
 
 

                                                                                                  
 

Медицинска школа Краљевo 

 

 
 

Годишњи извештај о раду школе 

 

за школску 2019/2020. годину 

 

 
 

 

 

 
У Краљеву,                                          30. 8. 2020. 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               2 
 

Садржај: 

 

Oрганизацијa рада школе 6 
Реализација планираног фонда часова редовне и изборне наставе и реализација 

календара васпитно-образовног рада ...................................................................................... 7 

Реализација организације радног дана и распореда часова ................................................... 8 
Реализација дежурстава наставника и дежурстава ученика .................................................. 8 
Реализација унапређења образовно- васпитног рада ............................................................. 8 

 

Анализа успеха и изостајања са наставе .............................................. 10 

Анализа успеха ученика, изостанака и васпитно- дисциплинских мера . Error! Bookmark 

not defined. 
на крају I полугодишта школске 2019/20. године .................. Error! Bookmark not defined. 

 

Извештај о раду одељенских старешина .............................................. 21 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I1 ........................................................... 22 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I2 ........................................................... 23 
Извештај о раду одељенског старешине одељења I3 ........................................................... 24 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I4 ........................................................... 26 
Извештај о раду одељенског старешине одељења I5 ........................................................... 27 
Извештај о раду одељенског старешине одељења II1 .......................................................... 28 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II2 .......................................................... 29 
Извештај о раду одељенског старешине одељења II3 .......................................................... 29 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II4 .......................................................... 31 
Извештај о раду одељенског старешине одељења II5 .......................................................... 32 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III1 ........................................................ 33 
Извештај о раду одељенског старешине одељења III2 ........................................................ 35 
Извештај о раду одељенског старешине одељења III3 ........................................................ 36 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III4 ........................................................ 37 
Извештај о раду одељенског старешине одељења III5 ........................................................ 39 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV1 ........................................................ 41 
Извештај о раду одељенског старешине одељења IV2 ........................................................ 43 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV3 ........................................................ 46 
Извештај о раду одељенског старешине одељења IV4 ........................................................ 47 
Извештај о раду одељенског старешине одељења IV5 ........................................................ 49 

 

Активност наставника – додатна/допунска, секције, ваннаставне 

активности .................................................................................................. 51 

Извештај о одржаној додатној и допунској настави ....................................................... 52 
Стручно веће српског језика и књижевности ................................................................... 52 
Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике .................................... 53 
Стручно веће страних језика .............................................................................................. 56 
Стручно веће друштвених наука ........................................................................................ 57 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               3 
 

Стручно веће лекара и фармацеута .................................................................................... 58 
Стручно веће физиотерапеута и козметичара ................................................................... 59 
Стручно веће зубне технике: .............................................................................................. 59 

 

Извештај о раду секција ....................................................................................................... 60 
Секција - физичко васпитање ............................................................................................. 60 
Рецитаторска секција:.......................................................................................................... 61 
Литерарна секција: .............................................................................................................. 61 

Секције за лековито биље са фитотерапијом: ................................................................... 62 
Секција Црвеног крста ........................................................................................................ 63 

 

Извештај са такмичења ........................................................................... 64 

Oпштинско такмичењe у стоном тенису ............................................................................... 65 
Републичко такмичењe екипа Црвеног крста из РППСО-а ................................................. 66 

Извештај са такмичења опптинског ранга у одбојци ........................................................... 67 
Извештај са школског такмичења здравствене неге ............................................................. 68 

 

Извештај о сарадња са родитељима/законским заступницима ....... 70 

Сарадња са родитељима .......................................................................................................... 70 

 

Рад стручних и саветодавних органа школе ........................................ 72 

Извештај о раду наставничког већа .................................................................................. 73 
Извештај о раду стручних већа ........................................................................................... 74 

Стручно веће српског језика и књижевности ................................................................... 74 

Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике .................................... 75 
Стручно веће страних језика .............................................................................................. 75 
Стручно веће хемије/биологије .......................................................................................... 77 

Стручно веће друштвених наука ........................................................................................ 78 
Стручно веће здравствене неге ........................................................................................... 80 

Стручно веће лекара и фармацеута .................................................................................... 81 
Стручно веће физиотерапеута и козметичара ................................................................... 83 

Стручно веће зубне технике ............................................................................................... 85 
Стручно веће физичког васпитања, музичке уметности и ликовне културе .................. 86 

 

Извештај о раду тимова........................................................................................................ 86 

Тим за школско развојно планирање ................................................................................. 86 
Тим за израду и развој школског програма ....................................................................... 94 
Тим за стручно усавршавање.............................................................................................. 96 

Тим за самовредновање ..................................................................................................... 100 
Тима за заштиту од дискриминације, насиља, ................................................................. 110 
злостављања  и занемаривања ........................................................................................... 110 
Тим за инклузивно образовање ......................................................................................... 111 
Извештај тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва ................ 111 

Извештај  о раду тима  обезбеђивање квалитета и развој установе .............................. 112 
 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               4 
 

 

Извештај о раду педагошког колегијума ......................................................................... 114 
Извештај о раду педагога школе ....................................................................................... 117 

Извештај о раду психолога школе .................................................................................... 123 
Извештај о раду координатора практичне наставе ...................................................... 124 
Извештај о раду школске библиотеке .............................................................................. 125 
Извештај о раду савета родитеља .................................................................................... 129 

 

Рад органа управљања ........................................................................... 237 

Извештај о раду Школског одбора ................................................................................... 238 
Извештај о раду директора школе ................................................................................... 240 
Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе .............................................................................................................. 240 
Праћење и вршење надзора у вези са реализацијом Годишњег плана рада школе и 

Развојног плана ...................................................................................................................... 240 
Праћење одвијања наставе по усвојеном плану и распореду часова ................................ 241 

Сазивање и руковођење седницима Наставничких, одељењских већа и Педагошког 

колегијума ............................................................................................................................... 241 

Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља ............................................... 241 
Планирање и праћење стручног усавршавања наставника ............................................... 242 

Вршење увида у школску документацију ....................................................................... 242 

Усмеравање и усклађивање рада стручних органа, стручних већа и тимова................... 243 
Обављање педагошко-инструктивног рада ......................................................................... 243 

Сарађивање са просветним институцијама и локалном заједницом ................................ 243 
Сарадња са родитељима и ученицима ................................................................................. 244 

Организовање поправних, разредних, допунских и матурских испита ........................... 244 
Руковођење уписом ученика у први разред школске 2018/2019. године .......................... 244 
Вођење кадровске политике, материјално-техничког и финансијског пословања школе

 ................................................................................................................................................. 244 

Извештај о раду ученичког парламента ............................................. 245 

 

Извештај о реализованој екскурзији ................................................... 249 

 

ДЕШАВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ ...................................................... 253 

Трибинa ................................................................................................................................... 254 

„Аутизам – Кризне ситуације, како их превазићи?“ ........................................................... 254 
Сајам  спорта .......................................................................................................................... 257 
Обележен 14. Октобар ........................................................................................................... 258 
Семинар „Школски библиотекар у савременом образовном окружењу .......................... 259 
Дан јабука ............................................................................................................................... 261 

Трибина „Вози, али немој да летиш“ ................................................................................... 263 
Традиционална хуманитарна акција Парламента за ученике ШОСО „Иво Лола Рибар“ 

 ................................................................................................................................................. 268 
Презентација Филозофског факултета из Ниша   и Високе здравствене- санитарне школе 

струковних студија „Висан“ из Земуна ............................................................................... 270 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               5 
 

Радионицa „Популарна демократија“ .................................................................................. 272 
Јесења скупштина удружења медицинских школа Србије ................................................ 274 
„Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“ ...................................................................................... 275 

„Јасеновац – право на незаборав“ ........................................................................................ 276 
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ ............................................................................................................. 280 
Новогодишња представа ....................................................................................................... 282 
Промоција  војне академије и медицинског факултета војномедицинске академије из 

Београда у нашој школи ........................................................................................................ 285 

Промоција института за хемију - ПМФ Крагујевца ........................................................... 287 
Школска слава „Свети Сава“ ................................................................................................ 288 
Светосавска награда .............................................................................................................. 291 
„Ни црно – ни бело“ .............................................................................................................. 292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               6 
 

Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oрганизацијa рада школе 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
У Краљеву,                                                  30. 8. 2020. 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               7 
 

Реализација планираног фонда часова редовне и изборне наставе и 

реализација календара васпитно-образовног рада 

 

Наставна делатност је стручно заступљена у потпуности. Часови редовни наставе 

су реализовани у складу са захтевима МПНТР РС. 

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. 

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

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

непредвидивих околности (боловања, замена, а затим и самом онлајн наставом и 

прилагођавња на исту). С обзиром да се распоред часова, у току школске године, не мења, а 

да по Календару рада није предвиђен једнак број дана у седмици, на састанку актива 

директора средњих школа договорено је да ће се уторак, 12.11.2019.године  и  среда, 

08.01.2020.годинерадити по распореду од понедељка, што је и реализовано. На тај начин ће 

се сви наставни дани бити реализовани, као и целокупни предвиђени фонд часова. За 

време онлајн наставе било је 6 радних субота (2 понедељка, среда, четвртак и петак) како 

би се надокнадила недеља продуженог распуста. 

 По Годишњем плану рада школе предвиђено је да радне суботе за трећи разред 

(надогнада ескурзије) буду: 

-  23.11.2019.године радило се по распореду часова од понедељка и 

- 14.12.2019.године радило се по распореду часова од уторка што се и реализовало.

  

За време онлајн наставе било је 6 радних субота (2 понедељка, среда, четвртак и 

петак) како би се надокнадила недеља продуженог распуста. 

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

са Законом,као нерадни дани  и то: 

- 12.11.2019.године -Дан примирја у Првом светском рату; 

- 07.01.2020. - Божић; 

- 27.01.2020.године –Свети Сава, Дан духовности и  школска слава- радан али 

ненаставан дан 

- 17.02.2019.године – Сретење – Дан државности. 

- 17-20.04.2020.године- Ускрс- распуст скраћен на 4 дана због ванредне ситуације 

и онлајн наставе. 

- 01.05.2020.- 1.мај - Државни празник. 
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Реализација организације радног дана и распореда часова 

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

h 

(предчас) до 19,35
h 

и то у две смене.  

Пре подне наставу су похађали одељења I и II разреда, а поподне III и IV. и   

У свом раду школа се придржавала распореда часова који је усвојен на почетку 

школске године, са незнатним изменама због усклађивања распореда наставника на замени 

и осталих кадровских промена, о чему су на време обавештавани и ученици и родитељи.  

И у току онлајн наставе радило се по планираном распореду уз одређена 

одступања праћена прилагођавањем и техничким потешкоћама.  

 

 

 

Реализација дежурстава наставника и дежурстава ученика 

 
Наставници су у току првог полугодишта реализовали дежурства у складу са 

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

године. 

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

је организовано дежурство ученика и то : 

- у  преподневној смени од 07
00

-13
35 

и 

- поподневној смени од 13
35 – 

19
35 

сати. 

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

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

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

распоред вежби и број ученика.  

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

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

замену из одељења. 

У току ванредног стања реализована су дежурства у школи од стране директорке, 

стручне службе и администрације.  

 

 

Реализација унапређења образовно- васпитног рада 

 
Током школске године рађено је на унапређењу наставне делатности. Активности у 

оквиру унапређења наставне делатности рађене су у складу са резултатима процеса 

самовредновања, као  Школског  развојног плана (2017/2018- 2021/2022).  

Наставило се на популаризацији савремених метода наставе, што се и 

примењивало у оквиру онлајн наставе. Сви наставници су прошли обуку за Еучионицу. 

Већина наставника је реализовала угледни час у овој школској години уз присуство 

директора, стручне службе и наставника. Многе презентације и радови наставника и 
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ученика за време наставе на даљину представљају пример добре праксе и угледног часа. 

У току школске године посећено је 6  угледних часова и 1 час интердисциплинарне 

наставе на којима су наставници различитих предмета заједно обрадили одређену настану 

јединицу.  Повезивањем различитих дисциплина  на овај начин код ученика будимо жељу 

за перманентним усавршавањем, развијамо и њихове способности и њихове афинитете. 

Знања која ученици стекну на овај начин нису сегментирана и подељена на оно што су 

учили из физке или биологије или здравствене неге. На овај начин се подстиче целовит 

развој ученика што је и важан циљ сваког школског система и наставе.  На часовима 

интердисциплинарне наставе долази до развијања међупреметних компетенција које су 

неопходне за свеобухватни развој ученика у средњој школи. 

Програм унапређења образовно-васпитног процеса кроз наставу реализован је 

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

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

педагошких разрађених припрема. 

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

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

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

Оцењивање ученика је све континуираније и ради се на сталном усаглашавању 

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

подршке ученицима одређени су термини консултације сваког наставника са родитељима. 

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

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

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

ишли у посету часова наставницима,приправницима. 

Пажња је уобичајено била посвећена осавремењавању наставе кроз набавку  нових 

наставних средстава и опремање кабинета. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог школе, 

Ивана Стајић 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Анализа успеха и изостајања са наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                               30. 8. 2020. 
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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. 
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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 

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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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Извештај о раду одељенских старешина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
У Краљеву,                                                  30. 8. 2020. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења I1 

 
Одељење  I1,     Разреднии старешина:  Јелена Вељовић 

 

На крају наставне 2019/2020. године у одељењу првом један има 31 ученик. Сви 

ученици су са позитивним успехом завршили наставну годину. Одличних је 19, врло 

добрих 12 ученика. Ученици Нини Спасовић је Одељенско веће поправило оцену из 

физике са вр. добар 4 на одличан 5,као потенцијалном вуковцу, тако да у одељењу, поред 

ње, још две ученице имају просек 5,00: Јелена Јеремић и Невена Тодоровић. С обзиром да 

је једина и на крају првог  полугодишта имала овакав успех, за најбољег ученика одељења 

Одељенско веће је прогласило Невену Тодоровић. 

Укупан број изостанака одељења за ову наставну годину је 998. Оправданих 

изостанака је 993, неоправданих 5. Ниједном ученику одељења није изречена васпитно-

дисциплинска мера. 

Ученици су успешно учествовали у раду у току спровођења процеса наставе на 

даљину за време пандемије коронавируса. Сви су се  на време укључили у процес и 

остварили добру комуникацију са предметним наставницима и разредним старешином, 

што је као продукт имало овакав коначан успех, који је врло задовољавајући. 

Часови из свих предмета су реализовани у предвиђеним оквирима и у 

одговорајућем временском опсегу. Због новонастале ситуације у другом полугодишту је 

редукован број часова допунске, додатне наставе и слободних активности, као и секција у 

оквиру школе, па се очекује да ће ове активности бити интензивније реализоване наредне 

школске године, када се ситуација врати у редовне токове. 

Сарадња ученика и одељенског старешине је у овој школској години протекла у 

најбољем реду. Сарадња родитеља и одељенског старешине била је такође веома успешна и 

континуирана, чак и у време пандемије. 

Очекивања за наредну школску годину су да ће ученици наставити овако добро да 

раде, да ће одржати ниво постигнутог успеха, али да ће показати и напредак и бољитак за 

који свакако има простора. Као одељенски старешина то ћу настојати да подстакнем уз 

свесрдну помоћ педагошко-психолошке службе школе, као и досада. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења I2 

 
Одељење  I2,     Разреднии старешина: Маријана Рачић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења: 

 Далибор Остојић-председник одељења 

 Елена Корићанин-заменик председника  

 Тијана Белаковић-благајник 

 

   

 Ученици у ученичком парламенту; 

 Теодора Дошић 

 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 

 Укупан број изостанака је 1037, од тог броја 1028 је оправданих и 9 

неоправданих. 

 Ученица Анђела Бићанин се исписала 25.05.2020. Она ја имала 457 оправданих 

изостанака. 

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

истих); 

 Међуљудски односи у одељењу су на задовољавајућем нивоу. 

 

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

дисциплински поступак); 

 13.03.2020. Душан Гуџић-опомена одељенског старешине због коришћења 

мобилног телефона на часу математике 

 

 Сви ученици имају примерно владање. 

 

   

 Учешће у раду секција; 

 

  

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); 
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  Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;  

 

 Смањити број изостанака и редовни одласци на часове допунске и додатне 

наставе. Радити на развијању пријатељских односа у групи      

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељенског 

старешине;  

 

 Одржано је 32 часа одељенске заједнице и 33 часа одељенског старешине. 

 

 Период ванредног стања 

 Дана 16.03.2020. формирана је WhatsApp група ученика одељења са разредним 

старешином,а ученици су дали своје мејл адресе. Сутрадан су формиране групе са 

предметним наставницима, директором, педагогом и психологом школе преко Vibera, а 

онда и преко Google учионице. Ученици су, осим што су пратили наставу на даљину имали 

и обавезу да се сваког радног дана јаве, свако понаособ разредном старешини и обавесте га 

о свом здравственом стању, а старешина информацију проследи директору школе. Сви 

ученици, све време су били спремни за сарадњу, а разредни старешина доступан. 

 

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

 

Најбољи ученик одељења је Ана Миљковић са просечном оценом 5.0. 

Општи успех одељења: Сви ученици су на крају наставне године позитивно 

оцењени, нема недовољних оцена. Одличних ученика је 20 и врло добрих 9 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I3 

 
Одељење  I3,     Разреднии старешина: Марина Новаковић 

 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења: 

Марко Станић-председник одељења 

Ања Шибалић-заменик председника  

Мина Вукосављевић-благајник 

 

   

 Ученици у ученичком парламенту; 

Мина Главчић 
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Емилија Радојевић 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 

Укупан број изостанака је 1073, од тог броја 1067 је оправданих и 6 неоправданих. 

