 

+ + 

Разматрање могућности побољшања 

стандарда ученика 

+ + 

Разматрање набавке ученичких униформи 

(мантили за блок наставу) 

+ + 

Разматрање ангажовања професионалног 

обезбеђења у школи 

+ + 

2. седница 26. 11. 2018.   

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

Извештај о успеху ученика на крају првог 

класификационог периода 
+ + 

Извештај са изведене екскурзије + + 

Давање предлога за члана општинског савета 

родитеља испред савета 
+ + 

Укључивање родитеља у процес побољшања 

рада установе 
+ + 

Давање сагласности за именовање 

педагошког саветника Марији Павловић  
+ + 

3. седница 18. 12. 2018.   

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Представљање фирме за професионално 

обезбеђење 
+ + 

Двање сагласности на избор агенције за 

извођење екскурзије и одређиваењ 

педагошког надзора 

+ + 

Давање сагласности за именовање 

педагошког саветника Марији Павловић 
+ + 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Рад органа управљања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                     30. 8. 2019. 
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Извештај о раду Школског одбора 

 

Чланови школског одбора су:  

1. Бранислав Тодоровић -представник локалне самоуправе, 

2. Слађана Дугалић - представник локалне самоуправе, 

3. Соња Мајсторовић- представник локалне самоуправе, 

4. Соња Илић - представник Наставничког већа, 

5. Мирјана Костић Чолић- представник Наставничког већа, 

6. Драгана Пауновић - представник Наставничког већа,  

од априла месеца Драгану Пауновић, која је постављена за директора Економско - 

трговинске школе, је заменила Светлана Букумира. 

7. Светлана Филиповић- представник Савета родитеља, 

8. Горан Бијанић - представник Савета родитеља, 

9. Павле Игов - представник Савета родитеља. 

 

 

           
Број одржаних седница:  

 

Редни бр.седнице: Датум одржавања: 

I седница 14. 9. 2018. 

II седница 16.10.2018. 

III седница 26.12.2018. 

IV седница 28.2.2019. 

V седница 3.7.2019. 

VI седница 31.7. 2019.  

 

 

 

1. седница 14. 9. 2018. Планирано Реализовано 

Усвајање Записника са претходне седнице + + 

Усвајање Извештаја о  остварености Годишњег 

плана установе шк.2017/18.године 
+ + 

Усвајање  Извештаја о раду директора за 

шк.2017/18.годину 
+ + 

Усвајање Извештаја о остварености Плана рада 

Школског одбора шк.2017/18.године 
+ + 

Разматрање  и усвајање Годишњег плана рада 

школе за шк. 2018/19. 
+ + 

Разматрање могућности побољшања стандарда 

ученика и опремања школе наставним 

средствима 

+ 

 

 

+ 
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Разматрао регуларскост и молбе за прекобројни 

упис ученика шк.2018/19.године 
+ 

 

+ 

 

2. седница 16.10.2018.   

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

План уписа ученика за шк.2019/20.годину   

Усвајање правилника    

Извештај са изведене екскурзије 

шк.2018/19.године 
+ + 

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

3. седница 26.12.2018.   

Усвајање записника са претходне седнице + + 

План уписа ученика за шк.2019/20.годину + + 

Именовање комисије за утврђивање листе 

запослених за чијим је радом у постуности или 

делимично престала потреба. 

+ + 

4. седница 28.2.2019.                         

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Усвајање Извештаја о полугодишњем раду 

директора 

+ 

 

+ 

 

Усвајање Извештаја о полугодишњем раду 

школе 
+ + 

Усвајање Финансијског извештаја о раду школе 

за 2018.годину                                         
  

План јавних набавки за 2019.годину + + 

Извештај  централне пописне комисије за 

2018.годину 
  

5. седница 3. 7. 2018.   

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Разматрање и одлучивање по приговору 

запослене, Марије Васковић 
+ + 

Усвајање анекса Школског програма рада + + 

6. седница 31. 7. 2018.   

Усвајање записника са претходне седнице, + + 

Разматрање и одлучивање по приговору 

запослене, Марије Васковић + + 
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Извештај о раду директора школе 

 
Рад директора Школе у школској 2018/2019. године се заснивао на Закону о 

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

и Годишњем плану рада Школе за школску 2017/2018.годину. Током школске 2017/2018. 

године рад директора школе био је усмерен на: 
 

 Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 
активности установе 

 
Припреме за почетак школске 2018/2019. године урађене су благовремено. На 

време је завршена поделу предмета на наставнике, одређене су 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 су организоване бројне активности школе које су садржане 

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

организовање екскурзија ученика, организовање акције добровољног давања крви, 

организовање промоције школе...).  

 
 

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

 
Редовно је праћено извршење Годишњег плана рада и Развојног плана школе, 

организовани састанци и упућивани у рад стручни органи и наставници 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 

 
Настава се углавном одвијала  према распореду часова који је урађен и усвојен на 

почетку школске године, уз одређене измене у току рада, које су биле производ 

непредвидивих околности (боловања, замена и сл.).  

С обзиром да се распоред часова, у току школске године, не мења, а да по 

Календару рада није предвиђен једнак број дана у седмици, на састанку актива директора 

средњих школа договорено је да ће се четвртак, 15.11.2018.године радити по распореду од 

понедељка, што је и реализовано. На тај начин ће се сви наставни дани бити реализовани, 

као и целокупни предвиђени фонд часова. 

Вршен је увид у дневнике образовно-васпитног рада, посећивани су часови и 

праћено је редовно одвијање наставе, о чему детаљнији извештаји имају у Извештају о 

педагошко инструктивном раду.  

 

 Сазивање и руковођење седницима Наставничких, одељењских већа и Педагошког 
колегијума 

 
Укупно је одржано шест 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 првог тромесечја и на крају првог 

полугодишта, након трећег тромесечја и на крају наставне године. 

Укупно је одржано пет састанака Педагошког колегијума на коме су разматрани 

извештаји о раду у протеклом периоду, као и предлози за унапређење рада школе. 

Детаљни извештаји о раду наставничког већа и педагошког колегијума налазе се 

како у записницима са седница, тако и у извештају о раду Наставничког већа и Педагошког 

колегијума. 
 
 

 Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 

 
Редовно су подношени извештаји о раду директора и раду школе Школском 

одбору, одржавани су састанци Савета родитеља и редовно обавештавани родитеље о 

животу и раду школе. Укупно је одржано 6 састанака Школског одбора и 3 састанака 

Савета родитеља на којима су разматрана питања из њихове надлежности. 

Детаљни извештаји о раду се налазе у извештајима о раду Школског одбора и 

Савета родитеља. 
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 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника 

 
Током школске године планирани су и одржавани угледни часови, одрђавани су 

часови интердисциплинарне наставе, наставници су држали предавања на Наставничким 

већима, што је све евидентирано кроз табелу стручног усавршавањаи и извештај тима који 

прати стручно усавршавање.  

 
 

 Вршење увида у школску документацију 

 

Током школске године редовно је вршен увид у школску документацију и 

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

потпуности водила у складу са позитивним прописима.   

У сарадњи са педагогом и координатором Тима за Школски развојни план 

припремљен је Анекс Школског развојног плана због донетих нових правилника 

(Правилник о стандардима квалитета установе (Сл.гласник РС – Просветни Гласник“, 

бр.14/2018); Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

(Сл.гласник РС – Просветни Гласник“, бр.65/2018) на основу којег је донет нов Програм о 

заштити од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности). 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС – 

Просветни Гласник“, бр.88/2017 и 27/2018) учестовала сам у припреми новог Програм 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

У сарадњи са координатором Тима за Школски програм  координирале смо у 

припреми иновирања Школског програма.  

 

На основу новог донетог правилника, Правилника о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности (Сл.гласник РС – Просветни Гласник“, бр.65/2018) на Школском 

Одбору донет је нов Програм о заштити од дискриминаторског понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности.  

 

Такође, на основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник 

РС – Просветни Гласник“, бр.65/2018) учествовала сам у припреми План превенције 

злоупотребе психоактивних супстанци у оквиру Школског програма. 

 

У сарадњи са координатором Тима за Годишњи план рада школе координирале 

смо у припреми за доношење новог  Програма о заштити од дискриминатоског понашања 

и вређања угледа, части или достојанства личности на основу новог правилника- 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл.гласник РС – Просветни 
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Гласник“, бр.65/2018). 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС – 

Просветни Гласник“, бр.88/2017 и 27/2018) учестовала сам у припреми новог Програм 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања ( у оквиру којег је Анексиран Тим за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања). 

 

 

 

 Усмеравање и усклађивање рада стручних органа, стручних већа и тимова 

 

У току школске 2018/2019. године председавала сам Педагошким колегијумом и 

усмеравала рад стручних већа, како би сва већа и тимови добили смернице за рад у циљу 

усклађивања њиховог рада. 

Детаљни извештаји о раду свих стручних органа, стручних већа и тимова налази 

се у извештајима о раду свих тела понаособ. 

