
1 

 

 
 

Медицинска школа Краљевo 

 

 
 

Извештај о раду директора школе 

 

 
 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                30. 8. 2020. 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 
САДРЖАЈ 

 

 

I ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА ....................................... 4 

 

1. Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања ...... 4 
2. Извештај о реализацији наставе, успеху и изостајању са наставе ............................ 5 

 

2.1.Реализација редовне наставе .......................................................................................... 5 

 

2.2. Реализација ваннаставних активности ......................................................................... 5 

 

2. 3. Анализа успеха ученика, изостанака и васпитно- дисциплинских мера ................. 6 

на крају школске 2019/20. године ........................................................................................ 6 

 

3. Педагошко- инструктиван увид и предузете мере за усавршавање рада 

наставника .............................................................................................................................. 13 

 

4. Извршење налога просветне инспекције ...................................................................... 16 

 

5. Проширење материјалне основе рада и осавремењавање наставе ......................... 16 

 

6. Остварени резултати на такмичењима ......................................................................... 17 

 

Републичко такмичењe екипа Црвеног крста из РППСО-а............................................. 17 

 

Извештај са школског такмичења здравствене неге ........................................................ 18 

 

Спортска такмичења................................................................................................................ 21 

 

Извештај са такмичења опптинског ранга у одбојци ....................................................... 21 
Oпштинско такмичењe у стоном тенису ........................................................................... 22 

 

7. Рукoвођење седницама наставничког већа и педагошког колегијума ................... 23 

 

8. Извештај са одржаних педагошких колегијума .......................................................... 24 

 

9. Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника са 

анализом резултата примене стечених знања и вештина ............................................. 28 

 

10. Сарадња са родитељима ................................................................................................. 32 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

11. Остале активности .......................................................................................................... 33 

 

Трибинa „Аутизам – Кризне ситуације, како их превазићи?“......................................... 33 

 

Сајам  спорта ........................................................................................................................ 36 

 

Обележен 14. Октобар ......................................................................................................... 38 

 

Семинар „Школски библиотекар у савременом образовном окружењуˮ ...................... 39 

 

Дан јабука ............................................................................................................................. 40 

 

Трибина „Вози, али немој да летиш“................................................................................. 42 
Традиционална хуманитарна акција Парламента за ученике ШОСО „Иво Лола Рибар“ 

Краљево ................................................................................................................................ 47 

 

Презентација Филозофског факултета из Ниша и Високе здравствене- санитарне 

школе струковних студија „Висан“ из Земуна ................................................................. 49 

 

Радионицa „Популарна демократија“ ................................................................................ 51 

 

Јесења скупштина удружења медицинских школа Србије ............................................. 53 

 

„Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ .................................................................................... 55 

 

„Јасеновац – право на незаборав“ ...................................................................................... 56 

 

Фестивал науке .................................................................................................................... 60 

 

Новогодишња представа ..................................................................................................... 62 

 

Промоција  Војне академије и Медицинског факултета војномедицинске академије . 65 

 

Промоција Института за хемију - ПМФ Крагујевца ........................................................ 66 

 

Школска слава „Свети Сава“ .............................................................................................. 67 

 

Светосавска награда ............................................................................................................ 70 

 

„Ни црно – ни бело“ ............................................................................................................ 71 

 

 

12. Финансијско пословање ................................................................................................. 74 
 

  

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 

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

васпитања («Сл.гласник РС» бр. 88/2017, 27/2018-др. Закони и 6/2020) подносим: 

 

 

 

 

I ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА 

 

1. Планирање и организација остваривања програма образовања и 

васпитања 

 

 Сходно наставном плану и програму за одељења образовних профила који се 

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

наставнике и подела одељењских старешинстава. 

 

 План рада школе за школску 2019/20.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. 

 

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

седници Наставничког већа од 30. 8. 2019. 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 првог полугодишта шк.2019/20.године реализовани су сви наставни дани 

Према календару образовно- васпитног рада за средње школе. 

 

  Због неге детета, након порођаја, директорку Биљану Бојанић, мењала је психолог школе 

Ивана Бошковић, од 29. 9. 2019. до 31. 12. 2019. 

 

 У другом полугодишту од 15. марта 2020.године до краја наставне године закључно 

са 19.06.2020. године због ванредног стања у земљи изазваног вирусом COVID 19 

настава је реализована оналјн, односно на даљину. 
 

 Склопљени су Уговори о сарадњи са социјалним партнерима школе за 

шк.2019/20.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.2019/20.годину. 

 

 

 

2. Извештај о реализацији наставе, успеху и изостајању са наставе  

 
 

2.1.Реализација редовне наставе 

 

Од 02.09.2019.године до краја првог полугодишта, 31.01.2020.године реализовано 

је свих  102  наставa  дана, као што је предвиђено календаром образовно –васпитног рада 

за средње школе школске 2019/2020.године.  

У другом полугодишту од 15. марта 2020. године до краја наставне године 

закључно са 19.06.2020. године због ванредног стања у земљи изазваног вирусом COVID 

19 настава је реализована оналјн, односно на даљину. 

Крај првог класификационог периода био је 12.11.2019. године, а крај првог 

полугодишта 31.01.2020. године. Зимски распуст је био подељен у два дела. Први део 

зимског распуста почео  је од 27.12.2019. године а завршио се 08.01.2020.године. Други 

део зимског распуста почео је 01.02.2020. године а завршио се 14.02.2019.године. Друго 

полугодиште је почело 17.02.2020. године и настава у редовним условима је трајала до 

15.03.2020. Настава, иако онлајн, готово је у потпуности реализована, са минималним 

одступањима. 

 

2.2. Реализација ваннаставних активности 

 

У првом полугодишту школске 2019/20. године 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.2019/20. годину. 

У другом полугодишту, самим тим да се настава одвијала он лајн, ученицима је 

подршка и помоћ пружана преко гугл учионице. Све остале ваншколске активности нису 

реализоване. 
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2. 3. Анализа успеха ученика, изостанака и васпитно- дисциплинских мера  

на крају школске 2019/20. године 

 
Број ученика на крају наставне шк. 2019/20 године је 601. Са позитивним успехом 

завршило је 600 ученик (99,83%), а са недовољним успехом  1 ученик (0,17%).   

 

     Ученик Маријан Микарић 2/5 понавља разред након полагања поправног 

испита из физике и математике које није положио у августовском испитном року.  

 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ УЧЕНИКА: 

1. Одличан успех-   390 ученика (64,89%) 

2. Врло добар успех –  199 ученика(33,11%) 

3. Добар успех -   11 ученика (1,83%) 

 

 

 

Одличан успех

Врло добар успех

Добар успех
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Успех на крају наставне шк.2019/20.године 

 

ОДЕЉЕЊЕ БР. УЧЕНИКА 
ОДЛИЧАН 

УСПЕХ 

ВРЛО 

ДОБАР 

УСПЕХ 

ДОБАР 

УСПЕХ 

ДОВОЉ

АН 

УСПЕХ 

ПОНОВЦИ 

1/1 31 19 12    

1/2 29 20 9    

1/3 30 15 15    

1/4 30 18 12    

1/5 30 11 18 1   

2/1 30 24 6    

2/2 29 18 10 1   

2/3 30 10 18 1   

2/4 31 9 22    

2/5 31 11 14 5  1 

3/1 32 20 11 1   

3/2 30 26 4    

3/3 34 27 7    

3/4 27 10 17    

3/5 28 14 13 1   

4/1 29 28 1    

4/2 29 28 1    

4/3 31 31     

4/4 29 28 1    

4/5 31 23 8    

УКУПНО 601 390 199 11  1 

 

 

УСПЕХ ПО РАЗРЕДИМА: 

РАЗРЕД ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР 

ПРВИ 
83 

 
66 1 

ДРУГИ 
72 

 
70 8 

ТРЕЋИ 
97 

 
52 2 

ЧЕТВРТИ 
138 

 
11  

УКУПНО 
390 

 
199 11 
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БРОЈ ЈЕДИНИЦА ПО ПРЕДМЕТИМА-  крају наставне године-  шк.2019/20. 