 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за 

решавање истих); 

Међуљудски односи у одељењу су на задовољавајућем нивоу. 

 

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

водио дисциплински поступак); 

 

Сви ученици имају примерно владање. 

 

   

 Учешће у раду секција; 

 

Даница Вишњић учествује у раду Секције Црвеног крста.  

 

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати); 

 

 

  Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;  

 

Смањити број изостанака и редовни одласци на часове допунске наставе.      

 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељенског старешине;  

 

Одржано је 26 часова одељенске заједнице и 26 часа одељенског старешине. 

 

 

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

 

       Најбољи ученик одељења је Николина Јовичић. Такође су похваљене ученице: Сара 

Антонијевић и Невена Бајић, као ученице без изостанака. 
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      Општи успех одељења  је на задовољавајућем нивоу, без обзира што се од 16.3.2020. 

настава одвијала преко е учионице. У том периоду ученици су били активни, на време 

извршавали задатке и то је утицало да се њихов успех побољша у односу на претходни 

период. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I4 

 

Одељење  I4,     Разредни старешина: Александар Думић 

 

-У одељењу има 30 ученика.Планиране активности су спровођене у сарадњи са 

члановима Одељењског већа,директором школе,педагошко психолошком службом школе и 

родитељима. 

-У току првог полугодишта су спроведене следеће активности: 

1. Упознавање ученика са планом и програмом рада за школску 

2019/2020.,конституисање одељењске заједнице коју чине: 

-председник одељењске заједнице-Лена Недељковић 

-заменик председника одељењске заједнице Виктор Тлачинац 

-благајник Вељко Савић 

као и избор ученика за ученички парламент,а то су Сара Божић и Стефан Катанић 

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

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

правима и обавезама ученика. 

3. Одржавање родитељских састанака,индивидуална сарадња са родитељима и 

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

4. Праћење дисциплине и изостајање са наставе: 

У одељењу I4 на крају другог полугодишта укупно је 1412 изостанак,а од тога број 

оправданих је 1407 и 5 неоправданих изостанака и до краја овог периода нису изречене 

васпитно-дисциплинске мере. 

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

разумевања,сарадње и поштовања. 

6. Ученици би требало током другог полугодишта,иако није било недовољних 

оцена на полугодишту,да наставе да посећују часове допунске наставе, редовно 

уче,а евентуално и да промене систем учења због обимности градива или 

потраже помоћ око истог у педагошко-психолошкој служби школе. 

7. Током ове школске године одржано је 24 часова одељењске заједнице и 36 

часова одељењског старешине. 
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8. На крају другог полугодишта ученици су постигли  добар успех.18 ученика је 

постигло одличан успех,12 ученика је са врло добрим успехом..Нема ученика са 

недовољним оценама. 

9. Након увођења ванредног стања ,половином марта,услед епидемије изазване 

вирусом COVID19,прешло се на наставу на даљину путем гугл учионица,где су 

реализовани у потпуности планирани програмски садржаји,а ученици су 

показали висок степен ангажовања. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I5 

 
Одељење  I5,     Разредни старешина: Ана Миљевић 

 

Одељење  1/5  има  30 ученика од тога 16 девојчица и 14 дечака.Председник  

одељења је Огњен Марић,секретар Нина Гарић и благајник  Азра Билаловић. 

На крају првог полугодишта ученици 1/5 постигли су следећи успех:  27 ученика 

имају позитиван успех и то:  5 ученика је постигло одличан(5) успех , 18 ученик 

вр.добар(4)  и четири ученика добар успех, три ученика имају негативан успех.Са једном  

негативним оценом су два ученика и то :Гарић Нина и Марковић Немања из биологије и 

Радовић Немања има три негативне и то из биологије,хемије и анатомије. Укупан број 

јединица је 5 и то из биологије 3 и хемије и анатомије са физиологијом по једна негативна 

оцена. 

Ученици 1/5 одељења имају сви примерно владање .Изречене су три васпитне мере 

опомена разредног старешине и то: Гарић Нини и Булат Милици које имају по пет 

неоправданих изостанака и изречене мере друштвено корисног рада.Ученик Радовић 

Немања има опомену одељењског старешине због тога што је уписан више пута у 

напомену да не носи одговарајући прибор на часовима информатике и рачунарства. 

Укупан број изостанака за ово плугодиште је 565 од тога 536 оправданих и 29 

неоправданих. 

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

настава одржана из следећих предмета:енглески језик (13),немачки језик(7), 

математика(19, географија(15), физика (8),хемија(4), биологија (3), анатомија са 

физиологијом(5) и латински језик(4).Часови секције и додатне наставе нису реализовани. 

Већина ученика испуњава задате обавезе,као одељење делују сложни и у одељењу 

влада другарска атмосфера.Похвалила бих одељење 1/5 због најмањег броја изостанака у 

школи. 

На крају другог полугодишта у одељењу 1/5 има исти број ученика као на почлетку 

школске године. 

На крају школске године одељење 1/5 постигло  је следећи успех: одличних 

ученика је 11,вр.добрих 18 и један ученик постигао је добар успех.Најбоља ученица у 

одељењу је Матовић Александра са просеком 4,81. 

Укупан број изостанака је 698 од тога 665 оправданих и 33 неоправдана.Сви 

ученици имају примерно владање. 
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Часови редовне наставе одржани су по плану и програму.Због корона вируса и 

прекида наставе 15.3.2020.ученици су имали наставу преко е учионица и вибер група.Сви 

ученици су имали приступ интернету тако да је већина активно учествовала свакодневно у 

настави. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II1 

 
Одељење  II1,     Разредни старешина: Мира Белопавловић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења: 

 Недељковић Тања-председник одељења 

 Драговић Ана-заменик председника  

 Николић Вања-благајник 

 

   

 Ученици у ученичком парламенту; 

 Бањац Татјана 

 Бојић Никола 

 

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

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 

 Укупан број изостанака је 1086, од тог броја 1050 је оправданих и 38 неоправдани. 

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

истих); 

 Међуљудски односи у одељењу су на задовољавајућем нивоу. 

 

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

дисциплински поступак); 

 

 Сви ученици имају примерно владање. 

  

   

 Учешће у раду секција; 

 

 Даница Вишњић учествује у раду Секције Црвеног крста.  

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати); 
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  Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;  

 

 Смањити број изостанака и редовни одласци на часове допунске наставе.      

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељенског 

старешине;  

 

 Одржано је 29 часова одељенске заједнице и 30 часoва одељенског старешине. 

 

 Часови одељенске заједнице и одељенског старешине су након проглашења 

ванрадног стања одржавани као и часови редовне наставе преко е учионице. 

 

 

Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

Успех ученика је задовољавајући. Узимајући у обзир да су се ученици од проглашења 

ванредног стања први пут нашли у ситуацији  да прате наставу преко online учионице и 

поједине предмете преко ртс платформе  настава је протекла у најбољем реду. Сви 

ученици су имали приступ интернету и били су редовни у извршавању задатака који су 

пред њих постављани. Све то је резултирало добрим општим успехом. Морам истаћи да је 

сарадња између наставника и ученика била на завидном нивоу, као што је постојало и 

обострано разумевање приликом савладавања тешкоћа које су се спорадично јављале. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II2 

 
Одељење  II2,     Разредни старешина:  Горица Радичевић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Председник је Александра Бугариновић,заменик Јелена Љубичић,благајник  је 

Милица Јеремић 

 Ученици у ученичком парламенту; 

Јелена Љубичић и Анђела Вуксановић 

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

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 Највећи број оправданих изостанака има Бурић Сања 210, Ерац Лука 71,Вуковић 

Анђела 69. 
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 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих);Односи у одељењу су повољни и клима је коректна за рад 

 

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

дисциплински поступак); 

  Сви ученици имају примерно владање. 

 Учешће у раду секција; 

Организоване су две секције.Литерарна-Милица Милетић и лековито биље са 

фитотерапијом-Мирјана Костић-Чолић  

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

Нису учествовали на другим такмичењима осим спортским у оквиру одбојкашке, 

кошаркашке и стоно тениске екипе школе. 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;       

Атмосфера у одељењу је повољна и стимулативна за даљи напредак у учењу. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине; Број одржаних часова је 34. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 У другом полугодишту друге године већина ученика је далеко озбиљније схватила своје 

радне обавезе што је резултирало добрим успехом на крају године без обзира на све 

специфичности наставе на даљину ,која је организована после 16.марта,због епидемије 

изазване корона вирусом и увођења ванредног стања. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II3 

 
Одељење  II3,     Разредни старешина: Јасна Зарев 

 

Одељење 2/3 има 30 ученика.У одељењу има 29 девојчица и 1 дечак.На крају 

школске године 2019/2020  10 ученица је одлично,18 ученика има врло добар успех ,2 

ученице  добар. 

Учениици са одличним успехом су Ленка Божовић,Данијела Обрадовић,Милица 

Јанић,Марија Станишић,Тијана Трифуновић,Анђелија Прашчевић,Јадранка Аладић,Анђела 

Тошковић,Милица Новичић,Василија Шебовић.Најбоља ученица је Ленка Божовић. 

 На крају школске године 2019/2020 има укупно 1195 изостанака.Оправданих 1175 

и неоправданих 20 . 

Школска година је 16. марта услед појаве корона вируса из безбедоносних разлога 

почела да се  спроводи од куће.За наставу су коришћење е учионица,зоом,вибер и друге 

друштвене мреже.Сви ученици и наставници су веома успешно одговорили на ову 

новонасталу ситуацију.У току трајања наставе на даљину није било проблема у 

комуникацији између ученика и предметних наставника . 
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Преко друштвених мрежа са ученицима сам имала свакодневну комуникацију . 

Нема изречених васпитно - дисциплинских мера . 

 

                                                                                   
 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II4 

 

Одељење  II4,     Разредни старешина: Соња Илић 

 

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

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

и родитељима. 

       У току школске године су спроведене следеће активности: 

        1. Упознавање ученика са планом и програмом рада за школску 2019/20, 

конституисање одељенске заједнице коју чине: 

     - Председник одељенске заједнице - Елена Илић 

     - Заменик председника одељенке заједнице - Братислав Матовић 

     - Благајник - Александра Матовић 

као и избор ученика за ученички парламента, а одабране су: Анђела Ристић и 

Ксенија Сеничић. 

      2. Упознавање са социјалном структуром ученика,упознавање ученика са 

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

правима и обавезама ученика. 

       3. Одржавање родитељских састанака ,индивидуална сарадња са родитељима и 

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

разматрање успеха ученика. 

       4. Праћење дисциплине и изостајање са наставе: 

              - У одељењу 2/4  на крају школске 2019/20 године има укупно 1865 

изостанка,а од тог броја оравданих изостанака је 1829 и 36 неоправдана изостанка. До 

краја школске године нису изрицане васпитно - дисциплинске мере. 

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

разумевања, сарадње и поштовања, што је посебно дошло до изражаја у периоду трајања 

ванредне ситуације. 

       6. Учешће у раду секција и учешће на такмичењима: све активности ученика у 

оквиру Музичке секције одржане су у првом полугодишту. Ученици нису током ове 

школске године учествовали ни на једном такмичењу. 

       7. Ученици су редовно упућивани на посете часовима допунске наставе са 

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

оних педмета где су желели да остваре бољи успех.  

      8. Током школске године одржано је 32 часа одељенског старешине и 30 часова 

одељењске заједнице на којима се између осталог разматрао успех ученика и изостајање са 

наставе, утврђивала реализација фонда часова свих облика наставе и промовисале 

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

       9. Настава на даљину-од тренутка увођења ванредне ситуације 16.3. због 

пандемије COVID 19 са ученицима је успостављена комуникација путем Вибер група, 
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Google учионица и ТВ Платформе. Након почетних потешкоћа, са свим ученицима је 

постигнута задовољавајућа комуникација. На овај начин су ученици редовно пратили 

наставу, радили домаће задатке, презентације, тестове, а истовремено се спроводило 

редовно праћење ученичког рада и напретка, утврђивала њихова оптерећеност наставом, а 

пратило се и њихово здравствено стање. Ученици су били изузетно задовољни оваквим 

начином рада, јер је био изузетно подстицајан и развијао је креативност и наставника и 

ученика. 

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

имају примерно владање. Одличан успех има 9 ученика, врло добар 22 ученика. Ученици 

Невени Николенџић је на Одељењском већу поправљена оцена из Француског језика тако 

да је и она остварила врло добар успех са просеком. Најбоља ученица одељења је Милунка 

Весковић са оствареним просеком 4.87. 

      11. Анализа успеха је показала да је знатно бољи у односу на претходни период 

и задовољна сам постигнутим успехом обзиром на целокупну ситуацију која је успешно 

превазиђена. 

 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II5 

 
Одељење  II5,     Разреднии старешина: Сања Петровић 

 

Председништво одељења чине следећи ученици: Председник: Мирјана Ђорђевић 

Заменик председника: Јована Славковиоћ; Благајник: Ива Николић. 

Представници Ђачког парламента чине следећи ученици: Алекса Антић и Вуксан 

Веселиновић. 

Укупан број изостанака у првом полугодишту је 934.  Од тога  889. оправданих и  

45. неоправданих. Ученик Ацковић Лука је због компликација респираторне инфекције 

био хоспитализован и носи већи број изостанака.Ученик Маријан Микарић је два пута био 

у болници због испитивања кардиоваскуларног система. Такође период виремије се оцртао 

на изостајање са наставе. Очекује се у другом полугодишту редовност у похађању наставе.  

У разговору са родитељима, одељенски старешина је нагласила, да је редовност у настави 

од посебног значаја за ученике зато што се директно оцртава на њихове оцене и успех.На 

крају школске године број оправданих изостанака је укупно 1085. И број неоправданих је 

46. 

Ученици овог одељења су у првом тромесечју имали четрдесет јединица.Редовним 

и отвореним разговорима на одељенским заједницама успели смо да превазоиђемо овај 

проблем.Редовним учењем и похађањем допунске наставе ученици су успели да поправе 

успех и смање број недовољних. На крају полугодишта су имали девет недовољних оцена. 

Током другог полугодишта се спроводила настава на дањину због специфичне 

ситуације и проглашавања ванредног стања.Ученици су редовно радили и сарађивали са 

предметним наставницима.На крају школске године сви ученици су положили разред са 

позитивним успехом,сем Маријана Микарића.Он је упућен на поправни испит из 

математике и физике.Маријан Микарић није учествовао у раду и учењу током другог 

полугодишта.Из наведених предмета је имао недовољне оцене и на полугодишту.Ученика 
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је контактирао одељенски старешина сваке  недеље како би се ученик укључио у 

рад,међутим ученик се није оглашавао или минимално је радио из појединих предмета.Сви 

ученици су имали рачунаре и интернет везе током наставе на даљину. 

Није било учешћа у секцијама и такмичењима. Ученици су се базирали на редовну 

наставу како би постигли бољи успех. 

Број одржаних часова одељенске заједнице је 19. и број часова одељенског 

старешине је 19.Током целе школске године одржано је укупно 34 часа одељенског 

старешине и 30 часова одељенске заједнице.. 

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

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

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

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

тромесечју се нису одазвали задатку и имали су 40. недовољних оцена. Ученици који су 

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

полугодишта број недовољних оцена је 9.Од 26 ученика са позитивним успехом 5. ученика 

је са одличним успехом, 17. са врло добрим успехом и 3.ученика са добрим успехом.На 

крају школске године 30.ученика је положило разред са позитивним успехом и један 

ученик са недовољним успехом.Од укупног броја 11.ученика је положило са одличним 

успехом,14.ученика са врло добрим и 5. ученика са добрим успехом. 

Наставничко веће похваљује одличне ученике и најбољег ученика 

одељења:Анастасију Милковић,У даљем плану рада одељења је  редовно присуство 

ученика на часовима и учење у континуитету уз кобиновање више различитих метода и 

начине учења. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III1 

 
Одељење  III1,     Разредни старешина: Весна Божовић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник) 

Председник: Сања Балтић 

Заменик:Ема Виријевић 

Благајник: Штављанин Ана 

 

 Ученици у ученичком парламенту 

Јелена Николић и Нина Ђокић 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 

o Часови додатне:  

o Допунске –енглески,биологија,математика 

 У одељењу има 32 ученика-26 девојчица и 6 дечака.На крају школске 2019-

2020 год број одличних ученика је 20,врло добрих 11 и 1 ученица је са добрим успехом. 
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 Ученици са свим петицама су: Куч Милица,Штављанин Ана,Милетић  Ана 

,Бањац Лидија,Лазић Емилија,Спасић Бојана  Виријевић Ема и Нина Ђокић. 

 Најбољи ученик је Штављанин Ана 

 За августовски испитни рок упућују  

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе) 

o Оправданих 1265 и неоправданих 66. 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за 

решавање истих)- одлични 

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

дисциплински поступак)- 

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, ранг такмичења,број 

учесника, постигнути резултати)  

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу; 

o Ученици добро уче и лепо међусобно сарађују 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине 

 

o ОЗ 30 

o ОС 32 

 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати 

период 

Успех ученика на крају 2019-2020 године је изузетно добар иако се настава није одвијала 

по предвиђеном протоколу.Ученици су слушали online наставу изузетно се снашли  и 

постигли добре резултате.Материјал су добијали путем google учионице ,а свакодневно 

смо били у контакту путем вибер групе.Поједини професори су испитивали ученике путем 

zoom platform,што се јако добро показало. 

      Одличних ученика 20,од тога 8 нјих са просеком 5,00-а шесторо ученицама фалила је 

по 1 оцена за просек 5,оо. 

     Врло добрих 11 ученика 

     Добрих -1 ученик 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења III2 

 
Одељење  III2 ,      разредни стерешина: Ђорђе Симић 

      

 Школску 2019-20. годину у одељењу III2 похађало је 30 ученика (28 ученица и 2 

ученика). 