 
 

 Обављање педагошко-инструктивног рада 

 

Током школске године су обављани разговори, посећивани часови и упућивани су 

у рад наставници. Ради подизања квалитета наставе и увида у рад посећени су часови 

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

Детаљан извештај о посећеним часовима је у извештају о педагошко 

инструктивном раду. 

 

 

 

 Сарађивање са просветним институцијама и локалном заједницом 

 

Редовно сам присуствовала састанцима које је организовало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и Школска управа града Краљева и следила њихова 

упутства за рад. 

Кроз сарадњу са представницима града и локалне самоуправе допринела сам 

развоју наше образовне установе. У прилог томе и чињеница да су градоначелник и његови 

сарадници, као и представници Министарства просвете науке и технолошког развоја били 

присутни на сваком нашем важном догађају. 

Била сам члан тима при МПНТР за израду новог Правилника о вредновању 

квалитета рада установе. 

Члан сам секторског већа за облст Здравство и социјална заштита при НОКСУ. 

Секторско веће ће се бавити питањима планова и програма као и питањима регулисаних 

професија.  

Организујем и руководим скупштинама удружења медицинских школа Републике 
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Србије чији сам председник од марта 2018 године. Изузетно сам поносна на чињеницу да 

се седиште Удружења налази у нашој школи. 

 

 

 

 Сарадња са родитељима и ученицима 

 

У циљу бољих постигнућа ученика у успеху и владању обављани су разговори са 

ученицима и њиховим родитељима.  

Присуствовала сам и часовима одељењских заједница и родитељским састанцима. 

Сарађивала сам 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 су 

стручно биле заступљене и комплетне, тако да су испити током године протекли регуларно. 

 

 

 Руковођење уписом ученика у први разред школске 2018/2019. године 

 

Формирала сам и координирала рад уписних комисија за упис ученика у први 

разред школске 2018/2019. године. У првом уписном року уписани су сви ученици првог 

разреда. Упис је извршен 9. и 10. јула 2018. године. Упис ученика у други, трећи и четврти 

разред обављен је 30.8.2018. године. 

 

 

 Вођење кадровске политике, материјално-техничког и финансијског пословања школе 

 
Током школске године водила сам рачуна о стручној заступљености наставника, 

како би се настава одвијала квалитетно и редовно. Свакодневно сам 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 сам организовала, давала инструкције и надгледала израду 

ЦЕНУС-а, ради обезбеђивања материјалних средстава. 
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Медицинска школа Краљевo 

 
 
 

 

 
 

 

Извештај о раду ученичког парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                30. 8. 2019. 
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СЕПТЕМБАР - Избор председника, запосничара, заменика и два члана за школски 

одбор... 

 

За председника  изабрана Митровић Александра 4/3, заменица је Богојевић 

Наталија 4/5, а записничар  Катарина Богдановић  4/5. За чланове школског одбора 

изабране су Томашевић Марија  4/2  и  Трбољевац Данка 4/2. 

ОКТОБАР- Медицинска школа Краљево је била домаћин трибине поводом 

Европског дана борбе против трговине људима 

Трибина поводом Европског дана борбе против трговине људима, под називом „Не 

против моје воље, не трговини људима“ одржана је 18.10.2018. године у просторијама 

Медицинске школе Краљево. Предавачи на трибини били су Соња Јаћовић из Центра за 

социјални рад Краљево, Наташа Коларевић вршњачки едукатор Црвеног крста Краљево и 

Никола Перовић из Полицијске управе Краљево.  

Домаћин трибине  био је ученички Парламет Медицинске школе, а гости и 

учесници били су представници Парламената Економско-трговинске школе и Гимназије 

Краљево. Циљ ове трибини био је указивање на веома важан друштвени проблем трговине 

људима, и пре свега буђење свести о истом код потенцијално најугроженије популације 

средњошколаца. Свако од предавача је саветима, презентацијама, искуствима из пројеката 

и стратегија њихових организација и установа  присутним ученицима и професорима 

објаснио шта је трговина људима, фазе трафикинга, последице и мере превенције. Општи 

утисак присутних био је да овакве и сличне едукативне трибине треба да постану 

традиција, јер како су присутни ученици истакли  трговина људима угрожава основна 

људска права,  и како би се више информасали овакви скупови су неопходни. 

 

НОВЕМБАР - ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА УЧЕНИЦУ ОДЕЉЕЊА 3/3 

Током прве недеље новембра Парламент је скупљао новац за помоћ ученици 

Бојани Булатовић из одељења 3/3. Скупљено је око 15.000 динара. 

 

НОВЕМБАР - Национални састанак средњошколаца Србије од 09- 11.новембар  у 

Соко Бањи 

Представник Медицинске школе  била је Александра Митровић 4/3. Александрин извештај 

је објављен на сајту школе и часопису Хипократ бр.7 са фотографијама. 
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НОВЕМБАР - Међународни дан толеранције обележен хуманитарном акцијом 

(16.11.2018.) 

 

Као и предходне године  ученици и професори Медицинске школе Краљево 

обележили су Дан толеранције посетом ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево. Хуманитарном 

акцијом у организацији Парламента школе прикупљена су средства за куповину спортских 

реквизита, воћа и слаткиша. Представници и координатор рада нашег Парламента уручили 

су поклоне  професорима и ђацима ШОСО „Иво Лола Рибар“ 16.новембра, када си и 

обележава Дан толеранције на међународном нивоу. Осим дружења , заједничког 

послужења, показивања гимнастичких вештина,  ученици су организовали  и  једну кратку  

кошаркашку утакмицу  и испробали лопте које су купљене за ову прилику. Донација је 

иначе износила око 20.000 динара. 

 Циљ оваквих акција које постају традиција рада Парламента Медицинске школе 

јесте да код ученика развије осећај за хуманост, за поштовање различитости и за 

прихватање  друштвено- социјалане одговорноисти према  другима у окружњу и шире.  

 

ДЕЦЕМБАР - ПРЕДСТАВНИЦИ ПАРЛАМЕНТА УЧЕСТВОВАЛИ У НЕДЕЉИ 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА 14.12.2018. 

Представници Ученичког Парламента Медицинске школе присуствовали су у 

петак 14.12.2018.године скупу у згради Општине Краљево поводом Недеље 

парламентаризма. Скуп је реализован у сали 1 Градске управе, града Краљева у којој се 

иначе одржавају седнице Скупштине града Краљева. По десетак ученика свих средњих 

школа нашег града, као и студенти Факултета за машинство и грађевинарство овом 

приликом су у симулацији седнице парламента имали прилику да постављају питања 

градоначелнику Краљева др Предрагу Терзићи и његовим помоћницима и сарадницима из 

одсека за спорт, канцеларије за младе, одсека за родну равноправност и друго. Ученици су 

постављали питања везана за завршетак радова на централном градском тргу, надвожњаку, 

изградње затвореног базена исл. Посебно се издвајају питања везана за потенцијално 

отварање  радних  места у ИТ сектору, издвајању новца за стипендирање ученика и 

изградњи  Музичке школе.  

 Концепт оваквог догађаја развијен је по угледу на британски  модел истог. Иначе, 

наш град се у овој догађај  прикључио организацији Народне Скупштине Републике Србије 

која  Недељу  Парламентаризма организује  од  12- 19 децембра 2018. године. 

 

ДЕЦЕМБАР- Хуманитарна акција за куповину новогодишњих поклона  

пацијентима  Дечијег одељења Опште болнице Краљево 

 

У новогодишњој  акцији Парламента скупљан је новац за куповину поклона за 

пацијнте Дечијег одељења Опште болнице Краљево. За прикупљен новац купљене су 

књиге за децу, бојанке, бојице, фломастери, блокови, декоративни папири и сл.  

Поклони су додељени пацијентима 26.12.2018. године, када су ученици одељена 

3/4, смера медицинска- сестра васпитач,  извели представу „Модерна бајка“. Ова представа 

припремљена  је у организацији професорке Милице Милетић, а у оквира предмета 

Књижевност за децу.  Осим на Дечијем одељењу болнице  представа је изведена  и у 
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бројним вртићима, установама и школама у Краљеву. 

 

Током марта наш Парламент  заједно са Ученичким парламентима још четири  средње 

школе из Краљева, у организацији Парламента Гиманазије Краљево  прикупљао је новац за 

децу оболелу од рака. Новац је уплаћен на рачун Националног удружења родитеља деце 

оболеле од рака (НУРДОР). Сакупљено је 14.000 динара. 

- ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

Програм „Дан отворених врата“ одржан је у нашој школи 20.априла 2019.године. 

У периоду од 11 до 13 часова ђаци осмих разреда десет основних школа су самостално или 

у пратњи наставника посетили Медицинску школу. Свака основна школа имала је свог 

домаћина који је био задужен да посетиоцима покаже учионице, кабинете, фискултурну 

салу, библиотеку и остале просторије школе. 

 

Ђаци домаћини су осмацима давали све релевантне податке о организацији рада 

школе, предметима,кабинетима исл. Остали ученици и професори укључени у 

организацију Дана отворених врата су у својим кабинетима организовали презентације 

смерова које Медицинска школа уписује ове школске године. 