 
одељење I1 I2 I3 I4 I5 II1 II2 II3 II4 II5 III1 III2 III3 III4 III5 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 укупно 

математика          1            

физика          1            

УКУПНО  2   2 

 

 

На предлог одељенских старешина одељенска већа су утврдила нове 

(поправила) оцене следећим ученицима:   

  
-УЧЕНИЦИ НИНИ СПАСОВИЋ 1/1 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ СА 

ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао одличан успех 5,00;   

  

-УЧЕНИКУ  МИЉАНУ КЛИКОВЦУ 1/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ЛАТИНСКОГ СА ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао одличан успех 

4,50; 

 

-УЧЕНИЦИ  АНИ МИЉКОВИЋ 1/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ СА 

ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00; 

 

- УЧЕНИЦИ  АНАСТАСИЈИ МАРИНКОВИЋ 1/3  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА  СА ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла одличан 

успех 4,50; 

 

- УЧЕНИКУ СТЕФАНУ БУНАРЏИЋУ  1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ЕНГЛЕСКОГ СА ДОБАР (3)  НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигао одличан успех 4,50; 

 

- УЧЕНИЦИ  ЕМИ ВЕСЕЛИНОВИЋ 1/4  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ХЕМИЈЕ 

СА ДОБАР (3)  НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигла одличан успех 4,50; 

 

- УЧЕНИЦИ  ТАРИ ДРАГИЋЕВИЋ 1/4  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ 

СА ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00;  

 

- УЧЕНИКУ  СТЕФАНУ КАТАНИЋУ 1/4  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ХЕМИЈЕ СА ДОБАР (3)  НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигао одличан успех 4,50; 

 

-УЧЕНИЦИ ЛЕНИ НЕДЕЉКОВИЋ 1/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ ФИЗИКЕ 

СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00; 

 

-УЧЕНИКУ КОВИЈАНИЋ ВЕЉКУ 2/1  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

МЕДИЦИНСКЕ БИОХЕМИЈЕ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигао 

одличан успех 4,50; 
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- УЧЕНИЦИ  НЕВЕНИ НИКОЛЕНЏИЋ 2/4 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА СА ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 

5,00; 

 

- УЧЕНИЦИ  АНАСТАСИЈИ МИЛКОВИЋ 2/5  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

МИКРОБИОЛОГИЈЕ СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ СА ВРЛО ДОБАР (4)  НА ОДЛИЧАН 

(5) како би постигла успех 5,00; 

 

- УЧЕНИЦИ ИВАНИ СТЕФАНОВИЋ  3/2  ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ХЕМИЈЕ  СА ВРЛО ДОБАР  (4)  НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла одличан  успех 4,50; 

ЧЕТВРТА  ГОДИНА 

 

-УЧЕНИЦИ ЛИДИЈИ ДУМАНОВИЋ 4/1 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СА ДОБАР (3) НА ВРЛО ДОБАР (4) како би постигла одличан 

успех; 

 

-УЧЕНИКУ ЖЕЉКУ КРСМАНОВИЋУ 4/2 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5)  како би постигао одличан 

успех; 

 

- УЧЕНИЦИ МИРЈАНИ ГАРОВИЋ 4/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 

5,00; 

 

- УЧЕНИЦИ ЛИДИЈИ ЈОВАНОВИЋ 4/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

КИНЕЗИТЕРПИЈЕ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00. 

 

- УЧЕНИЦИ КАТАРИНИ ТОШИЋ 4/5 ОВ ЈЕ УТВРДИЛО НОВУ ОЦЕНУ ИЗ 

КИНЕЗИТЕРПИЈЕ СА ВРЛО ДОБАР (4) НА ОДЛИЧАН (5) како би постигла успех 5,00.  
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У СЛЕДЕЋОЈ ТАБЕЛИ ПРИКАЗАНИ СУ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ 1-4.РАЗРЕДА НА 

КРАЈУ НАСТАВНЕ ШКОЛСКЕ 2019/20.ГОДИНЕ 

 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

11 Невена Тодоровић 

12 Ана Миљковић 

13 Николина Јовичић 

14 Тара Драгићевић 

15 Александра Матовић 

21 Драговић Ана 

22 Александра Бугариновић 

23 Ленка Божовић 

24 Милунка Весковић 

25 Анастасија Милковић 

31 Ана Штављанин 

32 Катарина Крстић 

33 Анђела Бојовић 

34 Анастасија Јовићевић 

35 Елена Ненадић 

41 Весна Вучковић- ђак генерације 

42 Петар Стоисављевић 

43 Никола Шалинић 

44 Катарина Анђелковић 

45 Славица Косовац 

 

На Републичком такмичењу у „Певању традиционалне песме“ основних, средњих 

школа и гимназија које је због Корона вируса одржано онлајн, ученице наше школе су 

освојиле следеће награде: 

Лауреат 

1.награда са максималних 100 бодова- певачка група 3.и 4.година: Ема Лазић, Ана 

Штављанин, Маријана Томић, Нађа Савковић и Милица Ђуричић. 

Солиста 

1.награда са максималних 100 бодова- Хелена Биорац- 4.година 

1.награда са 98 бодова- Валентина Нешковић 

1.награда са 95 бодова – певачка група 1.и 2.година: Валентина Нешковић, Неда 

Зиројевић, Василија Шебовић, Даница Вишњић. 
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Упоредна анализа успеха у школској 2019/2020.год. 

 

Класиф. 

период 

Број 

ученика 

Са 

позитивним 

успехом 

Са 

негативним 

успехом 

Неоцењени 

ученици 

Број  

недовољних 

оцена 

I пол.  

602 

 

572 

 

22 

 

8 

 

28 

Крај 

наставне  

 

601 

 

600 

 

1 

 

0 

 

2 

 

    

 

БРОЈ ИЗОСТАНАКА  : 

 

*Оправданих - 24235 

*Неоправданих –537 

*Укупно-  24772 

 

РАЗРЕД ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

ПРВИ  

5160 

 

58 

ДРУГИ  

6196 

 

163 

ТРЕЋИ  

6515 

 

168 

ЧЕТВРТИ  

6364 

 

148 
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ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

 

РАЗРЕД О.О.С. У.О.С. У.О.В. У.Д. 

ПРВИ  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

ДРУГИ  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

ТРЕЋИ  

1 

 

2 

 

/ 

 

/ 

ЧЕТВРТИ  

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

УКУПНО 

 

1 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 

ГОДИНУ 

 

 

 У наредној школској години треба: 

 

*Часове одељењске заједнице посветити значају редовног похађања наставе и 

значају континуираног учења. 

 

*Спроводити формативно оцењивање , односно вредновати знање ученика после 

сваког модула односно наставне теме. Ученицима који добију недовољну оцену и ученици 

који желе већу оцену  на модулу пружити могућност поправљања оцене у току реализације 

следећег модула и интезивирати допунску наставу. Примењивати индивидуализацију у 

настави  и идентификовати ученике за реализацију ИОПа 3. 

 

*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 и 

стручне сараднике. 
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3. Педагошко- инструктиван увид и предузете мере за усавршавање рада 

наставника 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

Aна Ашујић Кинезиологија 2/4 

Марина Максимовић Математика 1/3 

 

Ана Миљевић 

ЧОС- Методе и технике успешног учења 1/5 

Jелена Вељовић Српски језик и књижевност 1/1 

Маријана Рачић Хемија 1/5 

 

Јелена Вељовић 

ЧОС- Методе и технике успешног учења 1/1 

Маријана Рачић ЧОС- Методе и технике успешног учења 1/2 

Невенка Миловановић Фармац. тех. операције и поступци 1/2 

Маја Вилимоновић Географија  

Угледни час 

1/1 

Филип Кушић Фармакологија 2/4 

Ана Ашујић Кинезиологија 2/4 

Немања Карапанџић Анатомија и физиологија 1/2 

Дејан Крунић Историја  2/3 

 

Марко Нешковић 

Рачунарство и информатика 

Угледни час 

 

Сања Петровић Морфологија зуба 

Угледни час 

1/5 

Mира Белопавловић ЧОС- Превенција насиља у школи 2/1 

Миљан Пешић Фармацеутска технологија - вежбе 4/3 

Марина Новаковић ЧОС- Превенција насиља у школи 1/3 

Марко Нешковић Медицинска информатика 4/5 

Јасна Чкаловски  Хемија (изборни) 4/1 

Александра Младеновић Фармакогнозија са фитотерапијом (вежбе) 2/2 

Мирјана Костић Чолић Фармакогнозија са фитотерапијом 

(теорија) 

Угледни час 

2/2 

Јелена Вељовић ЧОС- Превенција насиља у школи 1/1 

Маријана Рачић Хемија- 

Угледни час 

2/3 

Мирослав Цветић Физика- 

Угледни час 

1/3 
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****Извештај је коригован и усклађен са ванредном ситуацијом у земљи у 

току другог полугодишта, почевши од 15.03.2020. 

    У првом полугодишту школске 2019 / 2020. год. посећено је 13 часова  редовне 

наставе ,     6 часoва одељењског  старешине  и 2 часа допунске наставе.  