 

 Од укупног броја 17 ученика је за изборни предмет изабрало Грађанско васпитање 

док је 13 ученика похађало Верску наставу. 

 

 Свих 30 ученика је завршило школску годину са позитивним успехом од чега је са 

одличним успехом завршило 26 ученика, врло добрим укупно 4 ученика, 

 

 Најбоља ученица одељења је Катарина Крстић са просеком 5,00. 

 

 Укупан број изостанака је 1310, од чега 1305 оправданих и 5 неогправданих. 

 Врло добар успех су постигли следећи ученици: 

 Алекса Живановић 

 Василије Јечменица 

 Николина Никић 

 ЛидијаЂоровић 

 Осталих 26 ученика имају одличан успех,а одличан успех са просеком 

5.00 имају 15 ученика 

 

 Часови редовне наставе су реализовани у складу са наставним планом и програмом  

при чему је испуњен фонд из свих наставних предмета. 

 У току школске године одржано је 32 часова одељенског старешине и 30 часа 

одељенске заједнице. 

 Од 15.марта је спровођена реализација наставе на даљину преко гугл учионице и 

вибер групе. Ученици су истакли да такав вид наставе има својих предности јер су 

имали више времена за учење и нису губили време на долазак и одлазак из школе.  

Недостатак  је немогућност да им наставник објасни одређене наставне јединице. 

 У одељењу постоји добра сарадња међу ученицима и ученици који су имали 

потешкоће при реализацији наставног процеса добијали су подршку од другова из 

одељења. Ова сарадња постојала је и у претходним годинама стим што је сада била 

још израженија. 

 Ученици су у разговору истакли да су имали велику подршку и од наставног кадра 

који је увек налазио начина да им изађе у сусрет и олакша наставни процес. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења III3 

 
Одељење  III3,      разредни стерешина: Оливера Ђуровић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Председништво одељења чине следећи ученици: 

-председник одељенске заједнице је Aнђела Петровић 

-заменик председника је Марица Ердоглија 

-благајник је Магдалена Маринковић 

 

   

 Ученици у ученичком парламенту; 

У ученичком парламенту су ангажоване Ђорђевић Мила и Андрић Ана. 

Њихово ангажовање је редовно и на свим активностима које ђачки парламент 

организује. 

 

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

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

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

записнику са седница одељенског већа .Већих осцилација нема. 

 

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

истих); 

 

    Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући.Повремене несугласице и неслагања 

су решавани на часовима одељенске заједнице и кроз индивидуалне разговоре са 

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

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

 

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

дисциплински поступак); 

 

    Сви ученици имају примерно владање. 

   

 Учешће у раду секција; 

 

Ученици су узели учешће у раду следећих секција : 

-спортска секција-Младеновић Ивана ,Маринковић Магдалена,Богдановић 

Милица,Александрић Маша,Станић Катарина,Јеринић Нина. 
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 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати); 

     

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;  

Предлажем појачан рад одељенске заједнице .Потребна је боља посећеност 

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

      

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине; 

    Одржано је 19 час одељенске заједнице и 19 одељенског старешине. 

    Извештај о раду одељенског старешине и извештај одељенске заједнице се налазе у 

електронском дневнику.  

 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 

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

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

добри. 

Одличних ученика је 17, врло добрих 16 и један ученик неоцењен из италијанског 

језика.  

Укупан број изостанака је 1137- оправданих 1117 и неоправданих 20. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III4 

 
Одељење  III4 ,      разредни стерешина: Мина Миљаковић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник);  

 

Председник одељењске заједнице је Анастасија Јовићевић, заменик је Анастасија 

Угреновић, а благајник је Катарина Костић.  

   

 Ученици у ученичком парламенту;  

 

Представници у ученичком парламенту су Викторија Ђусић и Анђела Драгањац. 

 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају 

наставу или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               38 
 

 Број оправданих изостанака је 1472, док је број неоправданих изостанака 18. Нема 

већих осцилација, равномерно су распоређени изостанци. На крају другог полугодишта 

укупан број оправданих изостанака је 1613, а број неопрвданих изостанака је 37. 

 

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

истих);  

 

Ученици се лепо слажу, међусобно уважавају и поштују једни друге. 

 

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

дисциплински поступак);  

 

Сви ученици имају примерно владање. 

   

 Учешће у раду секција; 

  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати);  

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;    

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

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

могу да имају солидан успех, а сада кроз јачање међусобне подршке и кроз редовно учење 

покушаће да имају још боље оцене. На крају другог полугодишта ово становиште је 

потврђено, све ученице имају позитиван успех (10 ученица има одличан успех, а 17 врло 

добар успех). Најбоља ученица у одељењу је Анастасија Јовићевић која има одличан успех 

5,00. 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине; 

 

Одржано је 17 часова одељењског старешине и одељењске заједнице. Укупан број 

одржаних часова одељењског старешине и одељењске заједнице је 31. У другом 

полугодишту часови су одржавани у дигиталној учионици и путем вибера. Разговарали 

смо о изазовима са којима су се ђаци сусрели у електронској настави, решавали техничке 

потешкоће, међусобно се бодрили. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

  

Уочен је напредак на плану успеха у односу на претходну школску, на крају овог 

полугодишта имамо седам одличних ученика. Број изостанака је у оквиру просека, 

ученици се добро слажу и нема већих проблема. Посебно бих истакла беспрекорно 
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понашање на екскурзији, поштовање свих договора и заиста добре међуљудске односе. На 

крају другог полугодишта закључак је сличан, у смислу да су ђаци показали велику 

одговорност, ентузијазам, марљивост и  труд у оквиру електронске наставе, што је и 

резултирало одличним и врло добрим успехом. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III5 

 
Одељење  III5,    разредни старешина: Данијела Кужић 

 

 Школску 2019-20. годину у одељењу III5 похађало је 28 ученика (15 ученица и 13 

ученика). 

 

 Од укупнох броја 16 ученика је за изборни предмет изабрало Грађанско васпитање 

док је 12 ученика похађало Верску наставу. 

 

 Свих 28 ученика је завршило школску годину са позитивним успехом од чега је са 

одличним успехом завршило 14 ученика, врло добрим укупно 13 ученика, док је 

један ученик положио са добрим успехом. 

 

 Најбоља ученица одељења је Елена Ненадић са просеком 5,00. 

 

 Укупан број изостанака је 935, од чега 895 оправданих и 40 неогправданих. 

 

 У одељењу је изречена једна опомена одељенског старешине и то ученици Милици 

Вишњић због непримереног понашања на часу вежби. 

 

 Два ученика имају изречену меру укор Одељенског старешине због неоправданих 

изостанака, и то: 

 

 ученик Никић Вук са 10 неоправданих, тако да је школску годину завршио 

са оценом из владања врло добро (4) и просечном оценом врло добар 3,60, 

 

 ученик Јовићевић Марко са 8 неоправданих, тако да је школску годину 

завршио са оценом из владања врло добро (4) и просечном оценом врло 

добар 4,00. 

 

 У току школске године одражано је 16 часова допунске наставе и то 5 часова 

Немачког језика као и 11 часова Физике. 
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 Одличан успех су постигли следећи ученици: 

 Белопавловић Ђорђе 

 Бошковић Ирена 

 Вишњић Милица 

 Вранић Филип 

 Каличанин Марија 

 Крстић Алекса 

 Ненадић Елена 

 Никић Јована 

 Николић Михајло 

 Перић Ружица 

 Пузовић Каја 

 Радивојевић Јована 

 Славковић Димитрије 

 Станчић Ана 

 

 Часови редовне наставе су реализовани у складу са наставним планом и програмом  

при чему је испуњен фонд из свих наставних предмета. 

 У току школске године одржано је 35 часова одељенског старешине и 32 часа 

одељенске заједнице. 

 Током реализације наставе на даљину спроведена је анонимна анкета у одељењу 

III5 о предностима и недостацима наставе на даљину. Ученици су истакли да им овај облик 

наставе више одговара у односу на уобичајени ток наставног процеса из више разлога: 

боља организација у процесу учења и више слободног времена, уче када им највише 

одговара а не када морају, не губе време за припрему и сам одлазак у школу, лакше могу 

да покажу степен усвојености знања зато што не постоје други ученици који их слушају, 

итд. Недостатак  је немогућност да им наставник објасни одређене наставне јединице. 

 У одељењу постоји добра сарадња међу ученицима и ученици који су имали 

потешкоће при реализацији наставног процеса добијали су подршку од другова из 

одељења. Ова сарадња постојала је и у претходним годинама стим што је сада била још 

израженија. 

 Ученици су у разговору истакли да су имали велику подршку и од наставног кадра 

који је увек налазио начина да им изађе у сусрет и олакша наставни процес. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења IV1 
 

Одељење  IV1,    разредни стерешина: Светлана Букумира 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

Председник одељења – Николић Димитрије ,  

Заменик председника – Недовић Магдалена,  

Благајник – Маркановић Кристина; 

 

 Ученици у ученичком парламенту; 

У ученичком парламенту су ангажоване Маркановић Кристина и Продановић 

Јован. 

 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

 

 Изостанци ученика са наставе  

 У току првог полугодишта,укупан број изостанака је 845 (820 оправданих 

изостанака и 25 неоправданих изостанака). 

  

 Међуљудски односи у одељењу 

   Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући.Повремене несугласице и 

неслагања су решавани на часовима одељењске заједнице и кроз индивидуалне разговоре 

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

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

   

    - Дисциплина и владање : 

  Сви ученици имају примерно владање. 

 

 Учешће у раду секција; 

Ученици су узели учешће у раду следећих секција: 

-секција Црвеног крста је реализована кроз 28 часова-Ђуровић Невена. 

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

Владимир,Митровић Александра,Васиљевић Ђорђе,Милетић Исидора; 

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

 

Ученици су узели учешће и у хуманитарним активностима, тако што су сакупљали 

гардеробу и новчана средстава за педијатријско одељење наше болнице. У ову активност 

су укључили и ученике других одељења. 

 

 Учешће на такмичењима  
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 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;      

Предлажем појачан рад одељењске заједнице, осмишљавање различитих тема за 

предавање на часовима одељењске заједнице, у складу са њиховим интересовањима. У 

сарадњи са психологом школе, прилагодити рад са ученицима развојним карактеристикама 

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

њихово постигнуће у школи. Предлажем и организовање заједничких посета 

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

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

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

поправе успех. 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине 

 

   Одржан је 21 час одељењске заједнице и 21 час одељењског старешине. 

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

програму,организацији наставе и вежби. Упознати су са правилником 

оцењивања,организацијом и распоредом додатне и допунске наставе и ваннаставних 

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

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

руководство одељења и представници Ђачког парламента. Ученицима и родитељима је 

предочен и план реализације Програма за заштиту ученика од насиља (облици 

насиља,мере превенције и мере интервенције). Обављени су и разговори са ученицима на 

теме: Професионална оријентација, припреме за матурски испит. У нашој школи су 

одржане презентације високо-школских установа (Педагошки факултет - Ужице, ВМА-

медицински факултет, ПМФ-Крагујевац), тако да су ученици могли да сазнају основне 

информације,план уписа,начин полагања пријемних испита и сл. 

  

Одржана су два родитељска састанака и више индивидуалних разговора са 

родитељима. Родитељи су упознати са организацијом и  начином спровођења свих облика 

образовно-васпитног рада,обавезама, правима и дужностима ученика. Посебна пажња је 

усмерена на упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

   

Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

У одељењу 4/2 има 29 ученика (7 дечака и 22 девојчице). Сви ученици са 

позитивним успехом завршавају прво полугодиште (одличних-20 ученика,врло добрих-7 

ученика и Андрић Марија је неоцењена, јер учи Италијански језик - разредни испит 

полаже на крају школске године). Најбољи ученик у одељењу је Спасић Анастасија, а 

похваљују се и Парезановић Маја и Стоисављевић Петар. 
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 Ученици су показали висок ниво заинтересованости за рад,клима у одељењу је 

задовољавајућа, међуљудски односи су добри. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV2 
 

Одељење  IV2,    разредни стерешина: Миросавић Снежана 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

 

   Председништво одељења чине следећи ученици: 

-председник одељењске заједнице је Џамић Мина 

-заменик председника је Благојевић Тамара 

-благајник јеТрифуновић Ања 

 

 Ученици у ученичком парламенту; 

У ученичком парламенту су ангажоване Лисинац Анђела и Ђуровић Јована. 

 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Ученици су  похађали часове допунске наставе: 

 -допунска настава је организована из следећих предмета: 

 -Српски језик и књижевност - 3 часа - наставу похађали: Ратковић Вучић, Жељко 

Крсмановић, Биорац Хелена, Васиљевић Ђорђе, Здравковић Милица. 

 -Енглески језик - 4 часа - наставу похађали: Крсмановић Жељко, Џамић Мина, 

Бошковић Анђелија, Митровић Александра 

-додатна настава је реализована из Немачког језика-17 часова; наставу похађали: 

Милетић Исидора,Спасић Анастасија, Благојевић Тамара, Ђуровић Јована, Ђуровић 

Невена. 

 

 Изостанци ученика са наставе  

 На крају наставне године,укупан број изостанака је 1147(1100 оправданих 

изостанака и 47 неоправданих изостанака). 

  

 Међуљудски односи у одељењу 

   Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући.Повремене несугласице и 

неслагања су решавани на часовима одељењске заједнице и кроз индивидуалне разговоре 

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

проблема са савладавањем градива и проблема са мотивацијом у постизању бољег 

успеха.У току трајања ванредног стања због епидемије изазване корона вирусом, узајамна 
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помоћ при раду, изради домаћих задатака и припреми за реализацију матурског испита, 

дошла је још више до изражаја. 

  

 - Дисциплина и владање : 

  Сви ученици имају примерно владање. 

  Код ученика који су на полугодишту имали укор одељењског старешине  су 

спроведене и успешно реализоване мере друштвено-корисног и хуманитарног рада . 

 

 Учешће у раду секција; 

Ученици су узели учешће у раду следећих секција: 

-секција Црвеног крста је реализована кроз 28 часова-Ђуровић Невена. 

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

Владимир,Митровић Александра,Васиљевић Ђорђе,Милетић Исидора. У току трајања 

епидемије, ученици су били максимално ангажовани у помоћи старим лицима, у набавци 

лекова и намирница, као и у дежурству у просторијама Црвеног крста. 

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

 

Ученици су узели учешће и у хуманитарним активностима, тако што су сакупљали 

гардеробу и новчана средстава за педијатријско одељење наше болнице. У ову активност 

су укључили и ученике других одељења. 

 

 Учешће на такмичењима  

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

знање“ и освојила прво место. 

-Ђуровић Невена је учествовала,као члан екипе Црвеног крста,на Републичком 

такмичењу из прве помоћи и освојила девето место. 

 

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;      

Предлажем појачан рад одељењске заједнице,осмишљавање различитих тема за предавање 

на часовима одељењске заједнице,у складу са њиховим интересовањима.У сарадњи са 

психологом школе,прилагодити рад са ученицима развојним карактеристикама и помоћи 

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

постигнуће у школи.Предлажем и организовање заједничких посета 

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

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

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

поправе успех. 

 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова 

одељењског старешине 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               45 
 

 

   Одржан је 33 часова одељењске заједнице и 33 часова одељењског старешине. 

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

програму,организацији наставе и вежби.Упознати су са правилником 

оцењивања,организацијом и распоредом додатне и допунске наставе и ваннаставних 

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

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

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

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

мере интервенције). Обављени су и разговори са ученицима на теме: Професионална 

оријентација,припреме за матурски испит.У нашој школи су одржане презентације високо-

школских установа (Педагошки факултет-Ужице,ВМА-медицински факултет,ПМФ-

Крагујевац), тако да су ученици могли да сазнају основне информације,план уписа,начин 

полагања пријемних испита и сл. 

  

    

 Одржана су три родитељска састанака и више индивидуалних разговора са 

родитељима. Родитељи су упознати са организацијом и  начином спровођења свих облика 

образовно-васпитног рада,обавезама,правима и дужностима ученика. Посебна пажња је 

усмерена на упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања. 

   

Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период 

 У одељењу 4/2 има 29 ученика (7 дечака и 22 девојчице). Сви ученици са 

позитивним успехом завршавају школску годину(одличних-28 ученика,врло добрих-1 

ученик ). Најбољи ученик у одељењу је Стоисављевић Петар, а похваљују се сви ученици 

са одличним 5,00 успехом: Парезановић Маја, Спасић Анастасија, Андрић Марија, 

Бежановић Зорана, Ђуровић Јована,Милетић Исидора, Милосављевић Владимир, 

Ковачевић Кристина, Токалић Андријана. 

Ученици су у периоду од 4.6.-10.6. полагали матурски испит који се састојао из 

три дела: Српски језик и књижевност-писмени испит, испит за проверу стручно-теоријских 

знања и практични матурски рад.Одличан успех је остварило 26 ученика а троје ученика су 

постигли врло добар успех.Просечна оцена одељења на матурском испиту је 4,58. 

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

задовољавајућа,међуљудски односи су добри. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења IV3 

 

Одељење IV3;    разредни старешина: Мирјана Костић Чолић 

 

 

Ученици који чине председништво одељења су : 

Председник – Катић Анђела 

Заменик председника – Марковић Кристина 

Благајник - Миловановић Гроздана 

 

Ученици у ученичком парламенту су: 

Милојковић Виктор и Ћурчић Адријана 

 

У одељењу 4/3  има 31 ученик. На крају другог полугодишта сви ученици имају 

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

Са општим успехом 5,00 има 17 ученика. Вукову диплому су добила четири 

ученика . То су: Младен Васиљевић, Милица Мијатовић, Јована Ракићевић и Никола 

Шалинић. 