 

Утисак осмака који су посетили нашу школу је да им је оваква посета од великог 

значаја, не само као могућност да виде како Медицинска школа изгледа већ и да од 

ученика школе добију одговоре на питања везана за саму организацију учења и наставе. 

Идеја за организовање „Дана отворених врата“ потекла је Ученичког парламента 

Медицинске школе и координатора Марије Павловић. 

 

- Завршена акција „Чепом  до  осмеха“ за школску 2018/19.год. 

Ученици  и наставници Медицинске школе су током ове школске године 

учествовали  у  акцији  „Чепом  до  осмеха“. На иницијативу ученичког Парламента током 

школске 2018/19  ученици и професори појединачно и на нивоу одељења   су у неколико 

обележених кутија постављених у ходницима , трпезарији и библиотеци  школе 

прикупљали чврсте пластичне чепове.   

Прикупљено је десетак џакова, а прикупљени чепови су прослеђени у централу 

Удружења „Чепом до осмеха“ у Новом Саду. Деца одабрана на конкурсу за помоћ и 

куповину помагала за 2018/2019 годину су: Тасев Софија из Краљева, Стевановић Петра из 

Београда, Маријановић Лазар из Новог Сада, Митић Јана из Ниша и Миковић Тамара из 

Грачаца (Врњачка Бања). 
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Акција „Чепом до осмеха“ је иначе настала на иницијативу дипломираног еколога 

и председнице Удружења „Чепом до осмеха“ Вање Петковић. Она је током студирања 

сазнала за добру праксу рециклирања чепова у Словенији са циљем прикупљања средстава 

за помоћ деци са инвалидитетом и сметњама у развоју. Овај добар пример Вања је пренела 

код нас, а наша школа већ другу годину за редом учествују у овој акцији.  План је да се и у 

будућности настави сарадња. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Извештај о реализованој екскурзији 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Краљеву,                                                   30. 8. 2019. 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           158 

  

        Екскурзија Медицинске школе за ученике трећег разреда шк.2018/19.године је 

изведена у периоду 08.-12.10.2018.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 Краљево- 

северна Италија, са обиласком Падове, Вићенце, Вероне, језера Лаго ди Гарда, Болоње и 

Венеције. 

 

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

полиција је изашла на терен и извршила технички преглед аутобуса. Аутобуси                  

( даблдекер од 84  и аутобус од 60 места) су кренули са закашњењем од 40 минута, 

што је током пута надокнађено.  Путовање  је, уз задржавања ради одмора, преко 

граничног прелаза Батровци, протекло у најбољем реду. На граничном прелазу  

Брегана се нисмо дуго задржавали ради граничних формалности и наставили вожњу 

територијом Слованије до Италије. Долазак у Бусоленго, у близини Вероне, је био у 

вечерњим сатима, тако да смо вечерали и потом се сместили у хотел „Гардесано“ 

око 22,30 часова. На екскурзију је пошло 134 деце, 5 разредних старешина, лекар и 

вођа пута, били смо смештени у једном хотелу.  Хотел је био задовољавајући, по 

мишљењу и ученика и професора, у погледу смештаја, а храна је била врло богата и 

разноврсна, што иначе није уобичајено за стандарде у Италији. 

2. Дан: Након доручка, у 9,00 часова је целокупна група у оба аутобуса је пошла на 

целодневни излет до Падове и Вићенце.  Обишли смо Ботаничку башту, катедралу 

у Падови, базилику Св.Доменика..., потом смо отишли у Вићенцу, обилазак овог 

љупког градића, слободно време, након чега је следио повратак у Бусоленго у 

хотел. Вечера и ноћење. 

3. Дан: Након доручка смо пошли у Верону. По доласку смо ишли у краћи обилазак 

града до Јулијине куће, Арене, где смо имали улаз, трг Бра и Ербе....потом смо се 

пар часова задржали у тржном центру, након кога смо отишли у обилазак језера 

Лаго ди Гарда и бајковитог месташца Сирмионе. После краћег обиласка и 

слободног времена за уживање вратили смо се у хотел.  Вечера је била и разноврсна 

и обилна, по свачијем укусу, тако да су сви били задовољни. 

 

4. Дан: доручак. Након доручка полазак до града Болоње, обилазак базилике 

Св.Петронија, Академије, јер је у Болоњи најстарији универзитет у Европи, након 

чега је  група добила слободно време, а састала се у 17,00 часова. Повратак у хотел. 

Вечера. Ноћење. 

 

5. Дан: Након доручка одјавили смо се из хотела и пошли према  Венецији.... након 

искрцавања са брода, шетња „градом на води“ и обилазак знаменитости: посета 

цркви Санта Марија дела Салуте, трг Сан Марко са истовременом Базиликом, 

Дуждева палата, Звоник кула са сатом, Стубови заштитници града, мост Риалто,.... 

слободно време за индивидуална разгледања. Повратак бродом до Пунта Сабиони. 

Кренули смо у 17,00 часова, са успутним паузама по потреби групе и због 

обављања царинских формалности.  Аутобуси  су стигли у раним јутарњим  

часовима, око 7,00. 

 

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 
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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, 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 богатим програмом 

изведена успешно, на обострано задовољство ученика и њихових пратиоца.  

 

Вођа пута 

 Зора Младеновић 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Извештај о реализацији 

матурског испита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                               30. 8. 2019. 
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Извештај о реализацији матурског испита 

у јунском испитном року школске 2018/2019.године 
 

У јунском испитном року на матурски испит изашло је 168 ученика од укупно 173 

ученика 4. разреда.  Пет ученика су упућени на поправни испит, тако да ови ученици 

матурски испит полажу у августовском испитном року. 

Матурски испит код смеровa медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар 

и физиотерапеутски техничар састоји се из полагања: 

1. Српског језика и књижевности; 

2. Испита провере стручно -теоријских знања и  

3. Практичног рада. 

У складу са Правилником о полагању матурског испита (Службени Гласник РС, 

Просветни Гласник, бр.3/2018.године 

 Матурски испит  код смерова педијатријска сестра –техничар и зубни техничар 

полажу три предмета: 

1. Српски језик и књижевност – обавезни предмет; 

2. Изборни предмет; 

3. Практични рад; 

у складу са Правилником о полагању матурског испита. 

 

Група изборних предмета које су ученици изабрали су следећи, у зависности  од 

образовног смера: 

1.  Педијатрија- 14 ученика, 

2. Психологија – 16 ученика, 

3. Биологија- 3 ученика, 

4. Немачки језик – 1 ученик, 

5. Енглески језик- 1 ученик, 

6. Тотална протеза- 25 ученика; 

7. Хемија -1 ученик, 

8. Историја- 1 ученик, 

9. Фиксна протетика - 1 ученик, 

10. Парцијална протеза- 2 ученика, 

11. Ликовна култура – 1 ученик. 

    Практични рад у зависности од образовног профила: 

1. Тотална протеза – 26 ученика, 

2. Фиксна протетика – 4 ученика, 

3. Парцијална протеза – 2 ученика, 

4. Педијарија са негом- 34 ученика. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА: 

 

IV1-  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 

 

37 ученика  

36 ученика полагало матурски испит  

32 ученика са  одличним успехом 

4 ученика са врло добрим успехом 

 

НАПОМЕНА: 1 ученик упућен на поправни испит у јунском испитном року из математике. 

Није изашао  у јунском року па се упућује на поправни испит у августовском испитном 

року. 

 

 ОДЛИЧАН (5) ВР. ДОБАР(4) ДОБАР 

(3) 

ДОВОЉАН 

(2) 

Српски језик 26 9 1  

Испит за проверу 

стручно -теоријских 

знања 

 

30 

 

2 

 

3 

 

1 

Практични рад 34 1 1  

 

На крају матурског испита просечне оцене су следеће: 

Српски језик и књижевност: 4.69 

Испит за проверу стручно -теоријских знања:4.69 

Практичан рад: 4,91 

Просечна оцена на матурском испиту: 4.76 

 

 

IV2-  ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  

 

34 ученика  

34  ученика полагало матурски испит  

30 ученика са  одличним успехом 

4   ученика са врло добрим успехом 

 

 ОДЛИЧАН (5) ВР. ДОБАР(4) ДОБАР 

(3) 

ДОВОЉАН 

(2) 

Српски језик 26 6 2  

Испит за проверу 

стручно -теоријских 

знања 

 

32 

  

1 

 

1 

Практични рад 34    

 

На крају матурског испита просечне оцене су следеће: 

Српски језик и књижевност: 4.71 

Испит за  проверу стручно -теоријских знања:4.85 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           163 

  

Практичан рад: 5.00 

Просечна оцена на матурском испиту: 4.85 

 

 

 

IV3-  ПЕДИЈАТРИJСКА СЕСТРА- ТЕХНИЧАР 
36  укупно 

34  ученика – матураната 

31 ученика са одличним успехом 

3 ученика са  врло добрим успехом 

 

НАПОМЕНА:  2 ученика упућена на поправни испит у јунском испитном року, један 

ученик положио са довољан (2)  а други се упућује на поравни испит у августовском 

испитном року из физике. 