Часови одељењског  старешине су посећени у одељењима 1/1, 1/2 , 1/5  где сам 

говорила о  методама и техникама успешног учења. Одржала сам одељенскe заједницe у 

сарадњи са два ученика из Ученичког парламента у одељењима  2/1, 1/3, 1/1  где смо 

одржали презентацију, а затим и кратку радионицу које су имале за циљ да едукујемо 

ученике о превенцији насиља у школи.  

    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 утврђивано  и 

оцењивано  предходно научено градиво, на два часа су рађене планиране писмене провере 

дуже од 15 минута. Највише су  коришћене  демонстративне  наставне методе, фронтални 

и групни облик рада, као и рад у пару. 

Од наставних средстава највише су коришћени бела табла, паметна табла, 

уџбеник, рачунар, пројектор и смарт тв, лабораторијски, козметички и стоматолишки 

прибор . 

  Дата је сугестија наставницима да више користе савремена наставна средстава.  

 

На основу посета часовима извршена је анализа и процена остварености  

стандарда  који су дефинисани Правилником о стандардима квалитета рада установе 

(„Службени гласник РС“48/18), област Настава и учење.  

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

Већина наставника успешно структуира и повезују делове часова. Код 

наставника/доктора  приправника који нису успели да на посећеним часовима испоштују 

временску артикулацију часа дате су смернице и савети. Поступно се постављају питања и 

задаци  различитог нивоа сложености. Усмерава се интеракција међу ученицима и она је у 

функцији учења. Функционално се користе постојећа наставна средства, паметне табле у 3 

кабинета, пројектори , интернет у свим кабинетима у циљу примене савремених 

дигиталних технологија у настави. Наставници су усмено на нивоу одељења проверавали 

да ли су ученицима јасни циљеви часа, као и да ли су разумели кључне појмове и 

објашњења. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

Наставници углавном прилагођавају захтеве, начин рада и наставни материјал 

индивидуалним могућностима ученика. Уочено је да наставници прилагођавају темпо рада 

различитим образовним и васпитним потребама ученика. 

2.3. Ученици стичу знања , усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 

на часу 

Активности ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

образложе како су дошли до решења. Ученици су повезивали предмет учења са предходно 

наученим и свакодневним животом. На већини посећених часова имали су прилике да 

изнесу своје идеје и оригинална и креативна решења.Ученици примењују повратну 

информацију да реше задатак. 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

Наставници оцењују ученике сумативно у складу са Правилником оцењивања 

ученика у средњој школи. Сви наставници формативно оцењују у својим педагошким 
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свескама и у ес-дневнику, али постоји простора да се овај сегмет рада  још унапреди. 

Већина наставника упознаје ученике са критеријумима оцењивања везаних за тему/модул 

или наставну јединицу коју обрађују. На часовима где је то изостало дата је препорука и 

савет да се то примењује. Давање потпуне и разумљиве  повратне информације ученицима, 

препоруке за напредовање, као и подстицање ученика да критички процењује свој, али 

напредак других ученика је сегмент рада који је неопходно унапредити. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 

Наставници и ученици се међусобно уважавају. На констуктиван начин се 

успоставља и одржава дисциплина на часу. Наставници подстичу радозналост ученика и 

слободно изношење мишљења. Није видљиво да ученици имају могућност избора у вези са 

начином обраде теме, обликом рада и материјала. 

Закључак на основу посећених часова је да је у другом полугодишту школске 

2019/20.године неопходно подићи на већи ниво  подстицање формативног оцењивања као 

континуираног процеса, чак и на часовима обраде у циљу подстицања ученика да уче на 

часу. Неопходно је давати потпуне и разумљиве  повратне информације ученицима, 

препоруке за напредовање, као и подстицање ученика да критички процењује свој, али 

напредак других ученика. Такође, пожељно је да ученици имају већу могућност избора у 

вези са начином обраде теме, обликом рада и материјала. 

 Посећено је укупно 6 часова угледне наставе. 

 

**** 

Обзиром на специфичност ситуације са пандемијом и прекидом рада школа, 

настава је до краја реализована на даљину. У марту је посећен један угледни час код 

наставника Мирослава Цветића. Детаљан извештај о посећеном часу налази се у 

педагошкој документацији, а један примерак је дат наставнику. Остали часови нису 

реализовани из претходно наведених разлога. Договорено је да наставници педагогу 

проследе презентације на које су установили да ученици најбоље реагују, који би 

послужили као примери добре праксе. 

 

 

Педагог школе, 

Ивана Стајић 
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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. 

 

 

5. Проширење материјалне основе рада и осавремењавање наставе 

 

              У току школске 2019/2020. године урађени су следећи пројекти у школи: 

 

 У учионици 32 је постављена паметна табла. 

 Стари рачунари су освежени, њих 8, додата им је меморија тако да су 

оспособљени за употребу и постављени у кабинетима:  

здравствене неге, 

физиотерапеутског смера,  

козметичког смера, 

и лабораторијама где ученици фармацеутског смера имају вежбе. 

 У свим учионицама (27, 16, 17, 2, 3, 13, 14) постављени су пројектори (фиксирани 

на плафон) осим у учионици 26 где је већ била постављена паметна табла.  

 У кабинету где ученици козметичког техничара обављају вежбе, постављен је 

лаптоп за лакше коришћење Е дневника. 

 У кутку за родитеље је постављен лаптоп. 
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6. Остварени резултати на такмичењима 

 

Републичко такмичењe екипа Црвеног крста из РППСО-а 

 

Такмичење је одржано 21.09.2019.год. у Београду.  

 

 
 

 

Екипу наше школе су представље 

ученице: Вишњић Даница 2-1, у својству 

шминкера, Радивојевић Јована 3-5 и 

Станчић Ана 3-5 у својству симуланата 

повреда.  

Задата повреда је била-отворени 

прелом потколенице са јаким крварењем 

и огуљотином на длану, а стање-

загушење залогајем хране. У 

конкуренцији 14 екипа, наше ученице су 

освојиле осмо место.  

Ученице је припремала 

наставница Снежана Миросавић.  

Учешће на такмичењу је узела и 

наставница Новаковић Марина, у својству 

шминкера на полигону. 
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Извештај са школског такмичења здравствене неге 

 
Школско такмичење из здравствене неге одржано је 29 и 30 јануара 2020 године. 

Првог дана ученици су радили радили тест, тако да је од укупног броја ученика који су се 

такмичили, изабрано 8 са највећим бројем поена са теста. 

 

1. Бојана Спасић -115 поена 

2. Анђела Пантовић -115 поена 

3. Ана Штављанин -115 поен 

4. Емилија Лазић - 114 поена 

5 .Лидија Баљац - 114 поена 

6 .Ирена Балтић - 113 поена 

7 .Јелена Чеперковић - 113 поена 

 8. Катарина Виријевић -113 поена 

 9. Јелена Николић - 106 поена 

 10. Милена Васиљевић - 100,5 поена 

 11. Катарина Радосављевић - 100 поена 

12. Наташа Ђорђевић - 99 поена 

13. Јана Тришевић - 92,5 поена 

 

 
 

Наредног дана је одржано такмичење у практичном делу, где су ученице показале 

своју мануелну спретност и способност. Радном задатку приступиле су 8 ученица са 

највећим бројем бодова са теста, а радни задатак је био - Узимање крви за комплетну 

крвну слику. 
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Резултати са практичног дела изгледају 

овако. 

1.Ана Штављанин -139 поена 

2. Ирена Балтић -138 поена 

3.Емилија Лазић - 137 поена  

4.Јелена Чеперковић - 131 поена 

5.Анђела Бојовић - 125 поена 

6.Лидија Бањац - 125 поена 

7.Бојана Спасић -124 поена 

8. Катарина Виријевић - 117 поена 

 
 

 

Са највећим бројем освојених поена са теста и практичног дела су ученице које су 

се пласирале на даље републичко такмичење које ће бити одржано у Сремској Митровици, 

а то су: 

1. Aна Штављанин са укупно  254 поена-одељење 3-1 

2.Ирена Балтић са освојених 251 поеном-одељење 3-3 

3.Емилија Лазић са освојених 251 поеном-одељење 3-1 
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Чланови испитне комисије су - Гордана Виријевић, Љиљана Петошевић и Весна 

Божовић, а супервизор Зора Младеновић. 
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Спортска такмичења 
 

Извештај са такмичења опптинског ранга у одбојци 

 
У фискултурној сали ЕСТШ ,,Никола Тесла“ 11.12.2019.г., одржано је такмичење 

општинског ранаг средњих школа у одбојци. Нашу школу су представљале следеће 

ученице: 

 
 

1. Магдалена Маринковић III3 

2. Катарина Станић III3 

3. Милена Филиповић III2 

4. Сара Мутавџић II1 

5. Јелена Бојовић II2 

6. Тијана Матковић II4 

7. Јована Вуковић II4 

8. Александра Матовић II4 

9. Тара Драгићевић I4 

10. Сандра Петровић I4 

11. Анастасија Божић I3 

12. Ивана Никетић IV5 

13. Марина Еровић I1



 

                                                             Извешај о раду директора школе   
 

 

У првој утакмице су савладале екипу ЕСТШ ,,Никола Тесла“  са 2:0 у сетовима 

(25:11, 25:9) и пласирале се у финале. У финалној утакмици су изгубиле од екипе 

Гимназије са 2:0 у сетовима (25:19, 25:14) и освојиле друго место у укупном пласману. 