      Никола Шалинић  је и најбољи ђак у одељењу. На наставничком већу 16. 01. 

2020. године предложено је и усвојено да  Никола Шалинић буде  добитник светосавске 

награде града Краљева. 28. 01. 2020. године у просторијама Градске управе града Краљева 

одржана је свечаност на којој је  градоначелник града Краљева др Предраг Терзић 

најбољим ученицима основних и средњих школа уручио књиге. Никола, честитамо! 

  На наставничком већу  03.06. 2020. године, похваљени су ученици са општим 

успехом 5,00. Сви ученици са успехом 5,00 су добили на поклон књиге. 

 

Укупан број изостанака  на крају другог полугодишта школске 2019/20. године 

износи 1511, од тога је оправданих изостанака 1502, а неоправданих изостанака 9. 

  

 Сви ученици у одељењу имају примерно владање. 

 

Ученици су похађали допунску наставу из следећих предмета: 

Математике- 4 часова. 

Ученици су похађали додатну наставу из следећих предмета: 

Математике- 13 часова. 

Учествовали су у раду Секције за лековито биље са фитотерапијом – 5 часова,(5 

ученика). 

 

     У току   школске 2019/2020. године број одржаних часова одељенске заједнице 

је 35 и број одржаних часова одељенског старешине је  35. 

 

 

 

     На матурском испиту 2019/2020. године у јунском року ученици су постигли 

следећи успех: 

28 ученика је положило матурски испит са одличним (5,00) успехом, 
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   2 ученика је положило матурски испит са одличним (4,76) успехом и 

    1 ученик је положио матурски испит са врло добрим успехом (4,00). 

 

 

     Увођењем ванредног стања на територији Р.Србије редовна настава је 15. марта 

прешла на наставу на даљину. После кратког времена прилагођавања на нови вид наставе, 

ученици и наставници су наставили да предвиђеним темпом савладавају наставне јединице 

из свих предмета. Напоран и континуиран рад , преданост који су ученици показали у овом  

периоду се најбоље види у средњој оцени  одељења која износи: 4,91. Честитамо! 

 

 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV4 

 

Одељење: IV/4                 Разредни старешина: Драгана Рончевић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

  Анђела Радаковић, Катарина Анђелковић, Јана Дабижљевић. 

 

 Ученици у ученичком парламенту;  

 Бојана Вучићевић и Маријана Томић. 

 

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

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

школску 2019/2020.г. је 1180, оправданих изостанака 1165 и 15 неоправданих изостнака. 

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

 

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

истих);.  

 Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући. Другарство је на високом 

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

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

међуљудских односа. 

  

 

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

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

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

вежби у блоку која се спроводила на педијатријском одељењу Опште болнице у Краљеву и 
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Предшколским установама „Олга Јовичић Рита“. Примерно владање и у току спровођења 

дежурства ученика у школи. 

   

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути 

резултати);  

 Ученице које су учествовале на Републичком такмичењу из Музичког 

(Традиционална песма) су: Нађа Савковић, Наташа Стојановић и Маријана Томић. 

  

 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;    

       Развијано другарства, добри међуљудски односи у одељењу. 

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

емпатски став кроз личне примере и искуства.  

  

Број одржаних часова одељењске заједнице је 24, а број одржаних часова 

одељењског старешине је 32. Због ванредне ситуације у 2.полугодишту, комуникација са 

ученицима је била свакодневна преко дигиталне учионице и друштвених мрежа. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период: 

 Као разредни старешина задовољна сам понашањем, дисциплином, 

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

одељења је 4,64), а и појединачним успехом ученика на крају шк.2018/2019.: одличан 

успех има 28 ученика, врло добар 1 ученик.  

  

 Ученик одељења је Катарина Анђелковић која има одличан успех(5,00), 

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

ученик одељења показује одличан степен сарадње са одељењским старешином, 

предметним наставницима, свим особљем у школи, као и ученицима Медицинске школе у 

Краљеву.  

 У јунском испитном року, ученици су имали матурске испите из: 

- Српског језика и књижевности ( 23 ученика је добило оцену оличан-5 и 6 ученика је 

добило оцену врло добар - 4. Просечна оцена је 4.79). 

- Васпитање и нега деце ( изборни предмет): 29 ученика је добило оцену одличан - 5. 

- Васпитање и нега деце ( матурски практични рад): 29 ученика је добило оцену одличан - 

5. 

Просечна оцена матурског испита је одличан - 4.93. 

 Ученици су добили сведочанства и дипломе о завршеној срењој школи. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења IV5 

 

Одељење IV5                     Разредни старешина: Мирјана Вучковић 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

  Лидија Јовановић, Матија Ратковић, Јелисавета Ћировић. 

 

 Ученици у ученичком парламенту;  

Јана Чалопек и Ивана Никетић 

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

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

крају школске 2019/2020.г. је 1682, оправданих изостанака 1629 и 53 неоправданих 

изостнака.  

  

Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање истих);.  

 Међуљудски односи у одељењу су били задовољавајући. Другарство је било на 

високом нивоу, заједничка помоћ свих за поједине ученике - новчана, морална подршка, 

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

међуљудских односа. 

 

 

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

дисциплински поступак);Сви ученици у разреду имају примерно владање. 

   

 Учешће у раду секција; Учешће у спортским секцијама. 

 

Број одржаних часова одељењске заједнице је 30, а број одржаних часова 

одељењског старешине је 30. 

   

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период: 

 Као разредни старешина задовољна сам понашањем, дисциплином, 

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

одељења је 4,72), а и појединачним успехом ученика на крају школске2019/2020.: одличан 

успех има 23 ученика, врло добар успех има 8 ученика. 

 

 

 Похваљени су : Милица Бошковић,Ирена Васев,Мирјана Гаровић,Лидија 

Јовановић, Славица Косовац,Никола Которчевић,Анђела Макрагић, Јелица Мијатовић, 

Ивана Никетић,Јован Пантелић,Ђорђе Радовановић,Матија Ратковић,Андрија 

Сеочанац,Анћела Стамемковић,Александра Стефановић,Душан Стојковић,Катарина 
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Тошић,Јелисавета Ћировић и Александра Чоловић за одличан успех(5,00) и примерно 

владање.  Сви ученици у одељењу показивали су одличан степен сарадње са одељењским 

старешином, предметним наставницима, свим особљем у школи, као и другим ученицима 

Медицинске школе у Краљеву.  

 Најбољи ученик у одељењу је Славица Косовац. 

 На матурски испит изашао је 31 ученик и сви су успехом положили исти и то: 

 28 са одличним и 3 са врло добрим успехом. 

Српски језик и књижевност:27 ученика је добило оцену одличан 5 и 4 врло добар 

4, просечно 4,87. 

Испит за проверу стручно теоријских знања:24 ученика је добило оцену одличан 

5,6 ученика врло добар 4 и 1 добар 3. 

Матурски практичан рад:30 ученика је добило оцену одличан 5 и 1 ученик врло 

добар 4. 

Просечна оцена на матурском испиту је 4,86. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Активност наставника – додатна/допунска, 

секције, ваннаставне активности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                  30. 8. 2020.          
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Извештај о одржаној додатној и допунској настави 

 

Стручно веће српског језика и књижевности 

 

Наставни предмет: српски језик и књижевност 

Предметни наставник: Љиљана Ракић 

Допунска настава реализована је  у односу на потребе ученика. 

Пошто су оцене ученика углавном одличне, мали број ученика  је изразио жељу за 

напретком у раду. 

У циљу побољшања успеха и објашњењу  онога што је ученицима било теже у 

разумевању обрађених романа   реализовани су часови на којима су могли да изнесу своје  

потешкоће. Тешкоће су им представљале историјско  време које  је обрађено у делу 

Корени,композиције и структуре појединих романа. 

Након додатних објашњења  градиво је лакше савладано и ученици су  то показали 

на тестовима знања. 

У току епидмедије COVID-19, настава је одржавана у гугл учионици и ученицима 

је пружана адекватна помоћ тамо где је било потребно.   

 

 

Наставни предмет: српски језик и књижевност 

Предметни наставник: Јелена Вељовић 

 

Из предмета Српски језик и књижевност сам одржала 17 часова допунске наставе 

у одељењу I3, а у  I5  16. Повремено су ове часове похађали и ученици из других одељења 

првог разреда код којих се јављала потреба за овом врстом наставе. Настава је уродила 

плодом, јер на крају ниједан ученик није имао недовољну оцену. 

У току епидмедије COVID-19, настава је одржавана у гугл учионици и ученицима 

је пружана адекватна помоћ тамо где је било потребно.   

 

 

Наставни предмет: српски језик и књижевност 

Предметни наставник: Милица Милетић 

Извештај рада допунске наставе за  прво полугодиште 2019/2020. годину 

Током протекле школске године спроведен је програм  одржавања допунске 

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

настава је извођена у другом  разреду. Наставне јединице: Барок, класицизам и 

просветитељство, романтизам.  
 

На часовима допунске наставе присуствовали су следећи ученици: 

1. Мина Ђуровић II 3 

2. Сандра Павловски II 3 
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3. Миа Ћосић II 3 

4. Маја Павловић II 3 

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

интензивнијег оцењивања ученика кад се држало и више часова.  

 

Током протекле школске године спроведен је програм  одржавања допунске 

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

настава је извођена у другом  разреду. Наставне јединице: Барок, класицизам и 

просветитељство, романтизам, реализам, морфолигија и култура изражавања.  

На часовима допунске наставе присуствовали су следећи ученици: 

 

1. Мина Ђуровић II 3 

2. Сандра Павловски II 3 

3. Миа Ћосић II 3 

4. Маја Павловић II 3 

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

интензивнијег оцењивања ученика кад се држало и више часова. У току епидмедије 

COVID-19, настава је одржавана у гугл учионици и ученицима је пружана адекватна помоћ 

тамо где је било потребно.   

 

 

Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике 

 

Наставни предмет: Физика 

Предметни наставник: Траиловић  Марина 

 

У овом полугодишту  одржала сам  29 часова допунске наставе на којима су 

обрађиване теме предвиђене планом рада за 1 , 2, 3 и 4 разред. Теме су различите за 

различите смерове јер им се програми разликују у неким деловима .Иако је већи број 

ученика имао слабе оцене из физике посебно ученици 2 разреда нису у великом броју 

посећивали часове допунске наставе иако се одржавала у три термина ради боље 

усклађености распореда ученика и наставника.У првом разреду одржано је од 2 до 10 

часова допунске ( највише у I4), а долазило је од 2 до 6 ученика по часу.У дрогом разреду 

одржано је од 2 до 7часова (II1 i II5). Највише је долазило ученика из II5,њих 17.За трећи 

разред је одржано 11 часова допунске наставе али су долазили ученици III5;њих 28,док 

нико из III3 није дошао ни једном.За ученике четвртог разреда одржано је 4 часа допунске 

наставе уз присуство укупно 10 ученика.Број ученика  се повећавао пред контолне вежбе и 

тестове или у случајевима када би требали да поправљају оцене. 

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

наставом налази се у Дневнику евиденције Допунске и додатне наставе . 
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 Додатна настава није одржана ове школске године јер није било заинтересованих 

ученика. 

Због ванредног стања ,у другом полугодишту је одржано само 2 часа допунске 

наставе  за 4 ученика првог и другог разреда.Евиденција се налази у електронском 

дневнику сваког одељења. 

 
Наставни предмет: Физика 

Предметни наставник: Цветић Мирослав 

У првом полугодишту одржано је 10 часова допунске наставе у одељењу 1/3 и 8 

часова у одељењу 1/5.Часовима је присуствовао различит број ученика ,у просеку 3.Већи 

број ученика је долазио пред одржавање контролних задатака и тестова.Резултати су 

задовољавајући јер нема слабих оцена. 

У другом полугодишту су одржана по 2 часа  допунске  у оба оодељења.У 1-3 на 

првом часу је било 32 ученика а на другом 3. У 1-5 на првом часу 4 ученика , на другом 6 

ученика.По увођењу ванредног стања допунска настава се одржавала у виду консултација 

преко виббер групе или елек.учионице.  

 

Наставни предмет: Математика  

Предметни наставник : Јелена Видић  

У првом полугодишту одржано је 15 часова допунске наставе у 2/1, 2/2 којима је 

присуствовао 31 ученик. 

На тим часовима је обрађивана тригонометрија,степеновање,кореновање,квадратне 

једначине. 

У одељењу 4/1 одржано је 8 часова за 11 ученика ,а у 4/3 одржано је 3 часа за 5 

ученика.Са њима је обрађено : испитивање тока функције,цртање графика функције. 

На свим часовима допунске наставе било је могуће поправљање оцена,па на овом 

полугодишту нема слабих. 

У одељењу 4/2 одржано је и 11 часова додатне наставе за 2 ученика( Никола 

Шалинић и НевенаЧеперковић) где су рађени задаци за пријемни испит. 

У другом полугодишту због Короне ,одржана су само 2 часа допунске наставе  у 

II1,2 и било је 15 ученика,који су обрађивали квадратне једначине ,функције . 

У IV3 одржан 1 час  са 3 ученика.Радили су комбинаторику и биномну формулу. 

За 2 ученика ( Н.Шалинић и Н.Чеперковић) одржана су 2 часа додатне наставе,на 

којима је рађена комбинаторика и биномне формуле. 

Због  ванредне ситуације,није одржан већи број часова допунске и додатне наставе 

али су ученици били у непрестаном контакту са наставником путем ел.учионице или 

вибера. 

 
Наставни предмет: Математика  

Предметни наставник:  Марина  Максимовић  

Ученицима је пружена могућност да се у било ком тренутку одржи допунска 

настава, због чега је одржано укупно 36 часова у првом полугодишту, од тога у: 

 1/1 5 часова којима је присуствовало од 1 до 8 ученика;  

1/2 само 1 час са 22 ученика  ; 1/3 - 6 часова са 2 до 8 ученика;  1/4-4 часа са 2 до 

16 ученика; 2/3 -8 часова којима је присуствало од 1 до 14 ученика ; 2/5-7 часова са 2 до 5 

ученика; 3/1-2 часа са 5-6 ученика; 3/2 -3 часа са 1 и29 ученика. 
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Часовима допунске су присуствовали и ученици са вишим оценама како би 

разјаснили нејасноће у градиву и поправили оцене. 

  У другом полугодишту је пре увођења ванредног стања одржано 5 часова 

допунске наставе  и то : I -3  ЈЕДАН ЧАС ЗА 1 УЧЕНИКА;  II-5 одржано 2 часа са по 1 

учеником;                III-1 одржано 2 часа  на којјима је било 3 -2 ученика. 

На часовима су рађени задаци који нису били јасни ученицима.На тим часовима 

ученици су имали могућност поправљања оцена,а посећивали су их и ученици са већим 

оценама . 

 

Наставни предмет: Математика  

Предметни наставник :  Катарина Милошевић 

У првом полугодишту  одржано је укупно 19 часова допунске наставе и то : 

У  1/1 -8 часова којима је присуствало од 1 до 21 ученика ; ½ -2 часа са 8 до 22 

ученика; ¼-9 часова са 2 до 16 ученика. 

Обрађиване су операције са векторима,пропорционалности,дељење полинома. 

У периоду од 25.02. до 19.о6.одржано је 4 часа допунске наставе у првом разреду, и 

то у 1-1 одржана су 2 часа  са 3,односно 1 учњником.У 1-4 одржано 2 часа са 9 односно 5 

ученика.Обрађивани су задаци из рационалних илгебарских израза. 

 

Наставни предмет: Математика  

Предметни наставник : Ђорђе Миљаковић 

У овом полугодишту потрбу за допунском наставом имало је само одељење 4/5 где 

је одржано 9 часова са просечно 8 ученика.Часовима нису присуствовали ученици са 

слабим оценама осим Лазара Тошића који био само једном. 

У другом полугодишту,због ванредног стања није одржан ни један час допунске 

наставе у школи али је одржан известан број онлајн преко зума. 
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Стручно веће страних језика 

 

Додатна и допунска настава у школској 2019/2020 години се до половине марта 

одржавала редовно, по предвиђеном плану и програму. Међутим, од половине марта због 

ванредног стања изазваног епидемијом коронавируса, настава је одржавана путем 

апликације google classroom. У току ове наставе није било допунских  часова али су у 

оквиру редовних часова ученици радили допунске и додатне вежбе, тражили и добијали 

објашњења из појединих области.  

 

Весна Милетић 

Допунска настава из енглеског језика се одржавала у првом   разреду.  У почетку 

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

ученици.  

На часовима допунске наставе су додатно појашњаване граматичке области које су 

обрађене  на редовним часовима  као што су времена и  чланови.  На одређеном броју 

часова вршена је провера вокабулара а ученицима су давана објашњења која су им била 

потребна. Евидентно је да је број ученика у периодима писмених вежби и задатака већи  а 

иначе нема велике заинтересованости  у време ван ових активности. 

Укупно је  одржано 22 часа током целе године. 

Додатна настава се одржавала у одељењу 3/2 и ученици су редовно долазили на 

наставу. До краја године су  одржана  23 часа.  На часовима су обрађивани  садржаји који 

ће се тестирати на такмичењу а нису предвиђени наставним планом и програмом за 

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

 

Оливера Косанић 

Допунска настава: Укупно је  одржано 14 часова допунске наставе у II3, II4 и II5. 

Додатна настава: Укупно је  одржано 4 часа додатне наставе у IV2. 

 

Ружица Каличанин 

Допунска настава: Укупно је  одржано 12 часова допунске наставе у сваком 

одељењу 1. године. 
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Александра Ћировић 

Допунска настава: Укупно је  одржано 5 часова допунске наставе у II и III 

години. 