 

 ОДЛИЧАН (5) ВР. ДОБАР(4) ДОБАР (3) 

Српски језик                17 14 3 

Изборни предмет: 

Педијатрија 

   

    14 

 

  

 

Психологија  

 

 

16 

  

Биологија 

 

2   

Немачки језик  

 

1   

Енглески језик  

 

1   

Практични рад: 

Педијатрија са негом 

 

32 

 

2 

 

 

На крају матурског испита просечне оцене су следеће: 

Српски језик и књижевност: 4,41 

Изборни предмети: 5,00 

Практичан рад: 4,91 

Просечна оцена на матурском испиту:4,77 
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IV4  - ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 
34 ученика  

32 ученика полагали матурски испит  

 7 ученика са одличним успехом 

 25 ученика са  врло добрим успехом 

 

НАПОМЕНА: 2 ученика упућена на поправни испит у јунском испитном року из 

математике.  

Оба ученика положила са довољан (2)  и стекла право да полажу матурски испит у 

августовском испитном року. 

 

 ОДЛИЧАН (5) ВР. ДОБАР(4) ДОБАР 

(3) 

ДОВОЉАН 

(2) 

Српски језик 15 16 1  

Испит  за проверу 

стручно -теоријских 

знања 

 11 16 5 

Практични рад 32    

 

На крају матурског испита просечне оцене су следеће: 

Српски језик и књижевност: 4,43 

Испит за  проверу стручно -теоријских знања: 3,2 

Практичан рад: 5,00 

Просечна оцена на матурском испиту: 4,31 

 

IV5-   ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 
32 ученика – матураната 

21 ученика са одличним успехом 

10  ученика са  врло добрим успехом 

1 ученика са добрим успехом 

 ОДЛИЧАН (5) ВР. ДОБАР(4) ДОБАР (3) 

Српски језик                20 10 2 

Изборни предмет: 

Тотална протеза 

 

Фиксна протетика 

 

Парцијална протеза 

 

Хемија 

 

Биологија 

 

Историја  

 

Ликовна култура 

 

19 

                

                4 

 

                2 

 

1 

  

 

1 

 

1 

 

 

1 

  

1   

1   

  1 
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Практични рад: 

Тотална протеза 

 

 

18 

 

6 

 

               2 

 

Фиксна протетика 

 

4 

  

 

Парцијална протеза 

 

2 

  

 

На крају матурског испита просечне оцене су следеће: 

Српски језик и књижевност: 4,56 

Изборни предмети: 4,66 

Практичан рад:  4,69 

Просечна оцена на матурском испиту: 4.63 
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Извештај о реализацији матурског испита 

у августовском испитном року школске  2018/2019.године 
 

У јунском испитном року на матурски испит изашло је 5 ученика.  

Ања Урошевић 4/1 –медицинска сестра техничар; 

Матија Биљановић 4/3- педијатријска сестра – техничар; 

Невена Маковић 4/3 - педијатријска сестра – техничар; 

Лука Јанковић 4/4 – физиотерапеутски техничар и  

Александар Максимовић 4/4 – физиотерапеутски техничар. 

 

Матурски испит код смеровa медицинска сестра-техничар и физиотерапеутски 

техничар састоји се из полагања: 

4. Српског језика и књижевности; 

5. Испита провере стручно - теоријских знања и  

6. Практичног рада. 

У складу са Правилником о полагању матурског испита (Службени Гласник РС, 

Просветни Гласник, бр.3/2018.године 

 Матурски испит  код смера педијатријска сестра –техничар Српски језик и 

књижевност – обавезни предмет; 

4. Изборни предмет; 

5. Практични рад; 

у складу са Правилником о полагању матурског испита. 

 

 

 

- АЊА УРОШЕВИЋ 4/1 - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР 

 

                           

Српски језик 5    

Испит за проверу 

стручно -теоријских 

знања 

 

4 

   

Практични рад 5    

 

Средња оцена на матурском испиту: 4,66 
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МАТИЈА БИЉАНОВИЋ И НЕВЕНА МАКОВИЋ 4/3 - ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА –

ТЕХНИЧАР 

 

МАТИЈА БИЉАНОВИЋ 

    

Српски језик 3   

Изборни предмет: 

Психологија 

 

4 

  

Практични рад: 

Педијатрија са 

негом 

 

3 

  

Средња оцена на матурском испиту: 3,33 

 

 

 

НЕВЕНА МАКСОВИЋ – 

    

Српски језик 5   

Изборни предмет: 

Психологија 

 

4 

  

Практични рад: 

Педијатрија са 

негом 

 

3 

  

Средња оцена на матурском испиту: 4 
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ЛУКА ЈАНКОВИЋ И АЛЕКСАНДАР МАКСИМОВИЋ 4/4  – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ 

ТЕХНИЧАР 

 

 

ЛУКА ЈАНКОВИЋ- 

     

Српски 

језик 
3    

Испит  за 

проверу 

стручно -

теоријских 

знања 

 

 

2 

   

Практични 

рад 

4    

Средња оцена на матурском испиту: 3 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР МАКСИМОВИЋ 

     

Српски 

језик 
4    

Испит  за 

проверу 

стручно -

теоријских 

знања 

 

2 

   

Практични 

рад 

4    

 

Средња оцена на матурском испиту: 3,33 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ДЕШАВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                               30. 8. 2019. 
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Болести зависности 

 
У организацији Центра за социјални рад у Медицинској школи је одржано 

предавање о болестима зависности. Предавање су одржали др Александар Вујошевић, 

психијатар и мр сци  Даница Бошковић Ђукић, из Центра за боље васпитање. 

 

 
 

Др Александар Вујошевић је коаутор и аутор бројних стручних водича, 

приручника и правилника из ове области који је у стручним круговима познат по знању и 

професионалном односу, а пацијентима омиљен због благости, добрих савета, ефикасног 

лечења. 

 

Мр сци Даница Бошковић Ђукић је системски супервизор, психотерапеут, 

специјални педагог, вишегодишње (дводеценијско) искуство у раду са појединцем, паром и 

породицом, посебно у области менталног здравља (болести зависности, насиља). 
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Мр сци Даница Бошковић Ђукић 

је системски супервизор, психотерапеут, 

специјални педагог, вишегодишње 

(дводеценијско) искуство у раду са 

појединцем, паром и породицом, посебно 

у области менталног здравља (болести 

зависности, насиља). 

 

Предавању су присуствовали 

ученици трећег и четвртог разреда.  

 

 

 

 

Литерарни конкурс 

 
Завичајно друштво Краљево и Друштво за српски језик и књижевност Краљево 

расписали су Литерарни конкурс поводом обележавања годишњице страдања 14. октобра. 

Пристигло је 47 радова ученика из 4 основне школе и 7 радова ученика из 2 средње школе. 

Сви ученици су се потрудили и написали веома лепе, креативне и надахнуте радове, па се 

захваљујемо како њима, тако и професорима који су их подстакли и подржали. 

У конкуренцији средњих школа награђени су следећи радови: 

 

1. место – Кристина Мaркановић, ученица 3. разреда Медицинске школе 

професорка српског језика Љиља Ракић 

професорка историје Драгана Пауновић 
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2. место – Александар Вукомановић, ученик 4. разреда Гимназије 

професорка српског језика Марија Брковић 

 

3. место –Вељко Живановић, ученик 4. разреда Гимназије 

професорка српског језика Марина Панић 

Честитамо ученицима чији су радови награђени или похваљени, као и њиховим 

професорима. 

 

 

 

14. октобар – Дан сећања 

 
Комеморација поводом 14. октобра - Дана сећања на невино страдале жртве у 

октобру 1941. године, одржана је у недељу 14.10.2018. године у Спомен парку са почетком 

у 11 часова.   

 

 
 

Ученици првог и другог разреда су са својим разредним старешинама одали почаст 

невино страдалим жртвама. 
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Посета предшколске установe 

 
У духу успешне сарадње предшколске установе Олга Јовичић Рита и Медицинске 

школе Краљево дана 18.10.2018. године угостили смо предшколце Основне школе Светозар 

Марковић.Ове године домаћини били су ученици медицинска сестра - васпитач и 

фармацеутски техничар. 

Том приликом предшколци су посетили кабинете здравствене неге,фармацеутске 

технологије и фармакогнозије и кабинет хемије. 
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Изложба о животу Михајла Петровића Аласа 

 

 

 

У Дому војске у Краљеву отворена је изложба о животу и раду Мике Аласа. 

Изложба је отворена поводом 150 година од рођења  великог математичара. Отварању 

изложбе и предавању о његовом животу присуствовали су и ученици II2 наше школе са 

разредним старешином, наставником математике.  

Михаило Петровић Алас (1868 – 1943) је био српски математичар, професор 

универзитета у Београду, академик Српске краљевске академије и алас. Када је 1905. 