 

 
 

 

Oпштинско такмичењe у стоном тенису 

 
Дана 27. 09. 2019.г. у фискултурној сали ОШ ,,Димитрије Туцовић“ у Краљеву је 

одржано такмичење општинског ранга у стоном тенису. Нашу школу су представљали 

следећи ученици: 

1. Лазар Тошић IV 5 

2. Виктор Миљковић IV 3 

3. Лука Ерац II 2 

Ученици наше школе су се жребом састали у финалу против ученика екипе из 

Гимназије и изгубили са 2:1 у сетовима. 

 

Предметни професор: 

Љубинко Јовановић, проф. 

У Краљеву, 30.09.2019.г. 
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7. Рукoвођење седницама наставничког већа и педагошког колегијума 

 
У првом полугодишту 2019/20. године  Наставничко веће Медицинске школе 

се састало пет  пута: 13.9.2019, 12.11.2019, 24.12.2019, 16.1.2020 и 3.2.2020. године. У 

другом полугодишту одржане су седнице 26.2.2020, 3.6.2020, 15.6.2020, 22.6.2020, 

26.8.2020. године.  

На седницама су разматране различите тачке: Извештавање и усвајање 

Годишњег извештаја о раду школе за школску 2018/19. годину, усвајање годишњег 

плана рада за школску 2019/20. годину,  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. Изнет је  акциони план Ученичког 

парламента који води наставница  Марија Павловић. Она је говорила о трибини „Воза 

али немој да летиш“. Сваке године у октобру, одржава се традиционално а Ученички 

парламент такође традиционално даје и хуманитарна донација за Специјалну школу. 

Дат је предлог плана уписа: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, 

медицинска сестра-васпитач, козметички техничар и зубни техниар. И ове године 

очекујемо упис пет четворогодишњих одељења. На седници одржаној 16.1. колективу 

се обратила директорка по повратку са породиљског боловања. Разговарало се о 

организацији школске славе Светог Саве  и другим обавезама. На последњој седници 

говорило се о успеху на крају првог класификационог периода, док детаљне аланизе 

следе на следећој седници. На седницама Наставничког већа одржана су два предавања: 

„Обука за коришћење паметне табле, наставник Марина Максимовић и „Представљање 

правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање, педагог Весна Пушоњић и наставник Светлана Букумира.  

На одржаним седницама у другом полугодишту разматрани су успех, 

изостанци и васпитно-дисциплинске мере на крају првог полугодишта. Веће се 

упознало са извештајима, текућим питањима о формирању вајбер групе и плану 

надокнаде часова. Затим следи пауза која је последица ситуације са КОВИДОМ 19. 

Следећа седница одржана је 3.6. На њој се говорило о матурском испиту за ученике 4. 

разреда и његовом споровођењу у ванредним околностима. За ђака генерације изабрана 

је ученица Весна Вучковић која је победила на Републичком такмичењу. Наглашено је 

да је неопходно доставити план расподеле часова по већима за следећу школску 

годину. По завршетку матурског испита одржана је седница на којој је верификован 

успех ученика на истом. На седници одржаној 22.6. верификован је успех и владање 

ученика осталих разреда, организован је распоред разредне наставе, припремне наставе 

и утврђена је комисија за августовски рок. Такође је формирана комисија за 

спровођење поступка утврђивања технолошких вишкова. Ову комисију сачињава 

Љиљана Петошевић, Маријана Рачић и Ђорђе Миљаковић, председник Ана Миљевић. 

Последња седница одржана је 26.8. у 12 часова путем апликације зум. На њој је 

усвојен комбиновани модел наставе за 2020/21. Гугл учионица је усвојена како основна 

платформа за учење на даљину. Дата је подела часова за наредну школску годину као и 

задужења наставника, кординатори тимова и председници стручних већа.  

 

 

Записничар 

Милица Милетић 
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7. Извештај са одржаних педагошких колегијума 

 

Први састанак Педагошког колегијума одржан је 24.09.2020. Састанку су 

присуствовали сви, а предложени дневни ред је усвојен без измена и допуна. 

Записничар је Предраг Премовић.  

На састанку је пре свега било речи о извештају о раду Педагошког колегијума 

за школску 2018/19. годину који је размотрен,  образложен и једногласно усвојен без 

измена и допуна. Усвојен је план рада Педагошког колегијума који је саставни део 

Годишњег плана рада за школску 2019/20 годину.  ГПРШ  за текућу 2019/20. годину је 

представљен детаљно и размотрен на Наставничком већу, где је и усвојен једногласно. 

Њиме је обухваћено све потребно за ову школску годину.  На овом састанку је такође 

размотрен и извештај о раду школе за школску 2018/19.годину. Такође је детаљно 

образложен и усвојен на Наставничком већу, као и једногласно усвојен. Једногласно је 

усвојен и од стране Педагошког колегијума.  

Представљен је извештај о раду директора који је дат на увид члановима 

Педагошког колегијума након чега је и једногласно усвојен.  На основу годишњег 

плана рада свим стручним већима подељени су планови рада за школску 

2019/20.годину, као и планови рада тимова. Договорене су активности председника 

стручних већа, као и координатора тимова. Када је реч о усавршавању наставника, 

неопходно је организовати стручно усавршавање у виду предавања и семинара, као и 

угледне часове (2-4 угледна часа у току године). Члановима Педагошког колегијума 

педагог је представио правилник о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање.  

Други састанак Педагошког колегијума је одржан у децембру 24.12.2019. 

године. Ту је било речи о анализи успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода. Извршена је и анализа успеха, изнети су могући предлози за 

побољшање успеха ученика, а један од основних је редовна реализација допунске и 

додатне наставе, као и слободних активности о чему је такође било речи. Дисциплина 

ученика је добра. Сви ученци редовно похађају наставу.  

Осим тога, под четвртом тачком дневног реда, дат је предлог смерова за упис у 

наредној, школској 2020/21. години. Он је једногласно је усвојен за следеће  смерове:  

 Медицинска сестра – техничар 

 Фармацеутски техничар 

 Медицинска сестра – васпитач  
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 Козметичарски техничар 

 Зубни техничар 

Трећи састанак Педагошког колегијума одржан је 26.02.2020.године. На том 

састанку је било речи о следећем: 

1. Усвајање записника са претходне седнице  

2. Верификација успеха, изостанака и  владања: дисциплинских мера 

на крају I полугодишта. 

3. Упознавање педагошког колегијума са извештајима. 

4. Текућа питања. 

 

1. Једногласно је усвојена записник са претходне седнице без 

икаквих измена и допуна.  

2. Детаљно је изнета анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта. Од укупно 594 ученика, 572 су остварили позитиван успех, а од 

тога је 260 ученика са одличним успехом, 274 са врло добрим и 38 ученика са 

добрим успехом.  Недовољан успех остварило је 22 ученика, од тога 18 ученика 

са једном недовољном, 2 ученика са две недовољне и 2 ученика са три 

недовољне оцене.  

3. Педагошки колегијум је упознат са: извештајима о раду школе за 

прво полугодиште, извештају о раду директора за прво полугодиште, извештају 

тима о стручном усавршавању, извештају тима за самообразовање, извештају о 

педагошко инструктивном раду и извештају о реализацији плана рада ученичког 

парламента. 

4. Педагошки колегијум је упознат са планиранoм надокнадом часова 

у наредном периоду. Радних субота неће бити, већ ће се надокнада часова 

обавити одржавањем пречаса у трајању од четири недеље. 

 

Четврти састанак Педагошког колегијума одржан је 03.04.2020. године. 