Додатна настава: Укупно је  одржано 7 часа додатне наставе у IV години. 

 

Марија Цветаноски 

Допунска настава: Укупно је  одржано 18 часова допунске наставе. 

На ове часове су спорадично долазили ученици из I, II и III године, али углавном 

недовољно редовно. 

Додатна настава: Укупно је  одржано 18 часа додатне наставе у IV години. 

Додатна настава је већином била усмерена на припремање ученика за полагање 

ДСД испита и свих 14 пријављених ученика је редовно долазило на ове часове. 

 

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

припремене наставе се налази уредно забележена у електронском дневнику, за школску 

2019/2020. годину. 

 

 

  

Стручно веће друштвених наука 

 

Наставни предмет: Историја 

Школска 2019/20.год. 

Предметни наставник: Дејан Крунић 

Ученици I-4 и  II-5 одељења посетили су 30. 09. 2019. године Народни музеј 

Краљево, где су имали прилику да присуствују изложби „Дакле, ви сте тај Урош Предић“. 

- Ученици I-1, I-2,I-4, II-3 и II-5 одељења посетили су 09. 12. 2019. године Народни 

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

незаборав“. 

- Ученица IV разреда Анастасија Спасић освојила је прво место на квизу „Краљево 

бира знање“ одржаном 14. 12. 2019. године. 
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Стручно веће лекара и фармацеута 

 

 
Наставни предмет: Медицинска биохемија (допунска) 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник: Ана Филиповић 

 

У одељењу III/2 одржано је укупно 5 часова допунске наставе на којој је 

присуствовало 6 ученика, који имају проблема у учењу и савладавању градива, који су на 

часовима допунске наставе успешно поправили оцене. Према критеријумима оцењивања 

сви ученици су оцењени адекватним оценама за ниво знања који су показали након часова 

допунске наставе. Примећен је велики напредак у учењу и раду истих ученика. Ученици су 

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

разлог је мањи број ученика и боља комуникација тј. индивидуални рад  наставника са 

учеником. Сви доласци ученика су редовно евидентирана у Е-дневнику и педагошкој 

свесци. 

 

 

 

Наставни предмет: Фармацеутска технологија (допунска) 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник: Невенка Миловановић 

У одељењу II/2 одржано је укупно 1 часа допунске наставе на којој су ученици 

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

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

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

раду. Сви доласци ученика су редовно евидентирани у Е-дневнику и педагошкој свесци. 

 

 

 

Наставни предмет: Фармацеутскo–технолошке операције и поступци 

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник: Невенка Миловановић 

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

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

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

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

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

Школска 2019/2020.година 

Предметни наставник: Миљан Пешић 

У одељењу IV/2  иако је планирано није одржан ни један час, због високих оцена 

које ученици имају на вежбама нису били заинтересовани за допунску наставу. 

 

Остали наставници фармацеутске групе предмета и лекари у овом полугодишту 

нису имали часове допунске и  додатне наставе као ни секције. 

 

 

 

Стручно веће физиотерапеута и козметичара 

  

Наставни предмет : Естетска нега 

Школска : 2019/20. година 

Предметни наставник : Ана Ерац 

 

 Укупан број одржаних часова допунске наставе у  трећој години у  периоду од 2.09. 

2019. до 31.01.2020. год. у одељењу III4  је 5  часова . 

 

 Ученицима je омогућено да на дате часове долазе по потреби и договору,отклоне 

евентуалне потешкоће у учењу и савладавању градива.Ученици су имали прилику да на 

овим часовима и попаве оцену из датог предмета. 

 

 

Стручно веће зубне технике: 

 

Наставни предмет: Анатомија и физиологија 

Школска: 2019/20. година 

Предметни наставник: Јасмина Јовановић 

 

26. 9. 2019. чет 1 
 

1 
Организација 

човечијег тела 
обнављање 0 Ј. Јовановић 26. 9. 2019. 10:50 

16. 10. 

2019. 
сре 7 

 
2 

Организација 

човечијег тела 
провера 0 Ј. Јовановић 16. 10. 2019. 12:54 

30. 10. 

2019. 
сре 7 

 
3 

Организација 

човечијег тела 
провера 0 Ј. Јовановић 30. 10. 2019. 12:59 

11. 12. 

2019. 
сре 8 

 
4 

локомоторни 

систем 
утврђивање 0 Ј. Јовановић 11. 12. 2019. 13:29 

18. 12. 

2019. 
сре 8 

 
5 

локомоторни 

систем 
утврђивање 0 Ј. Јовановић 20. 12. 2019. 13:25 
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Извештај о раду секција 

 

Секција - физичко васпитање 

 

У току школсле 2019/2020. године из предмета физичко васпитање реализоване су 

следеће спортске секције а све у складу са календаром такмичења Савеза за школски спорт 

града Краљева.  

 

1. Стонотенисерскасекција- такмичење општинског рамга, пласман 2. место 

2. Одбојкашка секција- такмичење општинског рамга, пласман 2. место 

3. Кошркашка- такмичење општинског рамга, пласман 2. Место 

4. Баскет секција 3:3- такмичење општинског рамга, пласман 3. Место 

5. Фуцал секција- такмичење општинског рамга, пласман 4. Место 

6. Рукомет секција- такмичење општинског рамга, пласман 2. Место 

 

Настава је прекинута 16.марта 2020.г. због проглашења пандемије вируса  Covida 

19. Иста се реализовала ,,на даљину* посредством Гугл учионица и других платформи који 

су наставници у договору са ученицима реализовали као и преко РТС Планете и 

платформе. 

 

 

Музичка уметност - секција 

 

1. Заједница Медицинских школа (децембар) Врњачка бања, наступ вокално-

инструменталног састава . 

2. Међушколска сарадња Машинско-техничке школе 

3.Школска слава 27. Јануара 

4. Присуство на Монографији легата др. Оливере Чоловић-Радојковић, Народни 

музеј Краљево, одељење 4/4 

5. Учешће солиста и певачке групе на онлајн Републичком такмичењу 

традиционалне песме мај/јун 

6. Учешће на конкурсу "Магија је у рукама наставника"-интердисциплинарна 

настава музичка и ликовна уметност, мај 
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Рецитаторска секција: 

 

Рецитаторска секција је током школске 2019/2020.год. је делимично реализована и 

била је у складу са могућностима због настале ситуације и обуставе редовне наставе због 

корона вируса. Чланове секције чинили су ученици првог, другог, трећег и четвртог 

разреда. План рада ове секције био је следећи: 

- Изражајно читање одабраних текстова. 

- Вежбање акцената,интонације,паузе и темпа. 

- Утврђивање песничких врста,фигура хоризонталне осе,функционисање говорних 

константи у спрегу,интонација поетских садржаја на примерима. 

- Читање пригодних садржаја о Светом Сави. 

- Припремање ученика за такмичење рецитатора према пропозицијама Културно-

просветне заједнице. 

- Слушање снимака уметника рецитатора,уношење у тајне лепог говора. 

- Сарадња са осталим секцијама у школи. 

 

Чланови рецитаторске секције који су се посебно истакли током активности  у 

првом полугодишту су Маркановић Кристина и Ђуричић Милица. Оне су стихове   

познатих  краљевачких песника изводиле на Удружењу медицинских школа које је одржано 

у  Врњачкој Бањи. 

   Ученици су се истакли  и на прослави Светог Саве где су рецитовали текстове 

Војислава Илића, Момчила Тешића и осталих српских песника. 

У плану је била и реализација прославе Дана школе и одржано је неколико 

припремних часова. Наравно, увођење ванредног стања утицало је на даљи ток припреме. 

 

Љиљана Ракић 

 

Литерарна секција: 

 

Извештај рада литерарне секције за 2019/2020. годину 

У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године  спроведен је програм 

слободних активности, из српског језика и књижевности, литерарна секција, наставник 

Милица Милетић.  Изведено је шест часова. Ученици: Ленка Божовић, Теодора Васковић, 

Милица Јанић, Тијана Трифуновић, Василија Шебовић. Наставне јединице:  

 

Организовање секције 

Разговор о актуелној књижевној теми 

Стваралаштво А.С. Пушкина 

Стваралаштво европских романтичара 

Стваралачки литерарни покушаји 

Анализа примера различите обраде једног мотива 



Медицинска школа Краљевo 

                                                            Годишњи извештај о раду школе                                                                               62 
 

 

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

његове стилске функције, гледали позоришне представе. Часови слободне активности 

реализовали су се једном недељно, односно били су учесталији уколико је за тим постојала 

потреба. У другом полугодишту настављено је са реализацијом часова рада литерарне 

секције и остваривали су се покушаји стваралаштва а у вези са школским часописом.  

На жалост, епидемија вируса COVID-19 онемогућила је даље остваривање планова 

и рад секције.  

 

 

 

Секције за лековито биље са фитотерапијом: 

 

Извештај о раду Секције за лековито биље са фитотерапијом 

 

Извештај о раду Секције за лековито биље са фитотерапијом на крају школске 

2019/2020. године. 

 

Предметни наставник: Мирјана Костић-Чолић 

Ученици одељења:   2/2 (14 ученика), 

   3/2 (3 ученика) и 

   4/3 (5ученика). 

 

 

На крају   школске 2019/2020. године секција је имала 5 часова.У току часова 

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

знања о лековитом биљу; развијање еколошке свести код ученика; стицање и развијање 

вештина и способности за рад у тиму; стицање и развијање самопоуздања код ученика кроз 

њихова предавања на Парламенту, часовима одељенске заједнице, вођењу интервјуа, 

анкета; сарадња између ученика из различитих одељења, сарадња између школа и других 

институција; развијање емпатије према другим људима и повезивање са природом. 

 

Обележили смо: Светски дан јабука. 

Упознали смо се са ликом и делом нашег покојног академика др Јована Туцакова. 

 

Због увођења ванредног стања на територији Р. Србије и преласком на наставу на 

даљину, ученици из секције нису  били у могућности да остваре планове везане за пројекат 

„Амброзија“. 

Сва наша ангажовања документовали смо у виду текстова и слика и направили 

материјал који је објављен на сајту Медицинске школе. 
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Секција Црвеног крста   

 
У секцији Црвеног крста је 20 ученика,свих образовних профила.По потреби се 

ангажују остали ученици(акције добровољног давалаштва,разне манифестације у 

организацији Општинске организације Црвеног крста).Радом секције координирају 

наставнице Снежана Миросавић и Букумира Светлана.Активности су реализоване кроз 23 

часа, у сарадњи са школском секцијом прве помоћи,наставницима Здравствене 

неге,директором и педагогом Школе.На нивоу локалне заједнице,остварена је сарадња 

са:Црвеним крстом Краљево,Општом болницом“Студеница“,Предшколском установом 

„Олга Јовичић-Рита“,Полицијском управом Краљево,Ватрогасним друштвом,Институтом 

за трансфузију крви Србије,ЕСТШ“Никола Тесла“. 

Чланови секције Црвеног крста су учествовали у реализацији следећих 

активности: 

-акција Безбедност деце у саобраћају-трка за срећније детињство 

-обележавање Дечије недељe 

-акције добровољног давалаштва крви 

-Републичко такмичење у пружању прве помоћи је одржано 21.09.2019.год.Екипу 

Црвеног крста Краљево су чинили и ученици наше школе:Ђуровић Невена 4-2,Анђела 

Петрић 1-3 и Марко Станић 1-3.На такмичењу из РППСО-а су учествовале ученице: 

Даница Вишњић 2-1,Ана Станчић 3-5 и Јована Радивојевић 3-5 и освојиле су седмо 

место.Ученике је припремала Снежана Миросавић. 

-организовање ученика за предавање на тему-превенција болести зависности 

-организација јесење кампање добровољног давалаштва крви  

-обележавање Светског дана борбе против АИДС-а 

-спровођење акције-„Један пакетић-много љубави“-посета породилишту и подела 

пакетића новорођеним бебама 

-реализација едукативних радионица-промоција хуманих вредности 

-спровођење хуманитарних акција-сакупљање средстава за лечење болесне деце 

-помоћ око реализације недељних акција ДДК. 

 

                           Подносилац извештаја- Снежана Миросавић                                                                                                                                         
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Извештај са такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                    30. 8. 2020. 
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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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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 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

 

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. 
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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 
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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. 

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 

 

Чланови испитне комисије су - Гордана Виријевић, Љиљана Петошевић и Весна 

Божовић, а супервизор Зора Младеновић. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Извештај о сарадња са родитељима/законским заступницима 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                  30. 8. 2020. 

Сарадња са родитељима 

 

Сарадња школе и родитеља / законских заступника је део ширег подручија рада школе, 
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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 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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Рад стручних и саветодавних органа школе 
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У Краљеву,                                                        30. 8. 2020. 

Извештај о раду наставничког већа 

 

 

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.  
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Записничар 

Милица Милетић 

 

 

Извештај о раду стручних већа 

 

Стручно веће српског језика и књижевности 

  

Стручно веће Српског језика чине четири професорке: Мина Миљаковић, Љиљана 

Ракић, Милица Милетић и Јелена Вељовић. Веће је одржавало редовне састанке према 

предвиђеном плану и програму рада за ову школску годину, а председница је учествовала у раду 

Колегијума стручних већа школе и о томе уредно водила документацију и извештавала чланство. 

     Настава Српског језика и књижевности за време пандемије се, као и из других 

предмета, одвијала преко интернета. Професорке су редовно на почетку сваке недеље предавале 

седмичне планове рада и биле у непрекидној комуникацији. Иако измењене околности нису 

донеле облик рада који нам је био познат од раније, утисак је да смо се добро снашле, 

успоставиле добру комуникацију са ученицима, успешно и доста реално извршиле процес 

оцењивања. Није било проблема већих размера, ако изузмемо чињеницу да је провера кроз 

израду писмених задатака прилично непогодна, јер су ученици неретко посезали за 

преписивањем састава са интернета, што је отежавало реалност оцењивања. На састанку 

одржаном 22.06.2020. закључичиле смо да би се неки модели оваквог рада на даљину могли 

применити и у редовним околностима, нарочито код израде домаћих задатака и неких 

презентација. 

     Часови допунског рада су одржавани у првом полугођу, тамо где је се јављала 

потреба за њима, додатне наставе није било,а и рад секција је онемогућен због ванредног стања, 

тако да ти планови нису до краја реализовани. 

      Матурски испит из Српског језика и књижевности је спроведен 4.06.2020. уз 

предузимање свих неопходних мера опреза. Ученици су добили могућност да одаберу једну од 

следеће четири понуђене теме: 

1. Књижевно дело као тумач животних истина; 

2. Странац као метафора за људску отуђеност; 

3. ,,Живот нам враћа оно што ми другима дајемо“ (И. Андрић); 

4. Моја генерација у моралним искушењима данашњице. 

Матурски испит је донео велики број изузетно квалитетних радова, што је верификовано 

високим оценама и можемо закључити да можемо бити итекако задовољни нашим ученицима. 

     У  јуну је председница Већа на основу договора са свим наставницама предала 

директорки школе предлог за поделу часова за наставу Српског језика и књижевности за 

наредну школску 2020/2021. годину и он изгледа овако: 

Јелена Вељовић –II 1,2,3.4,5 и IV5; 

Mина Миљаковић-I3,4, III3,IV1,2,3,4;  

Милица Милетић-I5,III1,2,3,4,5; 

Љиљана Ракић I1,2. 

Коначну одлуку о расподели часова Српског језика и књижевности донеће директорка 

школе. 
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                                                                                                                Јелена Вељовић 

Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике 

 

У првом полугодишту  школске 2019/2020 години Стручно веће одржавало је састанке 

по плану који је усвојен у септембру 2019.На тим састанцима разговарало се о новим плановима 

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

разреда. 

Такође смо усклађивали критеријуме као и термине одржаванја великог броја тестова и 

контролних задатака који су обавезни за ученике који прате програм по модулима; бирали смо 

нове уђбенике који прате нове програме .На састанцима већа чланови су упознати са тачкама 

које су размотрене на Педагошком колегијуму. 

На састанку у октобру правили смо договор о одржавању угледних часова ,а по 

оддржавању истих водили дискусије. 

У новембру смо коментарисали успех ученика на крају првог тромесечја.Највише је 

било слабих оцена из физике па из математике. 

У децембру је Марина Траиловић одржала угледни час –Примена рендгенског зрачења у 

медицини у својству асистента ученици Тамари Вучетић из 4,4 одељења.Остали наставници ће 

своје огледне часове одржати у другом полугодишту. 

У јануару смо правили договор за прославу Светог Саве која се као и до сада одржавала 

у школи. 

У овом полугодишту нико од наставника овог већа није ишао на стручни семинар. 

Надамо се да ће у следећој то бити омогућено.У току зимског распуста у шкли ће бити 

организован  

Семинар „Ни црно ни бело“ који ће моћи да посете сви чланови већа.Наставници 

математике ићиће и на стручни семинар у организаццији Министарства просвете. 

Сви чланови већа су сагласни да ученици нису у довољној мери посећивали часове 

допунске наставе што је утицало на ниво њихових оцена. 

