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На основу члана 126.став 4.тачка 17. Закона о основама система образовања и 

васпитања («Сл.гласник РС» бр. 88/2017) подносим: 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА 

 

 Планирање и организација остваривања програма образовања и 

васпитања 

 

 Сходно наставном плану и програму за одељења образовних профила који се 

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

наставнике и подела одељењских старешинстава. 

 

 План рада школе за школску 2018/19.годину је благовремено написан, стављен на 

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

одбора у законском року и достављен је Школској управи Краљево и локалној самоуправи. 

 

 Настава је  стручно заступљена, осим у одељењима образовног профила зубни 

техничар. Због доношења Уредбе Владе Р Србије од 07. 12. 2013.године, којом је 

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

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

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

 

 Распоред часова је благовремено урађен по свим педагошким нормама и усвојен на 

седници Наставничког већа од 30. 8. 2018. године. 

 

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

Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

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

 

 Настава је организована у 2 смене, тако да први и други разред иду пре подне, а 

трећи и четврти после подне. 
 

   У току шк.2018/19.године су реализовани сви наставни дани Према календару 

образовно- васпитног рада за средње школе. 

 

 Склопљени су Уговори о сарадњи са социјалним партнерима школе за 

шк.2018/19.годину, ради реализације наставе у наставним базама школе. 
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 Оформљени су тимови за израду годишњег плана школе, самовредновање, школски 

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

стручно усавршавање. 

 

 Активна сарадња са административно- техничком службом у школи. 

 

 Упис кандидата на преквалификацији за шк.2018/19.годину. 

 

 

 

 Извештај о реализацији наставе, успеху и изостајању са наставе  

 

НАСТАВА 
 

Реализација редовне наставе 

 

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

програмима за образовне профиле који су уписани школске 2018/19.године, у складу са 

Календаром образовно- васпитног рада средњих школа за шк.2018/19.годину. 

 

Реализација ваннаставних активности 

 

У школској 2018/19. годину реализовани су часови ваннаставних активности, и то 

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

часови који су уписани у књиге евиденције образовно- васпитног рада за шк.2018/19. 

годину. 
 

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 физика 33 100 5 15   6 2 
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Траиловић 

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 

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 Педијатрија са 6 6     5 6 
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Ђуровић негом 

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      

  
  

 
     

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   
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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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АНАЛИЗА 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%) 
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Успех на крају шк.2018/19.године 

 
ОДЕЉЕ

ЊЕ 

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 

 

 

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 
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 СРЕДОA ПЦЕНA ПДЕЉЕОА НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ 2018/19.ГПДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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 

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

 
Класиф. 

период 

ФИЗИК

А 

БИОЛОГИ

ЈА 

АНАТ. 

И 

ФИЗИО

Л. 

ЕНГЛЕСК

И 

ЈЕЗИК 

ХЕМ

И- 

ЈА 

МАТЕМАТИ

КА 

МЕД.БИО

Х. 

НЕМАЧК

И ЈЕЗИК 

I 

класифик. 

 

28 

 

28 

 

33 

 

14 

 

1 

 

28 

 

14 

 

6 

I 

полугодиш

те 

 

19 

 

3 

 

32 

 

5 

 

/ 

 

12 

 

6 

 

/ 

III  

класифик. 

 

45 

 

29 

 

9 

 

12 

 

2 

 

9 

 

26 

 

17 

Крај 

наставне  

 

3 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

Крај 

школске 

/ / / / / / / / 

 

   

 

 БРОЈ ИЗОСТАНАКА  : 

 

*Оправданих - 41338 

*Неоправданих –1207 

*Укупно-  42545 

 

РАЗРЕД ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

ПРВИ                      7810                     163 

ДРУГИ                      9953                     253 

ТРЕЋИ                      9305                     266 

ЧЕТВРТИ                      14270                     525 
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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 

 

 

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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 Педагошко- инструктиван увид и предузете мере за усавршавање рада 

наставника 

 

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. 

         
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 
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Горица др. Радичевић Микробиологија са епидемијологијом 2/2 

Јелена Столић, Марија 

Павловић 

Музичка уметност 

(Интердисциплинарни час) 

1/3 

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 

   

   

 
 

 

 Извршење налога просветне инспекције 

 

У току овог извештајног периода Школа је примењивала одредбе Закона о 

основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и васпитању.  