Дневни ред:  

1. Извођење наставе у условима ванредне ситуације 

Седница је одржана путем видео апликације ZOOM. На овој седници су 

разматрана питања за одвијање наставе у условима ванредне ситуације.Међу 
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професорима, наставницима, стручним сарадницима и ученицима за сада нема 

заражених од вируса COVID 19. Настава се одвија на даљину путем апликације Google 

Classroom.  Потребно је да наставници прате распоред часова како би на време уписали 

часове и наставни материјал  проследили ученицима. Констатовано је да су сви 

професори, наставници и ученици добили шифру и приступили предметима које 

предају, односно похађају уз помоћ других допунских инернет технологија уколико 

професори и наставници процене да је то неопходно и технички изводљиво.  

Такође је било речи о ученицима који немају паметне телефоне, рачунаре или 

интернет. Разговарало се о начину помоћи за њих да би се активно укључили у 

наставни процес. Како би се пратила постигнућа ученика у условима учења на даљину 

професори и наставници су дужни да формативно оцењују ученике. Оперативни 

планови  се шаљу педагогу школе најкасније до недеље за наредну недељу. 

 

Пети састанак Педагошког колегијума је одржан 19.06.2020. године. 

Састанку су присуствовали сви. На овом састанку је било речи о следећим темама: 

1. Усвајање записника са претходне седнице  

2. Верификација успеха и владања  I, II, III разреда на крају наставне школске 

2019/2020. године  

3. Организовање разредних испита у I, II и III  разреду; 

4. Распоред припремне наставе и утврђивање комисије за разредне и поправне 

испите у августовском испитном року; 

5. Одређивање комисија за упис ученика у наредну школску годину; 

6. Давање предлога за савет комисије за споровођење поступка утврђивања 

технолошког вишка 

7. Текућа питања 

Ток састанка: 

1. Предложени дневни ред је усвојен без икаквих измена и допуна.  

2. Успех је верификован. Детаљна анализа следи на наредном већу.  Потребно 

је похвалити сву децу, а нарочито ону са изванредним резултатима.  

3. О разредним испитима није било речи, јер њих немамо.  

4. Утврђена је наредна разредна комисија:  

- Марјан Микарић  - оставити припремну наставу за август 
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- Комисија – физика: МаринаТраиловић, Мирослав Цветић и разредни 

старешина 

- Комисија – математика: Марина Максимовић, Јелена Видић и разредни 

старешина 

5. Када је у питању успех ученика утврђено је да ће се он одржати 8. и 9. јула. 

Комисију чине:  

- I-1: Букумира Цветаноски 

- I-2: Чалић, Милетић 

- I-3: Виријевић, Петошевић 

- I-4:Пантелић, Џачић 

- I-5: Јовановић, Миличић 

6. Као предлог чланова комисије за технолшке вишкове дати су: Љиља 

Петошевић, Маријана Рачић и Ђорђе Миљаковић. 

7. Под текућим питањима било је речи о похађању онлине семинара. Уколико 

је неко похађао онлине семинар, потребно је да то упише у табелу стручног 

усавршавања.  

Било је речи и о решењима за годишњи одмор. До 01.07. су готова решења за 

годишњи одмор.  

Извештаје је потребно предати 05.07.2020. 

Извештаје о успеху ученика на крају 4.разреда презентовала је педагогица 

Ивана Срајић. 

Поред тога, потребно је пратити проходност наших ученика на факултетима. 

28.јуна је додела сведочанстава. 

ИОПЗ – за даровите ученике. 

Индивидуализација за ученике попут Микарића. 

 

Подносилац извештаја: 

 Предраг Премовић 
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8. Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника 

са анализом резултата примене стечених знања и вештина 

 
Чланови тима су: 

 

     1.  Филиповић Ана - координатор тима, 

     2.  Бошковић Ивана, 

     3.  Пешић Миљан, 

     4.  Весна Милетић, 

     5.  Милошевић Катарина 

      

Тим за професионални развој састајао се 5 пута (4 пута у просторијама школе и 

једном on-line због периода ванредног стања), у току којих су вршени договори о 

спровођењу неопходних активности на праћењу и евидентирању планираних облика 

стручних усавршавања, као и о раду наставника и бележење свих активности  у периду 

ванредне ситуације. Подстицали смо наставнике да те активности уредно евидентирају 

и тако омогуће лакши увид у обављање делатности.  

 

Извештај  је сачињен на основу података које су 29 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 7  угледних часова од 

стране 7 наставника , на 7 часова  наставници су узели учешће као асистенти. На 

сваком угледном часу присуствовало је по неколико наставника, укупно 29 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: 

 

            13.9.2019. Предавање- Марина Максимовић, Обука за коришћење 

паметне табле; 

 

           24.12.2019. Предавање- Светлана Букумира и Весна Пушоњић, 

Представљање правилника о протоколу   поступањау установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање; 

          15-16.03.2020. Обука за коришћење  google  учионице ,Марина 

Максимовић 

 

    Укупан број наставника који је слушао горе наведена предавања је 61. 

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

присуствовао којем предавању. 
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3)  Усегменту 3,  приказ књиге/ приручника: 

 

      26.11.2019. Прзентација уџбеника издавачке куће Вулкан знање 

 

Израда правилника за реалистички приказ повреда, стања и обољења. 

Представљање правилника на сатанку секције наставника Здравствене неге у 

Крагујевцу, 27.2.2020.год., наставник Снежана Миросавић. 

 

4) Мултимедијални садржаји, приказ блога, сајта, посета, аплета, 

друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја у овој школској години 

нема евидентираних активности. 

 

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:  

Посета спомен парку, 14. 10. 2019. 

Посета биоскопу филм  ,,Краљ Петар Први“ 30.10.2019. 

 

16.11.2019. -  Организација хуманитарне акције поводом Међународног дана 

толеранције и посета ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево. (новчана донација за машину 

за израду разгледница , воћа и слаткиша). 

Посета ученика Специјалне школе“ Иво Лола Рибар“ са Новогодишњом 

представом, 14.01.2020 

Ученици 4/4 присуствовали су монографији ''Легат др О. Чоловић-Радојковић''у 

Народном музеју Краљево, 04.03.2020. 

 

8)  У остваривању пројеката образовно-васпитног карактера у установи: 

 

Фестивал науке  (07.12.2019.) 

Организовање предавања Друштва за борбу против дијабетеса у Медицинској 

школи ученицима првог разреда. 

Трибина Ученичког парламента ,,Вози, али немој да летиш“ 

Учешће у организацији приредбе поводом Дана удружења Медицинских школа 

 

Организација приредбе поводом Св. Саве  - вокална група  

 

Обележавање Светског дана јабуке, Мирјана Костић Чолић, 21.10.2019. 

 

Секција из фармакогнозије са фитотерапијом, 2019/2020. године- Наставник –

Мирјана Костић Чолић 

 

Организација приредбе (хор) поводом отварања Јесење скупштине Удружења 

Медицинских школа Републике Србије, Врњачка Бања 10.12.2019. Остварена је и 

међушколска сарадња јер су појасеве за хаљине чланова хора шиле ученице Машинско- 

техничке школе, смер модни кројач. 
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Организација хуманитарне акције за помоћ Анђели Симић, бившој ученици 

школе. новембар/децембар 2019. 

 

9)  Менторски рад. Бојанић Биљана-директор, Пушоњић Весна-педагог и 

ментори су учествовали у раду и едуковању наставника приправника. 

 
10) Такмичења и смотре. У току ове школске године медицинска школа је 

учествовала на  такмичењима из различитих области, где су ученици имали прилику да 

покажу своја стечена знања а наставници да их припреме и узму учешће у организацији 

такмичења: 

 

Учешће ученика на такмичењу у оквиру манифестације Светосавски дани. 

Републичко такмичење из Прве помоћи Црвеног крста, 21.9.2019. 

 

Међународни ликовни конкурс „Мали Битољски Монмартр“ 2020, Битољ, 

Република Северна Македонија (24 рада, одељења 1/2 ,1/4 и 1/5)- јануар послати 

радови, у марту резултати. 

Републичко такмичење традиционалне песме (онлајн) мај-јун 2020.(2 соло, 2 

групе), наставник Јелена Столић. 

 

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. 