године Велика школа прерасла у Београдски универзитет међу првих осам редовних 

професора који су даље бирали цео наставни кадар био је и Мика Алас. Објавио је велики 

број проналазака, научних радова, уџбеника и путописа са својих поморских путовања. 

Добио је велики број награда и признања и био је члан неколико иностраних академија 

наука и научних друштава. 

По свом научном раду и резултатима Михаило Петровић Алас спада у највеће 

српске математичаре, једини математичар међу 100 најзнаменитијих Срба. Његова заслуга 

је посебно велика што је био оснивач београдске математичке школе, из које је проистекао 

велики број његових ученика који су наставили његово дело. 

 

 

 

 

 

 

http://www.medinkv.edu.rs/izlozba-o-zivotu-mihaila-petrovica-alasa/
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Обележен Дан јабука 

 
Матуранти Медицинске школе су обележили 20. октобар – Дан јабука   

   



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           178 

  

  

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           179 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           180 

  

Tрибинa поводом Европског дана борбе против трговине људима 

 

Трибина поводом Европског дана борбе против трговине људима, под називом „Не 

против моје воље, не трговини људима“ одржана је 18.10.2018. године у просторијама 

Медицинске школе Краљево. Предавачи на трибини били су Соња Јаћовић из Центра за 

социјални рад Краљево, Наташа Коларевић вршњачки едукатор Црвеног крста Краљево и 

Никола Перовић из Полицијске управе Краљево.  

 

 
 

Домаћин трибине био је ученички Парламет Медицинске школе, а гости и 

учесници били су представници Парламената Економско-трговинске школе и Гимназије 

Краљево. Циљ ове трибини био је указивање на веома важан друштвени проблем трговине 

људима, и пре свега буђење свести о истом код потенцијално најугроженије популације 

средњошколаца. Свако од предавача је саветима, презентацијама, искуствима из пројеката 

и стратегија њихових организација и установа  присутним ученицима и професорима 

објаснио шта је трговина људима, фазе трафикинга, последице и мере превенције. Општи 

утисак присутних био је да овакве и сличне едукативне трибине треба да постану 

традиција, јер како су присутни ученици истакли  трговина људима угрожава основна 
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људска права,  и како би се више информасали овакви скупови су неопходни. 
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Интервију са зубарком наше школе 

 

Стоматолошка ординација дечје и превентивне стоматологије  

Медицинска школа Краљево, 

др стоматологије Олга Обрадовић 

 

 

  

 Која су позитивна дејства јабука на зубе и колики је њихов значај за развој 

зуба? 

Јабука је у исхрани јако битна за превенцију каријеса, обољења меких ткива и 

слично. Самим тим сто у себи садржи калцијум и фосфор, утиче на правилан развој зубне 

супстанце, а флуор у јабуци спречава настанак каријеса и обољења парадонцијума, 

гингиве и самим тим спречава појаву парадентозе. Јабука је добра и за спречавање лошег 

задаха из уста (fetor ex ore). Такође је значајна и за уклањање зубног плака (меке наслаге). 

 Да ли је могуће јабуком заменити прање зуба? 
              Јабука има чврсту структуру која делује као четкица за зубе, али то никако не значи 

да ако поједемо јабуку можемо да пескочимо прање зуба. Редовна хигијена се подразумева. 

Ако у међувремену хоћете да очистите зубе, можете појести јабуку. 

 Како обрађена јабука је најпогоднија за јело? 
              Најпогоднија је цела, неољуштена јабука, јер тек тако има своју праву функцију – 

подстицање жвакања у циљу развоја вилице и потпорног апарата зуба, као и претходно 

наведена дејства на зубе. 

 Која је оптимална количина дневног уноса јабука? 
              Ограничења у том смислу нема, али би било пожељно појести бар једну дневно. 

http://www.medinkv.edu.rs/intervju-sa-zubarkom-nase-skole/
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Интервју припремиле: Мина Радовановић, Анастасија Грбовић, Андера Дугалић и Милица 

Топаловић 

Семинар за школске библиотекаре 

 

                У просторијама Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву одржан је 

симинар Стручни библиотечко-информациони рад у школској библиотеци-вођење 

библиотечке статистике у сладу са националним законским регилативом и међународним 

ISO стандардима за библиотечку статистику. Предавачи на семинару били су Марина 

Митрић, дипломирани библиотекар саветник, из Народне библиотеке Србије и Наташа 

Антонијевић виши дипломирани библиотекар из краљевачке библиотеке. 

 

 

 

                На семинару су обрађене теме вођења библиотечке статистике и усклађивање са 

националним и међународним стандардима, као и важност и исправност попуњавања 

упитника о раду библиотека. Овај семинар је одобрен од стране Завода за унапређење 

образовања и васпитања.  Семинар је одржан 01.11.2018.године. 
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Међународни дан толеранције обележен хуманитарном акцијом 

 

 Као и предходне године  ученици и професори Медицинске школе Краљево 

обележили су Дан толеранције посетом ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево. Хуманитарном 

акцијом у организацији Парламента школе прикупљена су средства за куповину спортских 

реквизита, воћа и слаткиша. Представници и координатор рада нашег Парламента уручили 

су поклоне  професорима и ђацима ШОСО „Иво Лола Рибар“ 16.новембра, када си и 

обележава Дан толеранције на међународном нивоу. Осим дружења , заједничког 

послужења, показивања гимнастичких вештина,  ученици су организовали  и  једну кратку  

кошаркашку утакмицу  и испробали лопте које су купљене за ову прилику. Донација је 

иначе износила око 20.000 динара. 

  Циљ оваквих акција које постају традиција рада Парламента Медицинске школе 

јесте да код ученика развије осећај за хуманост, за поштовање различитости и за 

прихватање  друштвено- социјалане одговорноисти према  другима у окружњу и шире.  
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Посета тренингу КК Слога 

 
Ученици четврте године физиотерапеутског смера су у уторак, 20. новембра 

посетили тренинг сениорског тима Кошаркашког клуба Слога у новој спортској хали у 

Рибници и том приликом се упознали са методологијом рада спортског физиотерапеута.  
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Презентација Педагошког Факултета 

 
Педагошки факултет из Ужица је у петак 23.11.2018. године одржао презентацију 

свог факултета ученицима четврте године наше школе. 

 

 
              Презентацију су одржали Јован Марковић професор Педагошког факултета и три 

студента завршне године основних студија, који су пренели своја искуства, мишљења  и 

сугестије зашто наши ученици треба да упишу баш овај факултет. Презентацији су 

присуствовали осим ученика, разредни старешина 4/3, смер педијатријска сестра,  Гордана 

Виријевић и педагог школе. 
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Лутке симулатори  

 
Ђаци Медицинске школе имају привилегију да од сада вежбају на најсавременијим 

луткама симулаторима које је Медицинска школа добила у оквиру пројекта Министарства 

правде.  

 

 
 

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији Решење о 

додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења – опортунитета које 

је Влада Републике Србије усвојила 17. маја 2018. године. 
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На трећем конкурсу за доделу средстава по основу опортунитета било је 

пријавњено 1.336 пројеката. 
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Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних 

институција – тужилаштва, министарства здравља, просвете, културе, рада и правде, ове 

године је након детаљног разматрања свих пристиглих пројеката донела предлог да 445 

милиона динара буде распоређено на 130 корисника. 

 

 
 

Наша школа је конкурисала са пројектом Набавка наставних средстава за 
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опремање кабинета здравствене неге и добила средства у вредности од милион и шесто 

хиљада динара чиме смо значајно оплеменили простор и побољшали услове рада.  Наши 

ученици ће моћи на луткама симулаторима да примењују све оно што раде на вежбама из 

здравствене неге. 

 

 

 

  Национални састанак Уније средњошколаца Србије у Сокобањи 

 
На састанку генералне  скупштине Уније средњошколаца Србије одржаној 9. и 10. 

новембра присуствовали су средњошколци из разних крајева Србије, такође и ја која сам 

представљала Медицинску школу из Краљева. Могу рећи да је састанак прошао одлично, 

са пуно позитивне енергије и са жељом да се нешто промени на боље.  

        
Унија је сјајна прилика за оне који у будућности желе да се баве сличним послом. 

На састанку смо разговарали о статутима Уније, где смо донели одлуке које су више везане 

за терминологију, доносили важне одлуке о решавању проблема са којима се 

средњошколци сусрећу. Изгласали смо чланове Управног и Надзорног одбора који су веома 

посвећени Унији и с разлогом су ту где јесу.  

                                 
Овом приликом бих се захвалила локалним кординаторима који су се све време 

трудили да све буде на завидном нивоу. Били смо смештени у хотелу ,,Бањица“ у 

Сокобањи. Уз одличан смештај, ту је било и слободно време које смо искористили да се 

дружимо и боље упознамо. Стекла сам пар пријатеља са којима сам и даље у контакту. 

Позитивна енергија је владала све време и састанак који је трајао 12 сати је  веома брзо 

прошао. Надам се да ће моја школа и убудуће бити део овога, да ће парламент Медицинске 

школе још више напредовати и помоћи ученицима. 