 

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

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

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

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

осим у Записнику о ванредном инспекцијском надзору у Медицинској школи у Краљеву 

од 18.01.2017.године, када су наложене мере директору да радна места наставника 

грађанског васпитања и стручног сарадника библиотекара  заступи у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања 
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наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 

школама. 

 

Извршена је контрола и надзор рада школске библиотеке од стране Руководиоца 

стручне службе за развој и матичне послове Народне библиотеке «Стефан Првовенчани» 

Краљево. Рад библиотеке оцењен је највишом оценом. 

 

Министарство унутрашњих послова, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву је 

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

записник са предлогом мера и рокова. 

 

 

 

 Проширење материјалне основе рада и осавремењавање наставе 

 

              У току школске 2018/2019. године урађени су следећи пројекти у школи: 

 

 радови на крову школе, поправке због прокишњавања; 

 кроз пројекат код Министарства правде добијена су средства од 1.640.000, 00 

динара која су употребљена за опремање кабинета здравствене нега наставним 

средствима, купљене су лутке симулатори које ће помоћи ђацима у савладавању 

наставних јединица. 
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 Дигитализација школе и припремање за Ес дневник: у школи је урађена интернет 

мрежа, у свакој учионици је инсталиран лаптоп за несметан приступ ес дневнику. 
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 Остварени резултати на такмичењима 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Годишњи извештај о раду директора школе 23 

 

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. 

 

 
                                                                                                             

Подносилац извештаја: 

                                                                                                               Миросавић Снежана 
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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. 
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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 
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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. 

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. 
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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 

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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Рукoвођење седницама наставничког већа и педагошког колегијума 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Годишњи извештај о раду директора школе  40 

 

Извештај са одржаних педагошких 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 стручном усавршавању наставника и стручних сарадника са 

анализом резултата примене стечених знања и вештина 

 
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. 
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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). 

 

 

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 
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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 

 

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. 
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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 

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  

Психолог Ивана Бошковић шаље текстове и обавештења администратору сајта.. 

       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. 
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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: 

 

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. 
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  Стручни актив предметне групе друштвених наука Уметничке школе, септембар-

август 2018/2019 

 

Државни семинар Друштва математичара Србије vidic  9.2.-10.2.2019. Бепград 

 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. 
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 Сарадња са родитељима 

 

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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 Остале активности 

 

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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Медицинска школа Краљево 

 

Годишњи извештај о раду директора школе  54 

 

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. 
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Обележен Дан јабука 

 
Матуранти Медицинске школе су обележили 20. октобар – Дан јабука   
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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 

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. 

Интервју припремиле: Мина Радовановић, Анастасија Грбовић, Андера Дугалић и Милица 

Топаловић 
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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. 



Медицинска школа Краљево 

 

Годишњи извештај о раду директора школе  62 

 

 
 

 

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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Медицинска школа Краљево 

 

Годишњи извештај о раду директора школе  67 

 

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. 

 

 
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. 
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Наша школа је конкурисала са пројектом Набавка наставних средстава за 

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 
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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  

 

 

 

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 
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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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 “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. 
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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. 
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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. 



Медицинска школа Краљево 

 

Годишњи извештај о раду директора школе  92 

 

 
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. 
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У фискултурној сали били су постављени штандови (школске клупе) где су 

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.
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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. 
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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.  

 

 
 

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 
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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“. 
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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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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 

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 

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 “Свети Сава” Лозница 

 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. 
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11. Финансијско пословање 

 

 

Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

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

локална самоуправа материјалне трошкове Школе. 

 

              Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја исплате зарада стижу 

уредно у два дела. 

 

              Школа је у протеклом периоду имала веома успешну сарадњу са локалном 

самоуправом. 

 

              Град Краљево је поред плаћања материјалних трошкова финансирао материјал 

за образовање за образовне профиле: зубни техничар, фармацеутски техничар, 

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

просторија школе и хобловању и лакирању фискултурне сале. 

        

              Школа је протеклом периоду остварила сопствене приходе издавањем 

фискултурне сале, радом козметичког салона и школовањем кандидата на 

преквлафикацији. Сопствени приходи се користе за побољшање услова рада школе, 

куповину наставних средстава и опреме, финансирање одлазака наших ученика у 

Истраживачки центар „Петница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                                              Директор школе 

30. 8. 2019. године                                                                   Биљана Бојанић 

                                      