 

Педагог школе, Весна Пушоњић је учествовала  на следећим предавањима:  

 

Састанак ШУ Краљево са директорима и стручним сарадницима- септембар 

2019.година 

Састанак ШУ Краљево са директорима и стручним сарадницима- октобар 

2019.година 

 

12) Помоћници администратора сајта су Ивана Бошковић у сарадњи са 

колегама пише текстове и ажурира сајт школе, и учествују у изради школског часописа 

 

 

13)  Рад у радним телима и програмима, наставници Ана Филиповић и 

Светлана Букумира су за ЗУОВ урадиле следеће: 

   Aудио снимак са презентацијом изабраних матурскух питања, мај 2020.год., 

   Oнлајн тест за припрему матурског испита, мај 2020.год 

 
14)  Извођење часова интердисциплинарне и пројектне наставе: 

 

  15.08.–10.10.2019. „Пут меда“ , одељење 3/2, наставник Мирјана Костић 

Чолић 

 

  28.01.2020. Шта пише на дну пластичне амбалаже, наставник Маријана Рачић 
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  29.04.2020. Импресионизам у музичкој и ликовној уметности - 

интердисциплинарна настава (сајт Налед који је организатор конкурса), час изведен као 

угледни онлајн час у оквиру конкурса „Магија је у рукама наставника“ наставник 

Марија Павловић и Јелена Столић. 

 

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  наставника су следећа: 

Аутизам- Кризне ситуације, како их превазићи (Краљевачко удружење за 

помоћ особама са аутизмом) , 25.09.2019., Kраљево,привредна комора 

Уметност васпитања-кључ успеха у образовању и сарадњи са родитељима, 

11.10.2019. ош.“Јован Дучић“ 

   Школски библиотекар у савременом образовном окружењу, 12.10.2019. 

године,НБ „Стефан         

Првовенчани“ Краљево. 

Развој дигиталних компентенција, 20.10.2019. 

    Достигнућа младих у Србији – ДМуС, 25-27.10.2019., Врњачка Бања 

    Семенир за предавача прве помоћи и продужење рока важења лиценце 

предавача, 19.11.2019. 

Сарадња васпитно образовне установе са породицом у превенцији вршњачког 

насиља,          30. 11.2019. ,Шумарска школа. 

   Психолошка радионица са оодељењем  III3 – предавач М. Билибајкић, 

22.11.2019. 

Самоевалуацијом до квалитетне школе, 7.12.2019.  Шумарска школа. 

    Мој час -учење за трећи миленијум, 14.12.2019. ОШ.“Јован Дучић“ 

Обука радних група за израду испитних материјала за државну матуру на крају 

средњег    образовања у оквиру Пројекта „ Унапређење квалитета образовања кроз 

увођење испита на крају средњег образовања“, Београд, децембар 2019.г. 

Државни семинар Друштва математичара Србије, 9.2.-10.2.2019. Беoград 

    Фебруар 2020. Micro:bit basics course 

   „Ни црно ни бело“ , 04.02.2020.-06.02.2020.  Медицинска школа, Краљево 

    Онлајн семинар Инетрнет учионица – ОКЦ-а 16.3.2020. 

Март.2020, Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и 

егземпларне наставе у школи'' 

    10-11.04.2020.  Учешће на конференцији за Дигитално образовање 

2020.(онлајн) 

   Април 2020. Вебинар Е-учионица за музичку и ликовну културу 

   Вебинар Иновације Онлајн Едукације одржаном 11.04. у организацији Рајак 

интернет   ресурса. 

   Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика, 9.03. 2020.-7.04.2020. 

   11-24.05.2020. онлајн семинар „ТОТ за подршку настави грађанског 

васпитања”, у     

   организацији Грађанских иницијатива. 

Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

учења, 426.-27.06.2019. ош.Живан Маричић“ 

    Црвени крст Србије,Београд бр. 2476/2 

    22.05.-07.06.2020.  ЗУОВ''Дигитална учионица'' 
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   Учешће на презентацији,дискусији и анализи уџбеника''Едука'',Вулкан 

знање,Клет. 

    Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном 

испиту/државној матури 

    у трајању од 8 сати.  

  

На последњем састанку Тимa за професионални развој усвојен је предлог датог 

извештаја и испланиран даљи рад за 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 току школске године, обзиром на 

новонасталу ситуацију везану за вирусно стање.  

 

9. Сарадња са родитељима 

 

Сарадња школе и родитеља / законских заступника је део ширег подручија рада 

школе, означеног као сарадња школе са средином. 

У току школске 2019/20.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 
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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. 

 

10. Остале активности 
 

Трибинa 

„Аутизам – Кризне ситуације, како их превазићи?“ 

 

25.09.2020. у просторијама Привредне коморе града Краљева, одржана је 

трибина „Аутизам – Кризне ситуације, како их превазићи?“ (пубертет, сексуалност), 

организоване од Удружења Аутизам Краљево. 

 
На трибини су говорили проф. др Ненад Глумбић, проф. Факултета за 

специјалну  едукацију и рехабилитацију – О кризним ситуација аутистичне деце у 

пубертету, конкретно за сексуалност. 

У другом делу трибине представила се Весна Петровић, представница Савеза 

удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, која је као родитељ аутистичног 

детета говорила о личним искуствима. 

У последњем делу трибине, дискусија на ову и друге теме о одрастању, 

проблемима деце са аутизмом, које су изложили родитељи аутистичне деце (помоћ, 

савети од стране проф. Глумбића). 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

 

Трибини је присуствовао велики број људи, педагози, психолози, наставници, 

учитељи, дефектолози, родитељи аутистичне деце, стручни пратиоци, наставници 

Медицинске школе Краљево: Драгана Рончевић, Гордана Виријевић, Оливера Ђуровић, 

као и одељење ове школе, 4/4 ( медицинска – сестра, васпитач). 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Сајам  спорта 

 
У организацији спортског савеза града Краљева дана 3.10.2019.г.у Хали 

спортова је ораганизован 2. Сајам спорта. На штандовима су били представљени сви 

градски клубови и спортске организације и удружења. Ученици су могли да на 

појединим  штандовима и вежбају на одређеним справама-симулаторима везаним за ту 

спортску дисциплину. 

 

 
 

 

 

Посебно одушевљење међу ученицима је привукла посета наших одбојкаша, 

освајача европског злата,  Срећка Лисинца и Уроша Ковачевића који су управо своју 

спортску каријеру и започели у нашем граду. Ученицима су управо они објаснили о 

значају бављењем физичком активношћу кроз одречђену спортску дисциплину која их 

може одвести и до највећих спортских успеха на личним примерима. Након тога 

ученици су се фотографисали са нашим репрезентативцима.  

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

    Спортски савез града Краљева је ученицима наше школе поклонио лопту за 

одбојку и мали фудбал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Обележен 14. Октобар 

 
У граду Краљеву се сваке године 14. октобра, на Гробљу стрељаних, одржава 

пригодна комеморативна манифестација ради подсећања на догађаје из октобра 1941. 

године када је на краљевачком стратишту стрељано више хиљада грађана.  

И ове године, 14. Октобар, наш град обележава као Дан сећања на недужне 

жртве фашизма, тако да су ђаци наше школе као и других краљевачких школа 

присуствовали комеморацији. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Семинар „Школски библиотекар у савременом образовном окружењуˮ 

 
У оквиру годишњег програма обавезног стручног усавршавања запослених у 

образовању, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчаниˮ Краљево у суботу 

12.10.2019. године организован је семинар „Школски библиотекар у савременом 

образовном окружењуˮ, којем су присуствовали библиотекари наше школе.  

Реч је о акредитованом програму, одобреном од стране Завода за унапређење 

образовања и васпитања. Реализатор програма семинара је Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању Чачак, а његови аутори су Биљана 

Лукић, проф. разредне наставе и библиотекар у чачанској ОШ „Милица Павловићˮ, 

Дубравка Илић, руководилац Матичне службе Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дисˮ Чачак и Александар Вукајловић, информатичар у чачанској градској 

библиотеци.  

 

 
 

Програмом семинара обухваћена су три тематска оквира: компетенције 

наставника и библиотекара (стручно усавршавање, мотивисаност, креативност, 

информисаност, праћење савремених тенденција у образовању), основе библиотечког 

пословања (састав и смештај фонда школске библиотеке, правилно вођење инвентарске 

књиге, физичка и стручна обрада монографских публикација, ревизија и расход фонда) 

и коришћење е-алата за модернизовање образовања и афирмацију учења кроз 

игру. Семинар носи 8 бодова. 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Дан јабука 

 

              22.10.2019. у Медицинској школи обележен је ДАН ЈАБУКА. Ово није први 

пут да се овај дан обележава у нашој школи, јер је то био случај и прошле године. Овим 

чином ђаци и професори се труде да створе нешто што ће прерасти у традицију. 