Александра Митровић IV/3  
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Представници парламента учествовали у недељи парламентаризма у 

скупштини града Краљева 

 
 

Представници Ученичког Парламента Медицинске школе присуствовали су у 

петак 14.12.2018. године скупу у згради Општине Краљево поводом Недеље 

парламентаризма. Скуп је реализован у сали 1 Градске управе, града Краљева у којој се 

иначе одржавају седнице Скупштине града Краљева.  

 

    
 

По десетак ученика свих средњих школа нашег града, као и студенти Факултета за 

машинство и грађевинарство овом приликом су у симулацији седнице парламента имали 

прилику да постављају питања градоначелнику Краљева др Предрагу Терзићи и његовим 

помоћницима и сарадницима из одсека за спорт, канцеларије за младе, одсека за родну 

равноправност и друго. Ученици су постављали питања везана за завршетак радова на 

централном градском тргу, надвожњаку, изградње затвореног базена исл. Посебно се 

издвајају питања везана за потенцијално отварање  радних  места у ИТ сектору, издвајању 

новца за стипендирање ученика и изградњи  Музичке школе. 
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Концепт оваквог догађаја развијен је по угледу на британски  модел истог. Иначе, 

наш град се у овој догађај  прикључио организацији Народне Скупштине Републике Србије 

која Недељу  Парламентаризма организује  од  12- 19 децембра 2018. године. 
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У сусрет празницима 

 
 Као и сваке године, уочи предстојећих празника, потрудимо се да се да и у нашој 

школи одише празнична атмосфера и позитивна енергија. Одељење III4, смер медицинска 

сестра васпитач, се ове године побринуло да декорацију и украшавање школе. 
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

 
Као и предходних година и ове године се већ тредиционално одржао Фестивал 

науке у Медицинској школи. 

Уз подршку Школске управе у Краљеву, ученицима четвртих разреда средњих 

школа  и ученицима осмог разреда основних школа представили су  се следећи факултети: 

 

1. Природно - математичког факултета Универзитета у Крагујевцу   

 студијски програм Института за биологију и екологију, 

 студијски програм Института за физику, 

 студијски програм Института за хемију и 

 студијски програм Института за математику и информатику 

 заједнички студијски програм психологија 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           198 

  

2. Агрономског факултета у Чачку 

Универзитета у Крагујевцу: 

  

  Основне академске студије  

 

- Општа агрономија 

- Прехрамбена технологија 

- Воћарство и виноградарство 

- Зоотехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу   

 Одсек за примењену и ликовну уметност 

 Одсек за филологију 
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Ученици су имали прилику да се ближе упознају са радом тих факултета и да  

питају све што их интересује.  
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Tрибина  ,,Превенција злоупотребе дрога у школама” 

 

У оквиру спровођења Програма превенције злоупотребе дрога у школама, а у 

складу са иницијативом Министарства здравља и договора са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја дана 26. 12. 2018.године  у нашој школи Тим састављен од 

искусних  специјалиста различитих грана медицине, наставника и представника МУП-а 

Краљево одржао је трибину „Превенција злоупотребе дрога у школама“ ученицима прве 

године.  

Трибина је имала веома едукативни карактер на којој су се наши ученици 

информисали о врстама дрога и последицама психоактивних супстанци, опасностима од 

нових дрога, факторима ризика који доводе до посезања за наркотицима. Едуковали  су 

ученике како да препознају промене  у понашању код вршњака који су пробали дрогу и 

како да поступају у таквим ситуацијама. 

Трибину су одржали прим. др. Драгана Тендјера Милићевић, спец.педијатар 

Милош Гостиљац, спец.  др. Марија Божовић, представник МУП-а Иван Милашиновић и 

професор грађанског васпитања и социјологије Јелица Милутиновић. 
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Промоција Факултета педагошких наука из Јагодине 

 

 

Дана 27.12.2018. године Факултет педагошких наука из Јагодине је одржао 

промицију свог факултета ученицима 4.разреда наше школе. Студенти овог факултета су 

пренели своја искуства студирања и указали које су то разлози због којих ученици наше 

школе треба да се одлуче за упис на овај факултет. 
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''МОДЕРНА БАЈКА'' 

 

 

Ученици 3. године, смера медицинска сестра-васпитач и смер физиотерапеут, 

организовали су за малишане из Краљева новогодишњу представу. 

Представа се одржавала у периоду од 24-27.12.2018. године у бројним установама. 

Прва представа одржана је у вртићу ПОЛЕТАРАЦ где је сама атмосфера и 

одушевљење малишана  наше ученике подстакло да се још више ангажују око тога.  

 

Поред ПОЛЕТАРЦА, одржене су представе и у вртићима ПЧЕЛИЦА и МЛАДОСТ, 

где је атмосфера била подједнако добра. 
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Представа је одржана и у школи „Иво Лола Рибар“ са којом је наша школа већ 

више пута успешно сарађивала, као и са Општом болницом „Студеница“, ОДЕЉЕЊИМА  

ДЕЧИЈЕ ХИРУРГИЈЕ И ПЕДИЈАТРИЈЕ.  

 

Али то није све одржана је представа и у ШУМАРСКОЈ  школи и у основној школи  

ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ.  

 

У сарадњи са ЦРВЕНИМ КРСТОМ одржана је и представа у ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

КРАЉЕВО где је одушевљење деце било веома позитивно.  

Наравно, на крају је представа одржана и у нашој школи где су ученици показали 

свој прави труд и рад.  

Награда за труд ученика је било одушевљење које су деца показала након 

представа! 
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Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           206 

  

 “Модерна бајка“ и акција ђачког парламента 

 
У новогодишњој акцији Парламента скупљен је новац за куповину поклона за 

пацијнте Дечијег одељења Опште болнице Краљево. За прикупљен новац купљене су 

књиге за децу, бојанке, бојице, фломастери, блокови, декоративни папири и сл.  

Поклони су додељени пацијентима 26. 12.2018. године, када су ученици одељена 3/4 

смера медицинска - сестра васпитач, и 3/5 смера физиотерапеутски техничар  извели 

представу „Модерна бајка“. Ова представа припремљена  је у организацији професорке 

Милице Милетић, а у оквира предмета Књижевност за децу.   

Осим на Дечијем одељењу болнице представа је изведена и у бројним вртићима, 

установама и школама у Краљеву. Финално играње представе било је у нашој школи 

поводом додела пакетића за децу запослених. 

 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           207 
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Презентација Војномедицинске академије  

 
Војномедицинска академија из Београда одржала је презентацију свог академског 

програма ученицима Електро – саобраћајне школе „Никола Тесла“, Економско – 

трговинске школе, Гимназије и Медицинске школе у просторијама наше школе. 

 

 
 

Војномедицинска академија у Београду је здравствена установа и центар за 

постдипломско школовање медицинског кадра у Србији.  
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Запослени на Војномедицинској академији упознали су ученике са програмом рада 

академије, смеровима које су у понуди и начину уписивања академије. 

 

 
 

Ученицима су се обратили и кадети прве године, међу којима је и ученица која је 

завршила нашу школу, Жаклина Бажалац. Они су ученицима представили живот и рад на 

академији. 
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Квиз „Играј за завичај“ 

 
Квиз „Играј за завичај“ чије снимање је било на Кошутњаку окупио је људе 

(углавном младе) из 24 града у Србији, који се уз подршку навијача из свог завичаја, боре 

за новчану награду чији износ може да достигне чак два милиона динара. Заједничко за све 

такмичаре је да су прошли Менсине и специјалне меморијске тестове. У свакој од укупно 

12 емисија за завичај играју четири такмичара из исто толико градова. Своје знање и умеће 

показаће кроз 10 игара, а два најбоља такмичара пласирају се у следећи круг. 

 

 
 

Победник сваке емисије осваја 100.000 динара, које преноси у следећи круг 

такмичења и још толико даје у добротворне сврхе свом граду. 
Ученици четвртог разреда наше школе Дејан Коматовић, Милош Божић, 

Александра Митровић, Урош Милосављевић и Вељко Ђуровић су присуствовали снимању 

квиза као публика. 
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Национални дан књиге - У читању је радост и моћ  

 

У школској библиотеци Медицинске школе Краљево 28. фебруара јавним и 

гласним читањем обележен је Национални дан књиге. Читање је почело у 11.55 часова, 

чиме је симболично представљено крајње време да се окренемо неговању књиге и културе 

уопште. Иницијатива за покретање ове активности потекла је од Друштва школских 

библиотека Србије, са идејом  да joj се прикључе све школске библиотеке. 
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Драме и  одломке из књига  су гласно  читали ученици четвртог разреда 

зуботехничког смера, а на њиховом репертоару била су дела Бранислава Нушића, Стевана 

Сремца и Душана Ковачевића.  Ученици су сами направили избор текстова, бирајући по 

њима најзанимљивије обрађиване  на часовима српског језика и књижевности  и  из 

драмског  тв репертоара и позоришта. 