 

                                                                                       Председник Стручног већа  

                                                                                        Марина Траиловић 

 

Стручно веће страних језика 

 

У току школске 2019/2020. године Стручни актив професора страних језика састајао се 

по плану и програму, као и по потреби, све до избијања епидемије корона вируса. Тако да је 

одржано укупно 6 састанака, на којима су чланови били физички присутни, и 1 „виртуелни“ 

састанак, путем вајбер групе. Поменута вајбер група је формирана одмах на почетку проглашења 

ванредног стања и постојала је све време, тако да су чланови актива били у константној 

комуникацији и сарадња је неометано текла за све време изолације. На састанцима се 

разговарало, дискутовало, излагало и одлучивало о многим темама: 

- редовна, допунска и додатна настава 

- иновације у настави страних језика 

- критеријуми оцењивања и његово усаглашавање 

- корелација и координација са другим наставним предметима 
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- рад са ученицима који се припремају за такмичења и испите из страних 

језика 

- анализа успеха за различите верификационе периоде у школској 2019/2020 

- мере за побољшљање успеха 

- стручно усавршавање 

- наставна средства, дидактички материјал 

 

Већина активности предвиђена планом рада је и остварена, закључно са 16. мартом 

2020. године, када су све активности обустављене. 

 

С обзиром да се, због горе поменуте ситуације, у овој школској години није ни 

реализовало пуно семинара, ни Стручни актив професора страних језика није имао много 

прилике за стручна усавршавања. Једино треба поменути посету волонтерке из Немачке, Луције 

Мак, која је у новембру и децембру посећивала часове немачког језика у четвртој години и 

помогла у раду на вештинама комуникације и усменој компетенцији. 

 

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

постоје посебни извештаји. 

 

Чланови стручног актива су се у оквиру установе усавршавали кроз угледне часове, као 

и на предавањима одржаним на састанцима Наставничког већа. 

 

С обзиром да, услед околности, није било прилике да се одржи већина такмичења, 

једино се може поменути полагање за ДСД испит из немачког језика, за који су се ученици на 

часовима додатне наставе припремали од октобра, а чији је писмени део успешно одржан 12. 

марта, а усмени померен за 17. јун. На испит је изашло икупно 14 ученика четврте године, али 

званични резултати неће бити познати до краја јуна. 

Све професорке редовно слушају предавања на различитим Webinarima (кратким 

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

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

језика и прилика за коришћење нових информатичких технологија. 

 

Настава на даљину 

Везано за онлајн наставу, која је започела 16.03.2020. године, важно је нагласити да су је 

сви чланови актива страних језика успешно реализовали од самог почетка, и то углавном путем 

Google онлајн учионице и Viber група. 

 

Већина ученика је од самог формирања и активирања Google онлајн учионице била 

присутна и завршавала је своје активности у потпуности и у договореном року. 

 

Сви задаци су у почетку оцењивани само формативно и сви ученици су добијали 

повратну информацију о свакој својој активности. С обзиром да постоје белешке о врсти, начину 

и временском року за израду сваког задатка, као и сачувани одговори ученика на све 
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наставникове захтеве, и то за сваког ученика појединачно, касније није било потешкоћа ни у 

формирању сумативне оцене. 

 

Поред онлајн учионице, комуникација се одвијала и преко Viber група, где су се 

успешно отклањале све евентуалне недоумице и нејасноће везане за израду задатака. 

 

Везано за препреке у реализацији наставе на даљину, треба навести то да не постоји 

директан контакт са учеником и „жива реч“, као основ сваке успешне комуникације, а посебно у 

настави страних језика. Иако постоји могућност за усмену комуникацију, то и даље не може да 

замени комуникацију у реалном времену и простору. Осим тога, битна потешкоћа се појављује и 

код индивидуалне провере стечених знања, јер овај облик реализације наставе за сада не нуди 

идеалан начин да се спроведе провера знања, а да притом постоји сигурност да је добијени 

резултат заиста и реална слика знања тестираног ученика. 

 

 

Председник стручног већа професора страних  језика 

Марија Цветаноски 

 

Стручно веће хемије/биологије 

 

Чланови који чине стрчно веће хемије и биологије : Мирјана Вучковић –наставник 

биологије ; Данијела Кужић-наставник биологије; Маријана Рачић – наставник хемије; Јелена 

Вукосављевић – наставник хемије; Јасна Чкаловски –наставник хемије и Данијела Петровић –

наставник хемије. 

Стручно веће се по потреби од месеца септембра састајало шест пута. 

У септембру су се формирали и организовали додатни рад  као и рад секције, усвојен 

план посете часовима , предложен је план контролних вежби , направљен је договор о набавци 

хемикалија. У следећем месецу усклађен је критеријум оцењивања, организован је допунски рад 

и пријем родитеља.У наредном месецу анализиран је успех на крају првог класификационох 

периода , реализована је додатна и допнска настава , отклоњени су узроци неуспеха  појединих 

ученика . Умесецу децембар су предузете мере за побољшавање успеха ученика , реализовани су 

угледни часови.У јануару и фебруару је анализиран успех  ученика на крају првог полгугодишта. 

У марту  услед настанка вируса и епидемије настава се одржавала онлајн све до маја за четврту 

годину и до јуна за остале ученике.    Чланови нашег већа су се одмах прилагодили насталој 

ситуацији и са ученицима комуницирали разним апликацијама / зелена учионица , вибер итд/ и 

све своје обавезе завршили до краја другог полугодишта веома успешно и сви без изузетака 

имали добру сарадњу са свим ученицима, који су у овој ситуацији испоштовали све задатке и 

показали се одлично у ванредним условима. 

У фебруару месецу, у нашој школи одржан је семинар под називом Ни црно ни бело, 

који је трајао три дана, а чланови нашег већа присустовали и успешно завршили исти.        

Наставник Мирјана Вучковић, наставу из биологије изводила је у седам одељења прве 

(1,2,3,4,5) и друге  године (3,5) .У току ванредног стања, материјал је слала птем гугл учионице и 

вибер апликације у виду инструкција за коришћење неких сајтова  и одређених поглавља у 

уџбенику. Сви ученици су били обухваћени наставом на даљину и успешно савладали 

предвиђени програм. На исти начин је радила и Данијела Кужић- наставник биологије и све 

обавезе са ученицима завршила на време. 

Наставник хемије Маријана Рачић је у току другог полугодишта , у време ванредног 
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стања комуницирала са својим ученицима преко гугл учионице и вибер групе.Ученици су били 

активни  и редовно одговарали  на поставњене задатке па су и оцењени на основу својих 

активности, домаћих радова ,презентација, кратких писмених провера. Сарадња са ученицима  је 

била редовна у дану када по распореду имају час , и обрађене су све планиране теме- наставне 

јединице.Уе-дневнику ,  делу за упис активности , редовно су ношене све активности ученика уз 

одговарајући коментар. Закључна оцена је изведена на основу активности и просечне оцене 

ученика у току школске године. Након престанка ванредне ситуације, ученицима је омогућено да 

у школи поправе оцене, а њихов долазак у школу је евидентиран у е-дневнику и педагошкој 

служби. На крају другог полугодишта није било недовољних оцена. 

Јелена Вукосављевић – наставник хемије је у школској2019/2020 предавала аналитичку 

хемију у другојн години – вежбе и хемију биомолекула у четвртој години.У току пандемије  

часови су одржани  преко гугл учионице. Како није имала адекватна предавања  на ртс-

платформи, ученицима је слала материјал за учење, рађене су презентације, тестови ,домаћи 

задаци. Ученици су све ревносно урадили  што је било предвиђено у току године планом и 

програмом. 

Наставник хемије, Јасна Чкаловски је имала наставу у одељењу 41,  изборни предмет –

хемија.За време короне у овом одељењу направила је групу на воцапу где је ученицима  слала 

предавања, домаће задатке а они слали повратну информацију и редовно радили све задатке. На 

гугл учионици ,ученици су радили презентације и контролне вежбе. Све је протекло у најбољем 

реду, без проблема, ученици су испуњавали  обавезе и били веома вредни и стрпљиви. 

       Наставник  Данијела Петровић  - наставник хемије је имала одличну сарадњу са 

својим ученицима (33   35   25   42). Све своје обавезе предвиђене планом и програмом ученици су 

завршили на време како у првом полугодишту тако и у другом –у време ванредног стања. У том 

периоду настава се одвијала онлајн. Ученици су били веома вредни и активни а комуникација са 

наставником се вршила преко зелене учионице и вибер апликације. Сви ученици су успешно 

завршили разред и позитивно су оцењени. 

  

Подносилац извештаја                                 

                                                                                                             Данијела Петровић 

 

                        

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

Стручно веће друштвених наука 

 

Стручно веће друштвене групе предмета у школској 2019/2020. години чине наставници 

следећих предмета:  

Географија – Маја Вилимоновић, 

Историја – Милан Вучетић и Дејан Крунић, 

Устав и права грађана – Верица Миљковић Жгела, 

Психологија, Здравствена психологија и Дечија психологија – Ивана Бошковић, 

Социологија и Социологија са правима – Гордана Тришовић, 

Филозофија –Слободан Ђерашевић, 

Медицинска етика – Весна Драгојевић, 

Грађанско васпитање – Верица Миљковић Жгела, Марина Новаковић, Марија 

Павловић, Александра Поповић 
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Верска настава – Милошевски Стефан, 

Предузетништво – Славица Марковић. 

Стручно веће се састајало по плану и потреби на месечном нивоу у првом полугодишту 

и два пута, услед уведеног ванредног стања током трајања наставе на даљину, у другом 

полугодишту. Састанцима је присуствовала већина чланова већа. Веће је у првом полугодишту 

разматрало оно што је било у складу са предвиђеним и усвојеним планом рада за школску 

2019/2020. годину и о томе се уредно воде записници. У другом полугодишту на два одржана 

састанка стручног већа акценат је био на консултовању у вези спровођења наставе на даљину и 

њеној анализи и резултатима, како би настава и резултати наставе били што квалитетнији.  

На почетку првог и другог полугодишта, наставници су у складу са својим планом и 

програмом утврдили време одржавања писмених вежби и тестова, а касније и периодично из 

предмета из којих се практикује такав начин оцењивања. Наравно, у другом полугодишту, услед 

уведеног ванредног стања и наставе на даљину, и начина рада прилагођеног настави на даљину, 

део тих писмених вежби и тестова није одржан или је одржан у другим терминима од 

предвиђених. 

Када је и реч о оцењивању, на почетку школске године, наставници су утврдили 

критеријуме оцењивања и са истима упознали ученике. У погледу одржане допунске и додатне 

наставе, наставници су је држали у складу са указаним потребама.  

Ученица четврте године Медицинске школе Анастасија Спасић  учествовала је у квизу 

„Краљево бира знање“ на коме је освојила прво место испред ученика Гимназије и осталих 

стручних школа. Поред тога, једино Општинско такмичење из друштвене групе предмета, које 

је одржано пре избијања епидемије корона вируса, било је такмичење из Историје одржано 23. 

фебруара 2020. године у Машинско техничкој школи „14. октобар“ у Краљеву. На њему су 

учествовали ученици Јадранка Аладић, Урош Алексић и Јован Јовановић. Урош Алексић 

освојио је треће место и пласирао се на Окружно такмичење, које није одржано  услед 

новонастале ситуације у вези са увођењем ванредног стања. 

Чланови већа су били ангажовани као дежурни наставници на матурским испитима за 

четврту годину, као дежурни наставници и прегледачи тестова на завршном испиту за основце. 

 Током школске године наставници су у обавези да се стручно усавршавају како 

држањем угледних часова, тако и посећивањем часова других наставника и на тај начин 

евентуалне иновације примењивати приликом извођења наставе и приближавања наставних 

садржаја ученицима. О стручном усавршавању наставници воде евиденцију у својим 

портфолијима, али исто тако сваки члан већа је попунио табелу у којој је наводио начине 

усавршавања у овој школској години.  

Председник већа је присуствовао састанцима Педагошког колегијума и о томе 

члановима подносио извештај. Чланови већа су углавном редовно присуствовали састанцима 

већа и договарали се о свему значајном за рад већа како би као веће, а и као појединци постигли 

што бољи успех.  

Анализирајући резултате рада и вршећи компарацију са претходном школском годином 

може се приметити да су ученици одржали завидан ниво успеха из готово свих предмета. У овој 

школској 2019/2020. години уложен труд наставника у адекватан начин преношења знања 

ученицима, нарочито у периоду наставе на даљину са којим смо се први пут срели, резултирао је 

високим нивоом успешности уз циљ одржавања истог. Наставници су показали висок ниво 

умећа у организовању наставе на даљину, а у стопу су их пратили ученици својим одговорним 

радом и залагањем, остављајући простора да се у будућности и у регуларним условима тај вид 

наставе користи као један од видова наставе помоћу којих се ученицима презентују нови и 

додатни садржаји и помаже им се да их лакше савладају. 
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Стручно веће здравствене неге 

 

Стручно веће здравствене неге чини једанаест чланова : Јасна Зарев( председник) , Јасна 

Зарев ( записничар), Оливера Ђуровић, Љиљана Петошевић, Гордана Виријевић, Мира 

Белопавловић, Светлана Букумира, Драгана Рончевић, Зора Младеновић, Марина 

Новаковић,Снежана Миросавић, Весна Божовић. 

Рад стручног већа у првом полугодишту је реализован кроз 4 састанка. 

На почетку школске године је извршена подела задужења на наставнике и извршена је 

припрема кабинета здравствене неге за почетак наставе. Спроведена је сарадња са члановима 

стручног већа медицинске групе предмета у циљу усаглашавања наставних планова и програма. 

Такође су усаглашени критеријуми оцењивања за све часове теорије, вежби и вежби у блоку. Сви 

наставници су дали распоред планираних угледних часова у овој школској години. 

Успостављена је сарадња са наставним базама Општа болница „Студеница“, Дом здравља 

Краљево и Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“. Настављена је и сарадња и са Црвеним 

крстом Краљево. За рад секције задужена је Снежана Миросавић, уз активно учешће ученика 

свих одељења. У октобру је Црвени крст Краљево  у сарадњи са ученичким парламентом наше 

школе организовао трибину под називом „ Добровољно давање крви“. 

Часови теоријске наставе, вежби и вежби у блоку су  реализовани према предвиђеном 

плану и у потпуности. Часови допунске  наставе су реализовани по потреби и у одељењима где 

је било негативних оцена и где су тражили ученици помоћ. А часови додатне наставе и секције 

реализоваће се кроз припрему ученика за такмичење из прве помоћи и здравствене неге.(тај 

извештај је посебан докуменат) 

Наставници такође учествују и у различитим тимовима, где присуствују раду тимова и 

реализују предвиђене активности. Наставници, чланови тимова су: Светлана Букумира- тим за 

заштиту ученика од злостављања, занемаривања и дискриминације, Мира Белопавловић- тим за 

израду ШП, Јасна Зарев - ШРП, Снежана Миросавић и Марина Новаковић- самовредновање 

рада школе, Весна Божовић- тим за праћење реализације допунске и додатне наставе. 

Остварена је и сарадња са ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева, са циљем реализације 

часова прве помоћи, које по свом наставном плану и програму имају ученици ове школе. 

На састанцима стручног већа било је говора о припремама за такмичења из здравствене 

неге и  прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења. 

Ове школске године за припрему ученика за такмичење из здравствене неге су задужене 

наставнице Љиљана Петошевић и Весна Божовић. Прво је одржано школско такмичење 

29.01..2020. године где су се квалификовале три ученице за Републичко такмичење Ана 

Штављанин,Емилија Лазић и Ирена Балтић. 

Ове школске године припрему ученика за такмичење прве помоћи и реалистичког 

приказа повреда, стања и обољења задужена је Јасна Зарев. 

Ученици треће године смера медицинска сестра васпитач су учествовале у 

Новогодишњој представи и том приликом су представу изводили у предшколској установи Олга 

Јовичић Рита ,Об „ Студеница „ специјална школа Ива Лола Рибара . 

Чланови стручног већа учествују у организацији и спровођењу наставних планова и 

програма за ученике на преквалификацији, на смеру медицинска сестра – техничар и 

медицинска сестра – васпитач. 

 

У току другог полугодишта одржана су четири састанка у просторијама школе Стручног 

већа здравствене неге.На друштвеним мрежама (вибер) одржавани  су скоро свакодневни 

састанаци  у циљу решавања текућих питања . 

Поласком у друго полугодиште започето је интезивно припремање ученика за 
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такмичење из здравствене  неге и прве помоћи са реалистичким приказом повреда,стања и 

обољења. 

Увођењем ванредног стања 16 марта и преласком на  наставу од куће све планиране 

активности су прекинуте . 

Сви чланови стручног већа су одлично одговорили на новонасталу ситуацију и спровели 

часове теорије,вежби и вежби у блоку .У спровођењу наставе на даљину закључак сви 

наставника је да су ученици свих одељења  показали одличну и активну сарадњу. 

Чланови Стручног већа здравствене неге успешно су спровели државну матуру у  смеру 

медицинска сестра техничар и медицинска сестра васпитач . 

                                                                                               

 

                                                                                                Подносилац извештаја: 

                                                                                                      Јасна Зарев 

 

 

 

Стручно веће лекара и фармацеута 

 

На састанку Стручног већа који је одржан 08.07.2019. изабран је нови председник 

актива Миљан Пешић. Урађен је план рада за школску 2019./2020. годину и планиране посете 

ученика ван школске установе, које су достављене педагошкој служби. Одрађена је подела 

предмета између чланова актива и предата директору школе. 

У току првог полугодишта одржана су три састанка Стручног већа фармацеута и лекара. 

На састанцима су углавном присуствовали сви чланови актива, разговарало се о текућим 

проблемима и унапређењу наставе. Направљена је група на Вибер апликацији , где сви чланови 

у сваком тренутку могу изнети било какав проблем везан за актив, и могу бити информисани о 

раду актива. После сваке седнице Педагошког колегијума одржаван је састанак Стручног већа 

фармацеута и лекара где су члановима изнети сви детаљи са седнице о којима се дискутовало. 

У септембру је усвојен план рада Стручног већа за наредну школску годину. 