 

 
 

Ове године главну улогу у организацији имали су ученици IV3, смер 

фармацеутски техничар са разредном Мирјаном Костић Чолић, као и чланови Секције 

за лековито биље и фитотерапију. У жељи да промовишу јабуке као неизоставно воће у 

нашој исхрани које су извор великог броја здравих састојака, изложили су различите 

врсте јабука, као и колача од јабука како би своје другаре у току великог одмора 

послужили.  



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

За време одмора  школу су красиле шарене јабуке, лење пите као и 

традиционална пита са јабукама, али и иновативни рецепти као што су мафини и 

куглоф.  

Акција је прошла запажено, а ученици као и професори  имали су прилику да 

уживају у добром укусу. 

 

 
Текст написао: Никола Шалинић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Трибина „Вози, али немој да летиш“ 

 
Трибина под називом „Вози, али немој да летиш“  организована je у 

Медицинској школи Краљево у четвртак  24.10.2019. године. 

 

 
 

Циљ ове трибине  био је  указивање на значај безбезбедности у саобраћају, са 

посебним акцентом  на средњошколску популацији као активне учеснике у саобраћају. 

Пружање информација и средстава превенције несрећних случајева и неадекватног 

понашања у саобраћају  средњошколцима, са посебним акцентом на илегалне и 

неодговорне „уличне трке“, биле су основне теме. На трибини су осим ученика 

Медицинске школе учествовали и представници Парламената Електро- саобраћајне 

школе, Економско- трговинске школе и Гиманзије, јер  важно да што већи број ученика 

чује  и постане свестан опасности  небезбедног и неодговорног учествовања у 

саобраћају. Говорници су били из локалних институција које већ својим стратегијама 

указују на наведен проблем, и раде на његовој превенцији. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

Командир саобраћаје полиције Пу Краљево Иван Вучетић и његов помоћник 

Милош Косовац су присутнима путем презентације указали на најћешће узрочнике 

несрећа , појаса, непоштовања општих саобраћајних прописа, вожње под дејством 

алкохола и наркотика и немање неопходних мера заштите попут кациге, посебног одела 

исл. Осим тога они су објаснили законске мере санкција за непоштовање прописа.  



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

О најчешћим повредама у саобраћајним несрећама и првим мерама хитне 

помоћи говорила је начелница Пријемног хирушког одељења ОБ Краљево,специјалиста 

ургентне медицине др Марина Душкић. Она је посебно нагласила да код случајева 

несреће повреду никада не треба прикривати, и ако она можда повређеном делује 

безазлено, него се увек и обавезно јавити лекару. 

Марија Илић професорка безбедности у саобраћају из Електро - саобраћајне 

школе „Никола Тесла“, презентацијом се осврнула на статистичке податке да су 

најчешће страдали у несрећама млади од 20 година старости. Такође је присутнима 

објаснила значај примерене и прилагођене  брзине при управљању моторним возилом.  

Представник КВ Racing Team-a Миодраг Миљковић је практично објаснио које 

безбедоносне мере су потрбне и возачу и самом аутомобилу код професионалне трке, и 

посебно апеловао на све младе да не организују илегалне уличне трке, које нажалост 

често заврше саобраћајном несрећом са трагичним крајем. Он је поред своје опреме, 

кациге и тркачког комбинезона, довезао и тркачки аутомобил на којем је практично 

показао како возило треба да буде припремљено и ојачано да би могло да учествује на 

тркама, и буде у некој мери безбедно при великим брзинама. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

Трибини је присуствовало преко педесет ученика и професора који су на крају 

пробали  „пијане наочаре“ које су донели ученици из Електро- саобраћајне школе, 

преко којих су могли да виде промене опажања код возача при управљању возилом под 

дејством алкохола. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

Организација оваквих  трибина  које обрађују важне друштвене теме су већ 

традиција Парламента Медицинске школе. Подсећања ради прошлогодишња трибина 

била је посвећена борби против трговине људима. 

 

 
 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Традиционална хуманитарна акција Парламента за ученике ШОСО 
„Иво Лола Рибар“ Краљево 

 

Традиционално,  већ трећу годину за редом   ученици и професори Медицинске 

школе Краљево обележили су међународни  Дан толеранције (16.11.2019.) посетом 

ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево. Хуманитарном акцијом у организацији Парламента 

наше школе прикупљена су средства  у износу од 22.000 динара која  ће бити 

употребљена за куповину неопходних средстава и машина за оспособљавање ученика 

средње школе „Иво Лола Рибар“  за рад. Осим новца ученице  и координаторка рада 

Парламента су дана 14.11.2019. године посетиле ШОСО „Иво Лола Рибар“ и том 

приликом уручили поклоне у виду воћа и слаткиша.  

 
 

Циљ оваквих акција које постају традиција рада Парламента Медицинске 

школе јесте да код ученика развију осећај за хуманост, за поштовање различитости и за 

прихватање  друштвено- социјалне одговорности према другима у окружњу и шире.  

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Презентација Филозофског факултета из Ниша   и Високе здравствене- 
санитарне школе струковних студија „Висан“ из Земуна 

 
              У оквиру програма каријерног саветовања и професионалне оријентације 

Медицинска школа  је дана 20.11.2019.године била домаћин представницима  Високо – 

здравствене санитарне школе струковних студија „Висан“ који су одржали 

презентацију своје Високо школске установе. Ученици су упознати са условима 

студирања у овој школи и  подељени су им промо материјали и флајери. 

 

 
          

 

У уторак, 04.12.2019.године у нашој школи заинтересованим ученицима 3 и 4. 

разреда презентацију свог факултета одржали су студенти и наставници Филозофског 

факултета из Ниша. Наставници су упознали ученике са департманима и условима 

студирања на овом факултету, а студенти су изнели своја досадашња искустава стечена 

током студирања на овом факултету. У току презентације наши ученици су се ближе 

упознали са условима студирања на овом факултету. 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Радионицa „Популарна демократија“ 

 

Дана 6.12.2019. године одржана је радионица Популарна демократија у 

Медицнској школи Краљево, (одељење Медицинска сестра- техничар).  

 

 
 

Ученици су прво разговарали о предностима демократије, затим о предностима 

недемократског друштва (давали смо аргументе о сваком примеру). Затим су ученици 

демократски одлучили где ће ићи на екскурзију, то је подразумевало да имамо тајно 

гласање о дестинацијама. Имали смо бирачки одбор и кампање где су представљали 

дестинацију за коју су били. Сви су били укључени у реализацију радионице и 

међусобно су комуницирали, као и са едукаторима  о томе колико је важно да они сами 

доносе одлуке које се њих непосредно тичу.  



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

Такође су имали избора и да не гласају, јер су схватили да тим чином ипак 

шаљу неку поруку и аргументовано су одбранили свој став зашто неће гласати. У 

оквиру радионице Популарна демократија имамо и акцију ПОКРЕНИ-ПРОМЕНИ где 

ученици могу у наредних месец дана осмислити неку акцију и послати на мејл 

популарне демократије где се могу такмичити за награду Њестминистер организације 

која ће изабрати најбоље акције. ПЕТ победничких екипа ће освојити 1000 фунти за 

реализацију тог пројекта. 

Едукатори имају све похвале за ученике - били су сјајни! 

Надамо се да ћемо наставити сарадњу како бисмо младима подигли свест о 

грађанском активизму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Јесења скупштина удружења медицинских школа Србије 

 
Јесења седница скупштине Удружења медицинских школа Републике Србије 

одржана је у уторак и среду, 10.-11.новембра 2019. године у хотелу „Фонтана“ у 

Врњачкој Бањи у организацији Медицинске школе у Краљеву. 

Седници су присуствовали представници већине медицинских школа, као и др 

Александар Пајић, посебни саветник министра просвете науке и технолошког развоја. 

Биљана Бојанић, директор Медицинске школе и председница удружења 

медицинских школа Републике Србије, поздравила је све присутне, а ученици наше 

школе су пригодним програмом отворили јесењу скупштину. 

 

 
 

Др Александар Пајић је причао о актуелностима у раду Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

 

 
Домаћини Републичких такмичења одржаних школске 2019/2020. године су 

поднели извештај. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 
 

Други дан јесење скупштине одржан је састанак Стручног већа наставника 

здравствене неге Србије, где се говорило о компетенцијама везаним за полагање 

матурског испита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

„Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ 

 
Дана 30. 09. 2019. године ученици прва два разреда Медицинске школе 

посетили су Народни музеј Краљева, где им је уприличено стручно вођење кроз 

изложбу „Дакле, ви сте тај Урош Предић“.  