Циљ ове активности осим обележавања Националног дана књиге, био је и 

подстицање читања, неговање матерњег језика, повезивање школске библиотеке и школе  

са наставницима и ученицима, локалном заједницом, удружењима која се баве културом 

исл. Крајњи циљ увек јесте афирмисање културе, уметности, промоција рада библиотекa и 

култура читања. 

 

 

 

Презентација студијског програма Психологије  

 
Дана 22.03.2019.године ученицима 3. и 4. разреда наше школе проф. др. педагогије 

Далиборка Поповић одржала је презентацију заједничког студијског програма Психологије 

Универзитета у Крагујевцу у оквиру Природно- математичког факултета, Факултета 

педагошких наука, Факултета Медицинских наука, Филолошко-уметнички факултет. 
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Посета мешовите предшколске групе нашој школи 

 

Нашу школу је посетила мешовита васпитна група (4-5 година), предшколске 

установе Олга Јовичић Рита, објекта Ратарска капија са васпитачима Наташом Маринковић 

и Сандром Јоковић.  Разлог посете је реализација пројекта Моје тело у оквиру васпитно 

образовног рада са децом . Посета је реализована 20. 3. 2019. године у времену од 9 сати  

до 10 сати. У оквиру посете обишли су кабинет  смера козметички техничар, где  су им 

наставници Ана Ерац и Јована Благојевић показале како се негује тело и објаснили 

важност неге тела за здравље читавог организма. Показана је масажа лица и тела, као и 

нега стопала које су реализоване у оквиру наставних јединица. 

 
 

Посетили су и час анатомије где су имали прилику да на паметној табли погледају 

филм који приказује рад срца, о чему је говорила и dr Сандра Димитријевић. Имали су 

прилику да нуче шта значи реч анатомија и да посматрају скелет и мишиће у кабинету за 

анатомију, о чему су им говорили ученици трће године смера медицинска сестра васпитач. 

У кабинету за здравствену негу имали су прилике да лекарским стетоскопом 

слушају рад срца што им се посебно допало уз објашњења наставника Јасне Зарев и  

Љиљане Петошевић. 
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Ученици треће године смера медицинска сестра васпитач су припремиле воћну 

салату у кабинету за исхрану  уз инструкције наставника  Драгане  Рончевић и Гордане 

Виријевић (у оквиру вежби из педијатрије) као пример здраве исхране и уз послужење 

причале о важности правилне исхране за здраво тело. 

 
Посета је завршена физичким активностима у сали за физичко што је код деце 

изазвало највеће  одушевљење. 
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Анти - корупциски час 

 
У оквиру активности пројекта Превенција и борба против корупције  који 

финансира Европска унија, а реализује се у сарадњи са Министарством правде Републике 

Србије и Републичким јавним тужилаштвом, Електро-саобраћајна школа „Никола Тесла“ 

из Краљева је била домаћин у реализацији антикорупцијских часова (два часа)  који су се 

одржали у фискултурној сали школе, 04.априла 2019.године. 

 

 
 

Догаћају су присуствовали градоначелник Kраљева  Предраг Терзић, Начелница 

Школске управе Бојана Маринковић, Помоћник министра за средње образовање 

Александар Пајић, Државни секретар министарства правде, директори, натавници и 

ученици завршних разреда средњих школа из надлежности Школске управе Краљево. 

 

 
     

Овом догађају присуствовали су ученици завршних разреда наше школе у пратњи 

директорке Биљане Бојанић, педагога Весне Пушоњић и наставнице Ане Филиповић. 

У фискултурној сали били су постављени штандови (школске клупе) где су 
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представници институција Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представници чланица Ударне групе 

за борбу против корупције коју чине представници кључних институција- тужилаштва, 

полиције и судства који се свакодневно боре против корупције у нашем друштву, Агенција 

за борбу против корупције, као и представници невладиних организација које се баве овом 

темом. 

На штандовима су били постављени промотивни материјали за ученике и све 

присутне. 

Циљ ове кампање је да се побољша разумевање о теми корупције као и разумевање 

система и механизама за превенцију корупције, а посебно значај је дат информисању и 

едукације младих људи о штетности ове друштвене појаве. 

 

 

 

Посета средње медицинске школе из Словеније 

 
У духу наставка сарадње између наше школе и средње школе из Постојне били смо 

домаћини гостима из Словеније. 

С обзиром на гостопримство и љубазност које су нам пријатељи из Постојне 

указали када смо ми били њихови гости у Словенији прошле године потрудили смо се да 

осмислимо и учинимо занимљиву кратку посету гостију из Словеније. 
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 Прве вечери када су ученици стигли имали су организован излазак и дружење са 

нашим ученицима у једној од градских дискотека.   

 

 

 

Наредног јутра наши гости су се 

упознали са историјом града Краљева и 

једном од највеће културно - историјские 

баштине овог краја манастиром Жичом. 

Директорка Медицинске школе Биљана 

Бојанић и професор историје Драгана 

Пауновић заједно са професором из 

Шумарске школе Зораном Николићем 

одвели су ученике и професоре из 

Постојне  у обилазак  манастира Жиче.

                                            

                                               

 

 

 

 

Наредног јутра наши гости су се 

упознали са историјом града Краљева и 

једном од највеће културно - историјске 

баштине овог краја манастиром Жичом. 

Директорка Медицинске школе Биљана 

Бојанић и професор историје Драгана 

Пауновић заједно са професором из 

Шумарске школе Зораном Николићем 

одвели су ученике и професоре из 

Постојне  у обилазак  манастира Жиче. 

 У самом манастиру нас је дочекла 

Игуманија манастира која нам је 

уприличила обилазак и послужење у 

манастирској гостопримници где су наши 

гости могли да дегустирају сокове и 

остале производе манастира Жича. 
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Након обиласка манастира гости су имали прилику да посете нашу школу, где су 

их ђаци и наставници угостили и показали кабинете наше школе. 
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Превенција рака грлића материце 

 
Трибина је одржана 24.01.2019.године, трибину је одржала проф др. Тамара 

Анђелковић. Присуствовали су ученици Медицинске школе Краљево. 

Годишње 500 жена умре од ове болести, сада се тај број смањио на 444. 

Поражавајућа чињеница је да свакога дана у Србији једна жена умре од рака грлића 

материце, од болести која се могла спречити да је на време откривена. 

 

 
Рак грлића материце је злоћудни тумор који се јавља на грлићу материце , делу 

материце који је доступан прегледу. То је болест која се развија веома споро, у већини 

случајева потребно је 8-10 година да се из фазе премалигног обољења развије у фазу пуног 

малигнитета. Интересантно је када се болест налази у премалигној фази не даје апсолутно 

никакве симптоме који могу указати да се у организму жене нешто дешава. Једини начин 

да се болест открије у раној малигној фази јесте редован гинеколошки преглед, узимање 

Папа Николау бриса. У Папа брису се у ћелијама добијених са површине грлића материце 

могу уочити промене онда када још увек не дају знаке ове болести. Када се болест открије 

у премалигној фази излечива је у 100% случајева и важно је да не оставља никакве 

последице по будући живот и рађање. 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           221 

  

 
 

СКРИНИНГ+ВАКЦИНА=ПРУЖАЈУ НАЈБОЉУ ЗАШТИТУ 

Скрининг подразумева превентивне прегледе, наизглед здраве популације са 

циљем да се међу њима открију појединци који поседују неке знаке малигног обољења. 

Радиле: 

Анђелковић Лидија 

Бојовић Јована III4 

 

 

 

 

 

 

Градска смотра рецитатора 

 
 

Народна библиотека „Стефан Првововенчани“ Краљево била је у петак, 5. априла 

домаћин 51. Градске смотре рецитатора „Песниче народа мог“. Традиционална 

манифестација окупила је ученике, родитеље и наставнике који воле и негују изражајно 

казивање. Организатор и овогодишње смотре била је Основна школа „Драган 

Маринковић“ Адрани, а у три категорије, млађи, средњи и старији узраст, надметало се 

укупно 78 ђака.  
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Присутне је најпре поздравила директорка ОШ „Драган Маринковић“ Адрани 

Наташа Степић и пожелела успешан рад. Програм су отворили глумица Краљевачког 

позоришта Биљана Талић, рецитујући „Шашаву песму“ Мирослава Антића и ученик 

Школе за основно и средње образовање одраслих „Иво Лола Рибар“ Краљево Младен 

Дачић казујући песму Ђуре Јакшића „Отаџбина“. Програм је модерирао песник и 

библиотекар Милоје Радовић. Стручни жири који су чинили руководилац Школске управе 

Рашког округа Бојана Маринковић, глумац Краљевачког позоришта Предраг Павловић, 

песник Верослав Стефановић и библиотекарке Катарина Јаблановић и Нина Раденковић 

оцењивао је избор песме примерен полу и узрасту, акцентуацију и дикцију, остваривање 

мисаоно-емотивних садржаја песме као и природност, изражајност и сугестивност 

казивања. 
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У категорији старији узраст, од 1. до 4. разреда средње школе, надметало се 13 

такмичара.  