Евидентирани су уџбеници и стручна литература из свих предмета. Спроведени су обавезни 

иницијални тестови и написани извештаји о иницијалним тестовима. У складу са планом и 

програмом испланиране су писмене и контролне вежбе. Такође су испланиране и допунска и  

додатна настава као и секције. Ученицима су предочени критеријуми за оцењивање  и 

испланирани су угледни часови. Наставницима је стављено до знања да за сваки час морају 

имати „Писану припрему за извођење часа“ и наглашене су промене у орасцу за извођење часа. 

У октобру се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког колегијума. 

Потребно је уредно водити евиденцију о свим активностима, оценама и напредовању ученика у 

педагошким свескама. Укључивање ученика у допунске,додатне наставе као и секције. 

Разговарало се и о блок настави која се обавља у Апотекарским установама.Разговарали смо о 

раду у лабораторијама. Због недовољно пријављених ученика посета у фабрици “Хемофарм” је 

отказана. Обележен је “Дан јабуке”, као и „Дани меда“  од стране наставника Мирјане Костић 

Чолић и ученика који су чланови секције Лековито биље са фитотерапијом. 

У новембру смо разговарали о успеху ученика на крају првог квалификационог периода. 

Извршена је анализа успеха  и разговарали смо о недовољним оценамa. Предложене су мера за 

побољшање успеха као и активирање ученика у смеру поправљања оцена.На састанку Стручног 

већа фармацеута договорено је да практичну наставу преквалификованим ученицима из 

предмета Фармацеутско-технолошке операције и поступци одржи предметни наставник Миљан 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                 Извештај о раду школе                                                                         82 

Пешић, а из предмета Фармакогнозија предметни наставник Александара Младеновић. 

У децембру се разговарало о свим тачкама дневног реда са Педагошког колегијума. 

Актив је предложио образовне профиле за упис 2020-2021. год. Редовно се одржавају допунске 

наставе што је резултирало поправљањем оцена и смањења негативних оцена. Реализована је 

практична настава из предмета Фармацеутско-технолошке операције и поступци коју су 

похађала 4 ученика на преквалификацији. 

У јануару смо разговарали о блок настави која се обавља у Апотекарским установама. 

Актив је испланирао припреме око прославе  Светог Саве  као и избор ученика за Светосавску 

награду .Разговарали смо о раду у лабораторијама и набавци супстанци за потребе матурског 

испита. 

У току другог полугодишта одржана су три састанка актива. 

На састанку актива одржаног 3.03.2020.год. чланови су упознати са анализом успеха и 

дисциплине ученика на крају првог полугодишта, као и са извештајима о раду директора, тимова 

за стручно усавршавање, тима за самовредновање, као и плана рада ученичког 

парламента.Акценат је стављен на одржавање угледних часова као и реализацији планираних 

активности за ову школску годину. Чланови актива су упознати са планом надокнаде часова због 

продужетка зимског распуста, где се неће радити суботама већ ће се надокнада обављати 

одржавањем предчасова у трајању од 4-недеље. 

У Србији је 15. 03. 2020. године проглашено ванредно стање како би се спречило 

ширење заразе Corona вирусом. Влада Србије је, између осталих мера, увела меру обуставе рада 

предшколских, школских и високошколских установа од 16. марта 2020. године. Настава прелази 

на наставу на даљину путем РТС3, платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење. 

У Медицинској школи дана 16.03.2020.године наставници су успешно обавили обуку за 

коришћење Googl-учионице .Ученици  свих одељења су се веома брзо прилагодили настави на 

даљину. Настава се одвијала кроз Googl- учионицу и према потреби  преко Viber- група, 

WhatsApp-a, мобилне телефоније и других средстава комуникације.На самом почетку било је 

мањих проблема са неким ученицима који нису имали техничких могућности за праћење 

наставе на даљину Комуникација  је успостављена са свим осталим ученицима и сви су редовно 

одговарали на постављене задатке. Ученици су оцењени на основу својих активности- домаћих 

задатака, презентација, групних радова, контролних вежби.Сарадња са ученицама је била 

редовна, у време редовних часова, тако да су обрађене све планиране наставне јединице. 

У допису Министарства просвете, науке и технолишког развоја, наставници су добили 

смернице за оцењивање ученика у  периоду наставе на даљину. Поштујући дате  смернице, 

након  формативног праћења  напредовања и залагања ученика, када су се стекли услови за 

њихово сумативно оцењивање ученици су оцењени бројчаним оценама. 

Након сваког модула ученици су оцењени. У е-дневнику, у делу за упис активности, 

редовно су уношене све активности ученика уз одговарајући коментар. Закључна оцена је 

изведена на основу активности и просечне оцене ученика у току школске године. 

Ученицима који нису били задовољни оценама, омогућено је да у просторијама школе 

уз све мере предострожности и заштите од Corona вируса, усмено одговарају и поправе оцене, 

што је и евидентирано у Е-дневнику. 

 

У периоду ванредног стања, Актив фармацеута и лекара је урадио припрему за матурски 

испит за 2020.год, за све средње медицинске школе –смер фармацеутски техничар, која се налази 

на Заводу за унапређивање образовања и васпитања-ЗУОВ.  Урађено је следеће: 

1) Списак задатака за тестове који су изузети за јунски испитни рок 2020., урађен је од 

стране наставника који предају стручне предмете: Ана Филиповић, Невенка 

Миловановић,Мирјана Костић Чолић, Пешић Миљан и Александра Младеновић. Све 

информације налазе се на линку:   https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/ 

https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/
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2) Урађена је презентација од стране наставника Ане Филиповић, која укључује 

одабрана питања из збирке за припрему матурског испита. У избору питања и кратког 

образложења на тачан одговор учествовали су наставници: Невенка Миловановић, Мирјана 

Костић Чолић и Ана Филиповић.                                                                                                                                                           

Комплетан аудио снимак са презентацијом је одрађен од стране наставника Ане Филиповић, која 

је у договору са надлежним саветником за подручје рада-фармацеутски техничар, урадила аудио 

припрему изабраних матурских питања у кућним условима. Аудио снимак траје 30 минута и 

садржи 24 питања са коментаром на одговор. 

3) Наставник Ана Филиповић је у договору са надлежним саветником за подручје рада-

фармацеутски техничар и информатичаром (ЗУОВ), припремила онлајн тест за припрему 

матурског испита, који садржи питања из неког од претходно објављених тестова. Тест је 

прилагођен техничким могућностима система који се користи. Тест је анониман и може се 

урадити више пута.  Пробни тест се налази на линку:                                          

https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/ 

Сарадња између надлежног саветника за подручје рада-фармацеутски техничар (ЗУОВ)-

Љиљане Филиповић, директора Медицинске школе-Биљане Бојанић и наставника Ане 

Филиповић је протекла у доброј и успешној сарадњи, што је резултирало детаљном и прецизно 

урађеном послу. 

На састанку актива одржаног 25.05.2020.године присуствовала су само три члана: 

Миљан Пешић, Мирјана Косић Чолић и Невенка Миловановић. На састанку је договорен начин 

на који ће се обавити практични матурски испит који је заказан за 5 и 6 јун 2020.године. 

Наставници Невенка Миловановић и Миљан Пешић су организовали набавку и штампање 

материјала за полагање практичног матурског испита, док је наставник Мирјана Костић Чолић 

са групом ученика очистила и припремила лабораторије за полагање практичног дела испита. 

На састанку одржаном 15.06.2020.године присуствовали су сви чланови актива где је 

извршена подела предмета за наредну школску годину, урађен је план рада Стручног већа 

фармацеута и лекара за наредну школску 2020/2021.годину .На састанку је изабран и нови 

председник Стручног већа  Александра Младеновић за наредну школску 2020/2021. годину. 

У току школске 2019/2020. године, сви чланови Стручног већа фармацеута и лекара су 

углавном присуствовали редовно на састанцима. Успешно су реализовали планове рада 

предвиђене за ову школску годину, као и обавезе и задатке како у редовним тако и у ванредним 

условима у којима је завршена школска 2019/2020.година. Све активности су забележене у 

облику извештаја који су послати педагошкој служби. 

 

 

Председник већа: Миљан Пешић 

 

Стручно веће физиотерапеута и козметичара 

 

Стручно веће се састајало сваког месеца по предвиђеном плану рада за прво 

полугодиште школске 2019/20.  

СЕПТЕМБАР 

На овом састанку стручног већа спроведено је планирање васпитног рада према Закону 

о средњем васпитању и образовању у складу са наставним плановима и програмима из 

Службеног гласника, а плановима је укључена и корелација са сродним предметима. На састанку 

https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/
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је закључено да треба уводити нове методе рада и користити различита мултимедијална средства  

у циљу унапређења наставе. Постигнут је договор о извођењу контролних вежби и тестова 

предвиђених наставним планом рада.  

Донешена је одлука о набавци средстава за рад и другог потрошног материјала, као и то 

да ученици првог разреда набаве униформе преко школе. План рада стручног већа је донесен и 

једногласно усвојена на састанку одржаном 24.08.2019. године. Ученицима је предочено како 

треба да се понашају у кабинетима за време часова, вежби, а детаљно су упознати са 

стандардима и критеријумима оцењивања.  

ОКТОБАР 

Стандарди и критеријуми оцењивања усвојени су у септембру, примењују се без 

одступања, а ученици се периодично подсећају на исти. Договорено је да се ученици  мотивишу 

да редовно посећују часове додатне и допунске наставе у циљу бољих ученичких постигнућа. 

Испланирано је стручно усавршавање према каталогу стручног усавршавања за наставнике за 

текућу школску годину, а постигнут је договор за одржавање угледних часова.  

НОВЕМБАР 

Извршена је детаљна анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

квалификационог периода и постигнут је договор о организацији допунске наставе у одељењу 

3/5 и секција за смер козметички техничар.  

ДЕЦЕМБАР 

Чланови већа су планирали присуство неком од опших стручних семинара, у зависности 

од финансијских могућности школе. Једногласно је усвојен предлог за упис у школску 2020/21. 

годину. Смерови: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра-

васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар.  

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

На састанку стручног већа урађена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта. Констатовано је да је одређени број угледних часова одржан током првог 

полугодишта, а да ће остали реализовати током другог полугодишта према одређеном плану.  

НАПОМЕНА:  Састанак стручног већа у априлу и марту није одржан због новонастале 

ванредне ситуације услед пандемије вируса  COVID 19. 

МАЈ 

Анализиран је успех и дисциплина ученика четвртог разреда смера физиотерапеутски 

техничар на крају наставне године. Обављене су и завршне припреме ученика овог смера за 

полагање матурског испита по новим критеријумима. Обављена је и анализа успеха и 
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дисциплине ученика осталих разреда пред крај школске године.  

 

         Руководилац стручног већа 

         Предраг Премовић 

 

Стручно веће зубне технике 

Стручно веће зубне технике  чини 6. чланова : 

1. Сања Петровић – председник актива 

2. Ана Миљевић 

3. Александра Миличић 

4. Јасмина Стојановић 

5. Дејан Алексић 

6. Никола Срећковић 

 Састанци актива су се одржавали континуирано,један до два пута месечно, до марта 

месеца и увођења ванредног стања у земљи.Одржано је 7. сатанака током првог полугодишта и у 

првом месецу другог полугодишта.Након увођења ванредног стања у земљи и увођењем наставе 

на даљину у школама и комуникација стручног већа се одвијала путем телефонских позива и 

вибер групе.Настава која се спроводила у кабинетима школе је текла по плану и програму и 

пратио се редовно рад ученика,стање успеха и дисциплина ученика.Код ученика који су имали 

потешкоће у раду примењиван је индивидуални рад са ученицима и вршњачка помоћ.Ученици 

који су остваривали изузетан успех на практичној настави су помагали другарима који немају 

мануелне способности при раду.У тренутку реализације наставе на даљину ,наставници су 

путем електронских учионица постављали видео снимке,илустрације из стручних литература 

одређених фаза рада и наставних садржаја.  Након тога је дискутовано путем задатака на ту 

тему.Једино је са ученицима прве године спроведен практични рад,где су ученици у кућним 

условима спроводили самостални рад и путем видео снимка слали наставнику на 

анализу.Остали предмети су спроведени теоретски.Надокнада практичног рада ће се свакако 

спровести током следеће школске године из разлога што се одређене фазе рада понављају у 

плану и програму наредне године.Сви часови су реализовани по плану и програму за ову 

школску годину. 

Заједно са ученицима је урађено више паноа едукативне садржине. 

Наставници  који су водили вежбе и вежбе у блоку су : Сања Петровић,Ана 

Миљевић,Александра Миличић и Јасмина Стојановић. 

Наставници који су предавали теоретске часове су Дејан Алексић , Никола Срећковић и 

Јасмина Стојановић која је имала и  део процента распоређених у библиотеци. 

Портфолио уредно воде сви чланови стручног већа. 

У холу школе се месечно смењивала изложба ученичких најбољих практичних 

радова.Наставник који је задужен за изложбу је Сања Петровић. 

Наставник који је одржао угледни час је Сања Петровић,тема часа је моделација 

секутића и очњака  из предмета морфологија зуба.Час је одржан 14.12.2019.год. 

Стручно усавршавање у установи и ван ње је спроведено по плану. Сви наставници су 

активни у усавршавању. 
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Стручно веће физичког васпитања, музичке уметности и ликовне културе 

 

 Чланови већа: 

- Јелена Столић - музичка уметност 

- Марија Павловић - ликовна култура 

- Симић, Симић Ђорђе, Љубинко Јовановић - предсњедник актива – физичко васпитање 

- Марија Павловић је 25% норме распоређена у школској библиотеци. 

 

Током  школске 2019/20 одржано је шест  састанка. 

Стручно усавршавање се одвија по плану. Наставник Љубинко Јовановић конкурисо је  

за стицање звања педагошки саветник. Детаљан извештај  усавршавања налази се у 

појединачним табелама стручног усавршавања наставника у установи и ван ње. Наставници у 

школи редовно присуствују угледним часовима, предавањима на наставничким већима исл.  

Јелена Столић је учествовала у музичком делу програма поводом школске славе Св. 

Сава, када су полазници вокалне и инструменталне секције извели пригодан програм. 

Марија Павловић је преко Ученичког парламента организовала бројне хуманитарне 

акције (детаљније у Извештају о раду Ученичког параламента).  Организовала је школске 

изложбе ( учионица бр.3) .  

Секције се одржавају редовно и у договору са ученицима. На секцијама се организују  

изложбе ученичких радова, ученици вокално и инструментално презентују музичке способности 

и припремају се за учествовање у горе наведеним спортским такмичењима. У складу са 

могућностима стручно веће ће у следећем полугодишту  организовати посете ученика некој од 

музичких манифестција, Народном музеју Краљево и локалитету Felix Romuliana. Ученици ће 

учествовати на спортским такмичењима предвиђеним календаром такмичења у организацији 

Савеза за школски спорт Србије. Тема за предавање на наставничком већу: „Стојиш право! 

Браво, браво!“ 

 

Настава је прекинута 16.марта 2020.г. због проглашења пандемије вируса  Covida 19. 

Иста се реализовала на даљину посредством Гугл учионица и других платформи који су 

наставници у договору са ученицима реализовали као и преко РТС Планете и платформе. 

 

 

Председник актива  

Љубинко Јовановић, проф. Физичког васп. 

 

 

Извештај о раду тимова 

 

Тим за школско развојно планирање 

Извештај тима за школско развојно планирање за прво полугодиште школске 2019/20 
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Чланови тима: 

Биљана Бојанић- директор 

Марија Павловић- координатор 

Весна Пушоњић- педагог школе 

Ивана Бошковић- психолог школе 

Љиља Ракић 

Јасна Зарев 

Соња Илић 

Сања Петровић 

Павле Игов- представник родитеља 

Маркановић Кристина- Ученички парламент 

 

   

 Школски развојни план садржи  следеће области квалитета:  

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ; 

2. НАСТАВА  И УЧЕЊЕ; 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА; 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА; 

5. ЕТОС; 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МЕТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА; 

 

 

 

Тим се састајао: 

20.09.2019.године 

        Састанак тима поводом упознавања нових чланова тима о акционом плану  Тима за 

школску 2019/20 годину. 

 Чланови тима су упознати са акционим планом урађеним у јулу, и финализираним 

у августу месецу. 

 

 

 

 

Састанак тима  одржан 07.10.2019.године 

Дневни ред: 

- Програмирање; планирање и извештавање 

- План рада 2019/20 

- Извештај са педагошког колегијума 

- Нов програм за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 
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1. Програмирање; планирање и извештавање 

Израђени  су кључни школски документи који су међусобно усклађени и засновани на 

законским начелима. Директор је упознао чланове наставничког већа са овим документима. 

Формирани су органи, тела и тимови школе за предвиђене активности којима се прати и 

извештава о образовно- васпитном раду школе. 

 

 

2.    План рада тима за школско развојно планирање: 

 

Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Организовање  

састанака 

тима 

Заказивање термина, припрема 

материјала, сарадња са 

директорком и члановима 

педагошко-психолошке службе 

Координатор 

 

Током школске 

године најмање 6 

састанака 

Праћење 

реализације 

развојног 

плана у 

текућој 

школској 

години 

Истраживање мишљења чланова 

Тима о оствареним и 

неоствареним елементима и 

слабостима Школског развојног 

плана 

Сваки члан 

тима 

добија свој део 

посла 

У недељи после 

завршетка 

класификационог 

периода 

(новембар, 

јануар, април и 

јул 

текуће школске 

године). 