Ученици су имали прилику да се упознају са животом, делом и богатом 

заоставштином једног од најзначајнијих српских сликара реализма, тзв. академског 

реализма, Урошем Предићем.  

Међу бисерима Предићеве уметности наши ђаци су могли видети својеврстну 

критику тадашњег друштва овековечену у чувеној слици „Визија у облацима“, као и 

низ портрета, међу којима се нарочито истичу портрети краља Петра I и краља 

Александра I Карађорђевића.  

Од жанр сцена на ученике су најјачи утисак оставила дела „Сироче на 

мајчином гробу“, „Хереговачки бегуници“ и неизоставна „Весела браћа, жалосна им 

мајка“.  

Експонати из сликаревог приватног живота до танчина су нас провели кроз 

живот нашег великана, који је проживео у аустро-угарском Банату (село Орловат), 

велике награде и ордење које је за живота добио, као и нераскидива пријатељства са 

великанима српске науке и уметности попут Михајла Пупина и Паје Јовановића. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nmkv.rs/2019/09/strucno-vodjenje-kroz-izlozbu-dakle-vi-ste-taj-uros-predic/


Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

„Јасеновац – право на незаборав“ 

 
 Дана 09. 12. 2019. године ученици прва два разреда Медицинске школе посетили 

су Народни музеј Краљево, где су имали прилику да присуствују изложби „Јасеновац – 

право на незаборав“.  

 

Изложба је дело међународне експертске групе историчара из седам земаља и 

своју премијеру је доживела у јануару 2018. године у Уједињеним нацијама, 72 године 

након Другог светског рата.  

 

Гостовање у Краљеву је њено прво гостовање након повратка у земљу. Главни 

циљ изложбе је неговање културе сећања на српске, јеврејске, ромске и 

антифашистичке жртве Холокауста и геноцида у Јасеновцу, једном од најбруталнијих и 

најозлоглашенијих од укупно 8 логора за истребљење у Другом светском рату.   



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 Након изузетно мрачних тема, фотографија и експоната које су код њих изазвале 

нескривене емоције, ученици су прешли у други део Галерије Народног музеја, где су 

имали прилике да се упознају са 120 година дугим историјатом Шумарске школе. 

 

У сада већ опуштенијој атмосфери, ученицима је посебну пажњу привукла 

поставка на којој је био призор из шуме са низом препарираних животињских врста, 

које се могу наћи у нашим шумама. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 На крају, на изричито инсистирање већег броја ученика, љубазно особље музеја 

упалило је светла у Галерији на првом спрату и омогућило им да обиђу сталну поставку 

музеја.  

 

Ту су ученици имали прилику да се упознају са етнолошком збирком, изгледом 

грађанског друштва града Краљева с краја 19. и почетка 20. века, као и ратном 

историјом нашег града од најранијих времена, па све до последњих ратова деведесетих 

година 20. века. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

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 факултети који 

раде у оквиру Универзитета у Крагујевцу. 

 

 
 

На презентацији су се представили Природно-математички факултет у 

Крагујевцу са својим студијским програмима Института за биологију и екологију, 

Института за физику Института за хемију, Института за математику и информатику и 

заједнички студијски програм психологије.  

 

Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу је у Краљеву 

представио Основне академске студије смерова Општа агрономија, Прехрамбена 

технологија, Воћарство и виноградарство и Зоотехника. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 

Крагујевцу представио је свој студијски програм Грађевинског инжењерства, а 

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу је представио своје одсеке 

за примењену и ликовну уметност и Одсек за филологију.  

Основни циљ ове манифестације, како нам је речено јесте да омогући 

ученицима завршних разреда основних и средњих школа потпуније информације о 

појединим студијским програмима како би ученицима олакшали избор будуће средње 

школе и избор факултета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Новогодишња представа 

Новогодишња представа за децу у организацији ученика 3/3 одељења и 

драмске секције у организацији проф. Мине Миљаковић и под координацијом 

разредног старешине и предметних наставника. 

 

Ученици који су у оквиру драмске секције изабрани за представу су: 

Милош Јовановић, Ана Андрић, Милица Богдановић, Марта Гарић, Бојана Јовановић, 

Мила Ђорђевић,  Мина Вранић, Нина Јеринић, Магдалена Маринковић, Анђела 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Петровић,Наташа Ђорђевић и Аница Митровић. 

 

Ученици су одрадили представе у следећим вртићима и установама: 

Вртић Полетарац, 17.12. 

Вртић Ратарска капија, 18.12. 

Вртић Младост и школа Иво Лола Рибар, 19.12. 

Вртић Невен и Пчелица 25.12. а истог дана Дечије одељење и одељење дечије 

хирургије и Медицинска школа у 19 сати. 

Вртић Петар Пан 26.12. као и за децу професора Шумарске школе у 18.сати. 

За децу у организацији Црвеног крста у Клубу одборника 27.12. у 11 .сати а у 12.сати за 

децу у Општој болници у организацији медицинског синдиката. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Промоција  Војне академије и Медицинског факултета 
војномедицинске академије из Београда у нашој школи 

 

У четвртак, 16.01.2020.године Медицинска школа је била домаћин Војне 

академије и ВМА. Представници ових академија су ученицима наше школе, 

Економско- трговинске школе, Гимназије Краљево и ЕСТШ ,,Никола Тесла“ одржали 

веома занимљиву презентацију о студијским програмима ових академија, упису, 

условима студирања,  дипломама- звањима које стичу након студирања, стипендијама, 

запослењу. 

 

Ученицима су се поред предавача обратили и кадети  Војне академије и ВМА 

који  испричали своја искуства и начин студирања на овим академијама. 

 

На наше велико задовољство, као представник кадета ВМА представила се и 

наша бивша ученица А. Костић која је редован студент 4. године ове академије са 

завидиним просеком, што је ову промоцију учинило још пријатнијом и занимљивијом. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

 

 

 

Промоција Института за хемију - ПМФ Крагујевца 

 

Дана, 23.01.2020.године представници Института за хемију –ПМФ из 

Крагујевца нашим ученицима заинтересовани за овај факултет  одржали су промоцију. 

 
  

 

 
 

 
 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Ученици наше школе имали су прилику да сазнају да овај Институт организује 

основне, мастер и докторске академске студије хемије. Такође, подробније су се  

информисали са свим  условима  и начинима студирања. 

 

 
 

 

 

 

Школска слава „Свети Сава“ 

 
Као и предходних година и ове године у нашој школи је традиционално 

обележена школска слава Свети Сава.  

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Након сечења колача, присутним ђацима и запосленима су се обратили 

свештеник Александар и директорка Биљана Бојанић честитавши славу и пожелевши 

успех у даљем раду.  

 
 

 

Пригодан програм је припремљен од стране ученица наше школе у сарадњи са 

професоркама српског језика и књижевности.  



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

Светосавска награда 

 

Ученике основних и средњих школа који су постигли најбоље резултате током 

школовања, као и најбољег ученика који станује у Дому ученика средњих школа у 

Краљеву, град је, традиционално, наградио књигама, које су им уручили градоначелник 

Краљева др Предраг Терзић и његови сарадници: помоћник градоначелника за 

омладину и спорт Никола Радевић и члан Градског већа задужен за област образовања - 

Александар Цветковић. 

На предлог наставничког већа Медицинске школе Краљево, најбољи ученик 

школе је Никола Шалинић, ученик IV3 одељења, смер фармацеутски техничар.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

„Ни црно – ни бело“ 

У Медицинској школи одржан семинар „Ни црно – ни бело“ у организацији 

Центра за интерактивну педагогију.  

            Семинар је похађало 30 наставника наше школе, семинар је трајао три дана по 

осам сати дневно. 

Теме програма су биле упознавање и повезивање учесника; Механизми 

настајања стереотипа и предрасуда; Ефекти стереотипа и предрасуда; Може и без 

етикета; Изазови рада са децом која не говоре језик средине; Трансформативни дијалог; 

Отварање према онима који су другачији; Креирање заједнице у 

учионици/групи/одељењу; Однос према припадницима других култура; Вештине 

слушања детета; Интеграција усвојених садржаја у план и програм. 

 

 
 

Специфични циљеви програма су развијање толеранције код деце/младих за 

друге културе као и позитивне слике о себи, личног и групног идентитета. Критички 

однос према предрасудама. 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

  



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

 
 

Општи циљеви програма су изградња заједнице у установи у којој се негују 

солидарност и интеркултуралне вредности; сва деца/млади су прихваћени и достижу 

пуни потенцијал. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљево 

 

Извешај о раду директора школе 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                                              Директор школе 

30. 8. 2020. године                                                                   Биљана Бојанић 

                                      

 