Прво место припало је Сташи Миловановић (ментор Маријана Радић), ученици 4.1 

Гимназије Краљево. Казивала је стихове Милана Кундере ,,Одлазим“.  

Друго место освојила је Горана Маџаревић (ментор Маријана Радић), ученица 4. 

разреда Гимназије Краљево. Рецитовала је стихове Ирене Вркљан ,,Заљубљени дан“.  

Треће место припало је Тијани Трифуновић (ментор Милица Милетић), ученици 

1. разреда Медицинске школе. Рецитовала је песму Владислава Петковића Диса ,,Међу 

својима”.  

Четврто место освојила је Милена Вучинић (ментор Љиљана Ракић), ученица 31 

одељења Медицинске школе. Казивала је стихове Десанке Максимовић ,,Одговор“. 
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Дан отворених врата 

 

Програм „Дан отворених врата“ одржан је у нашој школи 20. априла 2019. 

године. У периоду од 11 до 13 часова ђаци осмих разреда десет основних школа су 

самостално или у пратњи наставника посетили Медицинску школу. Свака основна школа 

имала је свог домаћина који је био задужен да посетиоцима  покаже учионице, кабинете, 

фискултурну салу, библиотеку и остале просторије школе. 

 

  

 

  Ђаци домаћини су  осмацима давали  све релевантне податке о организацији 

рада   школе, предметима,кабинетима  исл. Остали ученици и професори укључени у 

организацију  Дана отворених врата  су у својим кабинетима организовали презентације 

смерова које Медицинска школа уписује ове школске године. 

 

                    

 

   Утисак осмака који су посетили нашу школу је да им је оваква посета од 

великог значаја,  не само као могућност  да виде како Медицинска школа изгледа већ и  да 

од ученика школе добију одговоре на питања везана за саму организацију учења и 

наставе. Идеја за организовање „Дана отворених врата“ потекла је Ученичког парламента 

Медицинске школе и координатора  Марије Павловић. 
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Медицинска школа Краљевo 

                                                                                Извештај о раду                                                                                           226 

  

 

ЕУТЕКА КВИЗ 

 

 Поводом дана Европе који се обележава 9. маја, Народна библиотека „Стефан 

Првовенчани“, у оквиру ЕУТЕКА кутка, организовала је квиз за ученике првог разреда 

краљевачких средњих школа. У квизу, који је се односио на познавање и разумевање 

европског културног наслеђа, учествовало је пет екипа краљевачких средњих школа, међу 

којима и екипа Медицинске школе. Екипе су биле састављене од два такмичара, а 

Медицинску школу достојно су представљали ученици I1 разреда, Ана Драговић и 

Алекса Ерац. 

 
 Бодрени од стране својих школских другара и под будним оком својих ментора, у на 

тренутке прилично напетој атмосфери, такмичари су показали завидан ниво познавања 

европске културне баштине. На крају, највише сакупљених поена имала је екипа 
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Уметничке школе и њој је заслужено припало прво место. Друго место припало је екипи 

ЕСТШ „Никола Тесла“, док су треће место заузели наши Ана и Алекса. 

 

 

 По окончању квиза, учесницима су подељени пригодни поклони од стране 

љубазног особља краљевачке библиотеке, а три првопласиране екипе добиле су и пригодне 

награде. 
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  Завршена акција „Чепом  до  осмеха“ за школску 2018/19.год. 

 

Ученици  и наставници Медицинске школе су током ове школске године 

учествовали  у  акцији  „Чепом  до  осмеха“. На иницијативу ученичког Парламента током 

школске 2018/19  ученици и професори појединачно и на нивоу одељења   су у неколико 

обележених кутија постављених у ходницима , трпезарији и библиотеци  школе 

прикупљали чврсте пластичне чепове.  

 

 
 

Прикупљено је десетак џакова, а прикупљени чепови су прослеђени у централу 

Удружења „Чепом до осмеха“ у Новом Саду. Деца одабрана на конкурсу за помоћ и 

куповину помагала за 2018/2019 годину су: Тасев Софија из Краљева, Стевановић Петра 

из Београда, Маријановић Лазар из Новог Сада, Митић Јана из Ниша и Миковић Тамара 

из Грачаца (Врњачка Бања). 

Акција „Чепом до осмеха“ је иначе настала на иницијативу дипломираног еколога 

и председнице Удружења „Чепом до осмеха“ Вање Петковић. Она је током студирања 
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сазнала за добру праксу рециклирања чепова у Словенији са циљем прикупљања 

средстава за помоћ деци са инвалидитетом и сметњама у развоју. Овај добар пример Вања 

је пренела код нас, а наша школа већ другу годину за редом учествују у овој акцији.  План 

је да се и у будућности настави сарадња. 

 

 

 

 

XX Републичко такмичење у пружању прве помоћи  

и реалистичком приказу повреда, обољења  и стања 
 

XX Републичко такмичење медицинских школа Р Србије у пружању прве помоћи 

и реалистичког приказа повреда, обољења и стања је одржано у Краљеву, 10. и 11. маја 

2019. год. у организацији Медицинске школе Краљево, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Града Краљева. 

Такмичење је свечано отворено у Медицинској школи Краљево у 15,00 часова 

10.05.2019.године, уз пригодан програм.  

 

 

Отварању су присуствовали представници МПНТР, Школске управе у Краљеву и 

градоначелник Града Краљева. Начелник ШУ Бојана Маринковић и директор Медицинске 

школе Краљево Биљана Бојанић су изразиле добродошлицу такмичарима, уз жеље да 

најбољи победи.  
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На такмичењу је учествовало 20 екипа, из медицинских школа широм Србије.  

 Медицинска школа „ 7. април" Нови Сад 

 Медицинска школа „Др.Изабел Емсли Хатон“ Врање 

 Медицинска школа Суботица,  

 Средња школа "Жикица Дамњановић" Смедеревска Паланка 

 Фармацеутско – физиотерапеутска школа Београд 

 Медицинска школа „др Андра Јовановић“ Шабац 

 Медицинска школа "Др Миша Пантић" - Ваљево 

 Медицинска школа Ужице 

 Медицинска школа "Надежда Петровић" Земун 

 Медицинска школа Крушевац 

 Медицинска школа „Др Алекса Савић“ Прокупље 

 Школа моде и лепоте Ниш 

 Медицинска школа Звездара Београд 

 Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац 

 Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш 

 Медицинска школа Зајечар 

 Медицинска школа "Драгиња Никшић" Сремска Митровица 

 Медицинска школа “Свети Сава” Лозница 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/01/Odluka-o-raspisivanju-konkursa_Medicinska-skola-Dr-Izabel-Emsli-Haton-Vranje.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/01/Odluka-o-raspisivanju-konkursa_Medicinska-skola-Dr-Izabel-Emsli-Haton-Vranje.pdf
http://medicinskaskolavaljevo.edu.rs/
http://medicinskaskolavaljevo.edu.rs/
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 Медицинска школа „Стевица Јовановић" Панчево 

 Медицинска школа ''Београд'' Београд 

И две екипе ревијално:  

 Медицинска школа Краљево 

 Црвени крст Краљево 

Првог дана, у 16,15 часова је започета је израда теста из прве помоћи. 

 

Истовремено, у просторији фискултурне сале приступило се такмичењу из 

реалистичког приказа повреда, обољења и стања. Такмичило се десет екипа, медицинских 

школа из Зајечара, Земуна, Шабца, Прокупља, Ужица, Ваљева, Ниша, Панчева,Пожареваца 

и Крушеваца. 
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По завршетку тестирања тестови су прегледани и дешифровани. 

 

 

Други дан такмичења започео је у 8,30 часова када су се учесници такмичења 

свечаним дефилеом од Духовног центра „Николај Велимировић“ окупили на  Тргу српских 

ратника, где је организован пригодан програм на постављеној великој бини. Присутнима се 

обратио др Александр Пајић, помоћник министара просвете, науке и технолошког развоја 

који је изразио задовољство што се такмичењу одазвао велики број медицинских школа и 

пожелео учесницима успех на такмичењу. 
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Свечано су бјављени  резултата и проглашени победници у 17,00 часова 

 

Републичко такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, 

обољења  и стања је највеће такмичење из области здравство и социјална заштита, са 

највећим бројем учесника у протеклих 10.-так година. Саму екипу чини 10 ученика и 4 

наставника пратиоца, што самим тим утиче на масовност броја учесника и захтева опсежну 

организацију и припрему. Бројност екипа и дводневно такмичење су подразували велики 

број сендвича и освежење за учеснике (сем учесника у организацији и реализацији 

такмичења учествовало је 44 наставника и 100 ученика- маркираната школе домаћина). 
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Након сумирања резултата прво место на XX Републичком такмичењу 

медицинских школа Р Србије у пружању прве помоћи и реалистичког приказа повреда, 

обољења и стања је заузела Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац, друго место Медицинска школа Ужице и треће место Медицинска школа 

Крушевац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