Истраживање мишљења ученика, 

родитеља и локалне заједнице о 

оствареним и неоствареним 

елементима и слабостима 

Школског развојног плана 

Чланови тима 

На крају 

полугодишта и 

на 

крају школске 

године 

Истраживање 

усклађености 

ШРПа са 

потребама 

ученика, 

родитеља и 

локалне 

заједнице 

1. Планирање 

истраживања 

(ПИСАЊЕ НАЦРТА 

ИСПИТИВАЊА: УВОД, 

МЕТОД, ТЕХНИКЕ 

ПРИКУПЉАЊА 

ПОДАТАКА) 

Чланови тима 

децембар (акт. 

1. и 2.), 

јануар (акт. 3), 

фебруар (акт. 3 

и 4) наставне 

2019/2020. 

године 

2. Обезбеђивање материјала 

(УМНОЖАВАЊЕ И 

РАСПОДЕЛА 

ИНСТРУМЕНАТА) 

Чланови тима 

3. Испитивање ученика, 

родитеља и локалне заједнице 

(ЗАДАВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА 

ИСПИТАНИЦИМА) 

Одељењске 

старешине 

4. Анализа података и 

интерпретација разултата 

(ПИСАЊЕ ОБРАДЕ 

РЕЗУЛТАТА И ЗАКЉУЧАКА) 
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Вођење 

евиденције о 

раду тима 

Вођење записника о раду тима 

 

Члан тима 

задужен за 

вођење 

записника 

После сваког 

састанка Тима 

извештавање 

 

Писање извештаја о спроведеним 

испитивањима  

 

Члан тима 

задужен за 

писање 

извештаја 

На крају 

полугодишта и 

на крају школске 

године, 

август 

 

 

 

Подношење извештаја 

Директору, 

Школском одбору, Савету 

родитеља, 

Наставничком већу, Ученичком 

парламенту, педагошком 

колегијуму. 

Извештавање стручних већа 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

од јула до 

октобра 2020. 

године 

 

3. Школски педагог је известио чланове тима о главним темама са састанка 

педагошког колегијума  - изради глобалних и оперативних планова, припрема за час, 

оцењивању... 

4. Посебно је школски педагог упознао чланове Тима са новим програмом за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања који је усвојен на школском одбору 

10.09.2019, а о којем је било речи и на педагошком колегијуму. Истакнуто је да поред осталих 

измена Програм пре свега садржи мере превенције на које је стављен акценат, а и мере 

интервенције. У оквиру превенције педагог је почео рад на изради презентације у сарадњи са 

Парламентом (ученице одељења 2/1), која ће првенствено бити приказана ученицима првог 

разреда, а након тога и другим ученицима школе. Координатор Тима је известио да су у оквиру 

програма рада библиотеке израђена два паноа на наведену тему испред улаза у библиотеку. 

Осим информација против насиља, злостављања и занемаривања панои садрже и беле папире на 

које ученици могу да упису поруке против наведеног. 

 

17.10.2019.године 

Састанак поводом реализације акционог плана за школску 2019/20 

водила се дискусија о следећим стварима: 

- једном рачунару из библиотеке је урађен неопходни  реинстал, тако да су сада сви 

рачунари функционални  

- планиране активности на пољу подршке ученицима (детаљи и извештају рада 

ученичког Парламента) 

- Обезбеђивање материјалних средстава за куповину нових наставних средстава за 

кабинете.  детаљи под ресурсима са следећег састанка. 

05.12.2019.године 

 Дневни ред: 
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- извештај педагога школе о активностима везаним за програм заштитe  ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

- стручно усавршавање  

- реализација акционог плана (ресурси, подршка ученицима, екскурзија и излет - 

ЕТОС) 

 

 

1. Педагог школе је обавестио чланове Тима да су она као члан тима за  заштиту  

ученика од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, и  Светлана Букумира 

координатор наведеног  тима  13.11.2019.године прошле Обуку о заштити ученика од насиља. 

Обука је реализована у Пољопривредној школи у Краљеву. Главне теме ове обуке биле су: врсте 

насиља у односу на правилник о протоколу поступања установе; нивои насиља и интервенција 

према нивоима. Чланови Тима су обавештени да у првом нивоу реагују разредни и родитељ, 

другом навадени и ПП служба, Тим за  заштиту  ученика од  дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања и директор, док код трећег нивоа насиља поред наведених у прва 

два укључују се и Школска управа, ПУ, Центар за социјални рад, Тужилаштво и ЗЦ. Наведено је 

да уколико присуство родитеља/законског заступника иде на штету или угрожава ученика, они 

се у договору са Центром за социјални рад искључују. Педадог је обевестио и да нема узимања 

изјаве од детета за први и други ниво, већ само опис ситуације која није валидна на суду ако до 

тога дође. 

 

2. Стручно усавршавање: 

- Тим за  заштиту  ученика од  дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања планира предавање на наставничком већу о наведеном у првој тачки, како би сви 

наставници били упознати са врстама, нивоима и начином поступања код насиља. 

- Радионица на тему преношење ХИВ-а, у Саветовалишти за младе којој је 

присуствовало око 100 ученика 3 и 4 разреда наше школе. Радионицу водили др Тамара 

Анђелковић и Јасна Дугалић, а осим ученика присуствовали су и наставници здравствене неге 

који ће све унети у портфолио наставника.- 28.11.2019.године 

- Обука завода за унапређење – Развој дигиталних компетенција - 20.10.2019.године 

у ОШ Светозар Марковић- присуствовали Мирјана Вучковић, Невенка Миловановић и Снежана 

Миросавић. 

- 24-25.10.2019.године у Црвеном крсту Краљево  организована Трибина о 

добровољном давалаштву крви, присуствовала по 2 ученика сваког одељења 2 разреда. 

 

3. РЕСУРСИ:  

- уведене мрежа на трећем спрату школе, и свим просторијама које је раније нису имале 

- паметне табле инсталиране у учионице 16 и 32 

- набављен лап топ за простор за пријем родитеља и један лап топ који стоји у резерви 

- фиксирани пројектори у учионицама где нема паметних табли 

- окречене просторије школе где је то било неопходно 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                 Извештај о раду школе                                                                         91 

- осим на три рачунара у библиотеци, меморија је појачана на још 8 рачунара у кабинетима 

и учионицама. 

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

- 24.10.2019  у трпезари школе Парламнет је организовао Трибину под називом „Вози, али 

немој да летиш“  - детаљано у извештају рада Парламента 

- Трибина на тему Аутизам у  организацији друштва аутистичне деце града Краљева- 

активно су учествовали ученици 4/4 одељења са наставницима. – октобар 2019. 

- 14.11.2019.године Парламент хуманитарном акцијом обележио Дан толеранције посетом 

ШОСО „Иво Лола Рибар“- Краљево, детаљано  у извештају рада Парламента 

- новембар/децембар 2019. хуманитарна акција за прикупљање новца за бившу ученицу 

школе Анђелу Симић. - детаљано  у извештају рада Парламента 

- Ученици 4/1 и 4/2 презентацијом и представом обележили Недељу дојења, 

02.10.2019.године у Патронажној служби ЗЦ Студеница. 

- У Краљевачком позоришту ученици школе су присутвовали пројекцији филма Краљ  

Петар I- 16.октобар. 

- У септембру у Београду, а испред Црвеног крста Краљево представници ученика свих 

разреда наше школе учествовали су на такмичењу из Прве помоћи и реалистичког приказа 

повреда и стања. 

- Интердисциплинарна настава наставник здравствене неге Гордана Виријевић и  

наставник географије Маја Вилимоновић – наставна јединица Црвени крст. Час одржан у 

просторијама Црвеног крста Краљево. Ученици 1/1, у оквиру овог часа имали су изложбу 

ликовних радова на тему Црвени крст. децембар 2019. 

- Предавање Дијабетес мелитус, предавач је  била докторка Весна Кошанин из Дома 

здравља Студеница. Школа је била организатор и домаћин, учешће узели ђаци свих разреда – 

децембар 2019.  

- На крају првог класификационог периода педагог школе је имао појачан педагошки рад 

са ученицима који имају 3 и више недовољних оцена. 

- Педагог школе је у свим разредима првог разреда одржао радионицу и предавање о 

методама и техникама успешног учења. 

- У октобру је традиционално секција за лековито биље у холу школе обележила Дан 

јабука- детаљано у  извештају о раду наведене секције. 

- Ексурзија реализована по плану за ученике трећег разреда школе, а изгубљени дани се 

надокнађују суботама по плану радних субота у годишњем плану рада школе. 

- Ученици 3/3 извршили декорисање школе за Новогодишње празнике. 

- Новогодишта представа ученика 3/3 изведена је у свим предшколским установама града 

Краљева, Општој болници Студеница, ШОСО „Иво Лола Рибар“- Краљево и у згради општине 

Краљево.  

- Организација приредбе поводом Св. Саве  - вокална група школе 

- Организација приредбе (хор) поводом отварања Јесење скупштине Удружења 

Медицинских школа Републике Србије, Врњачка Бања 10.12.2019. 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                                 Извештај о раду школе                                                                         92 

- Током новембра и децембра библиотекари су спровели анкету на тему Доступност 

библиотечког материјала на 40 испитаника свих разреда. Анкета је урађена да би се стекао увид 

о доступности постојећег садржаја школске библиотеке, а посебно да би се стекао увид шта 

тачно по мишљењу ученика недостаје да би се у складу са материјалним могућностима школе  

књиге  у што краћем року набавиле. 

- Стручно веће зубног смера у холу школе организовало изложбу најбољих зуботехничких  

радова ученика свих разреда. – детаљи у портфолију наставника зубног смера. 

- Канцеларија за младе града Краљева у сарадњи са Новосадским хуманитарним центром и 

Министрарством омладине и спорта организовала је радионицу „Сазнај и пренеси“. Радионици 

присуствовала два ученика другог разреда – октобар 2019. 

 

 

ЕТОС 

- у августу реализован излет за запослене школе на Голубачку тврђаву, Сребрно језеро и 

манастир Тумане 

- Планиран је излет/ студијско путавање за запослене школе у Словенију за јун 

2020.године. 

- Прослава школске славе у просторијама школе – пригодна свечаност и дружење. 

16.01.2020.године 

Састанак тима поводом израде извештаја о раду за прво полугодиште школске 2019/20. 

осим горе наведеног из записника са састанака извештају се прикључује и следеће: 

- Испред  Тим за  заштиту  ученика од  дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  педагог школе, како је и планирано,  одржао предавање/презентацију на 

наставничком већу одржаном 25.12.2019.године. 

- План укључивања родитеља/законских старатеља у рад школе – Одељенске старешине 

редовно одржавају планиране родитељске састанке, индивидуалне или групне разговоре, 

родитељи су укључени у рад тимова и стручних већа, савету родитеља и школског одбора- 

детаљи у записницима. 

- Школа је током првог полугодишта активно сарађивала са вишим школама и 

факултетима и  била домаћин Фестивала науке  у оквиру програма за каријерно вођење и 

професионалну оријентацију.- детаљи  у Извештају о раду школе и школском часопису. 

- Педагог и психолог школе у току првог полугодишта радили на педагошко 

инструктивном раду, праћењу примене међупредметних и предметних компетенција, исхода и 

стандарда у глобалном и оперативном планирању – детаљи у извештају педагога школе. 

ЗАКЉУЧАК: Након дискусије утврђено је да се план  реализује по предвиђеном темпу 

и  и по предвиђеним областима квалитета. 

Фебруар 2020 - ресурси: 

На два рачунара у библиотеци замењена су новим напајања која нису радила. 
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Састанак тима 05.03.2020.године 

 

Дневни ред: 

- промена чланова тима 

- извештај са колегијума 

- усклађеност  рада тима са акционим планом 

 

 

 

- Весна Пушоњић педагог школе више није члан тима за школско развојно планирање 

због промене радног места и одласка у другу школу. Име новог члана тима биће унето 

накнадно. 

- Педагошки колегијум одржан је 26.02.2020.године и тим поводом координатор тима је 

чланове тима известио следеће:  

на колегијуму је било речи о успеху ученика на крају првог полугодишта. Похваљена су 

одељења без недовољних оцена (1/1,2,3; 2/1,2;3/2,3 и 4/1,2,3) . Највише недовољних оцена је у 

првом разреду укупно 11, а у целој школи има укупно 28 недовољних. Истакнуто је да није било 

дисциплинских поступака, и да нема ученика са више од 3 недовољне. Колегијум је упознат са 

полугодишњим извештајем о раду школе, раду директора, тима за професионални развој, тима 

за само вредновање и о раду Парламента. Ови извештаји су и усвојени на ШО. 

Колегијум је упознат да надокнада због продужетка распуста неће бити вршена радним 

суботама већ одржавањем предчаса и додатних часова и то по следећем распореду. понедељак у 

првој недељи марта, уторак у другој, среда у трећој и петак у четвртој.  

- на састанцима у децембру и јануару усклађен је план рада тима у односу на акциони 

план из годишњег плана рада школе. Договорено је да се другом полугодишту настави са 

таквим радом, и да се на крају школске године у извештају наведу разлози зашто и ако не буду 

реализоване све тачке из плана рада. 

 

15.04.2020 – онлајн састанак тима 

- Педагог школе Ивана Стајић именована за новог члана тима. 

- Анализа одвијања наставног процеса током наставе на даљину 

  Сви наставници организују наставу путем гугл учионица, вибер група, зума исл. 

Оперативни планови су ускклађени настави на даљину и предају се на недељном нивоу. Путем 

наведених платформи даје се редовна подршка ученицима и одржава се комуникација са 

родитељима и законским заступницима. Путем вибер групе школе обезбеђен је редован приступ 

и размена свих релевантних информација за организацију наставног процеса током наставе на 

даљину. 

 

16.06.2020 – састанак тима 

-Писање годишњег извештаја Тима за школско развојно планирање. 

1. Реализација акционог годишњег плана 

Увидом у предложени акциони план,а у складу са свим горе наведеним реализоване су 
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следеће активности: 

- Већина наставника је похађала семинар за наставу оријентисану према исходима. 

Исхоси су укључени у оперативне планове наставника. 

- Током наставе на даљину ПП слуба и одељенске старешине су путем платформи 

организовале онлајн мотивацију за подршку при учењу и психолошку подршку током епидемије 

(детаљније у извешрају педагога, психолога и одељенских старешина) 

- Наставници ПП служби шаљу најбоље примере наставе на даљину и ученичке радове 

са циљем прављења базе која може бити искоришћена током наредних школских година за 

редовне и угледне часове. 

- Наставници ликовне културе и мизичке уметности огранизовали онлајн час 

интердисциплинаре наставе и њиме аплицирали на конкурс „Магија је у рукама наставника“ 

- Наставница музичке уметности  организовала учешће ученика полазника музичке 

секције на Републичком такмичењу традиционалне песме које је ове године било онлајн у 

периоду од 22.05. – 14.06.2020. 

- У марту је спроведен селфи упитник за руководице, наставнике и ученике (алализа у 

извештају педагога школе) 

- Наставници су редовно користили  дигиталне алатке за реализацију наставе на даљину 

и тиме стекли нова знања и вештине, као и стручно усавршавање. 

- У фебруару је организован семинар Ни црно ни бело који је похађало 30 учесника. 

- У оквиру страндарда квалитета Ресурси, поред горе наведених остварени су следећи: 

хобловање паркета за 4 канцеларије на првом спрату школе и фискултурној сали, Интернет 

мрежа је реализована у целој школи, Надофрадња рам меморије и реинстал је урађен на свим 

старијим рачунарима и они су распоређени у учионице које до сада нису имале рачунар и/или 

лап топ. Купљене су још 2 паметне табле, 5 лап топова и два пројектора. 

Активности предложене акционим планом , а које нису реализоване  због 

епидемиолошке ситуације укључене су у акциони план за следећу школску годуну.  

 

 

Тим за израду и развој школског програма 

 

Чланови Тима су: Јелена Видић – координатор, Весна Пушоњић – педагог у првом 

полугодишту и Ивана Стајић-педагог у другом полугодишту, Мира Белопавловић, Данијела 

Кужић, родитељ из Савета родитеља – Тања Лутовац и ученик из Ученичког парламента Јелена 

Љубичић. 

Тим се састајао 6 пута.  

На првом састанку је конституисан Тим и усвојен је план рада. Констатовано је да је 

Школски програм усклађен са законским прописима и са Школским развојним планом и 
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Годишњим планом рада школе. Усмерен је на задовољавање различитих ученичких потреба.  

Школски програм је анексиран 3.6.2019. и 10.9.2019. изборним предметима за ученике 

трећег и четвртог разреда и новим Правилником за извођење екскурзија. Анексиран је новим 

Правилником о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (СЛ.ГЛ.РС. број 10/2019-111) и 

Правилником о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања у подручју рада здравство и социјална заштита. (СЛ.ГЛ.РС. бр 10/2019-

19) и Правилником о протоколу поступања у установи о одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (СЛ.ГЛ.РС. број46/2019) 

Састанак Тима који је одржан 3.10.2019. био је поводом нових планова и припрема о 

који су били тема Педагошког колегијума. Састанку је присуствовао родитељ Тања Лутовац која 

је упозната са новим правилницима и анексима. Ученица Јелена Љубичић је такође упозната са 

радом.  

 На састанку који је одржан после првог класификационог периода утврђено је да се 

часови редовно одржавају. Редовно се одржавају и часови допунске, додатне и секција. 

Педагошка служба је пратила остваривање критеријума оцењивања посетом часова редовне, 

допунске и додатне наставе. Анализом успеха је забележен мањи број јединица у односу на исти 

период прошле године. Сарадња са родитељима се остварује кроз родитељске састанке и 

индивидуалне доласке родитеља.   

Обуци Завода за унапређење – Развој дигиталних компетенција присуствовали су 

Мирјана Вучковић, Невенка Миловановић, Снежана Миросавић.  

Одржана је обука спољних сарадника Школске управе Краљево Тима за заштиту од 

дискриминације, злостављања и занемаривања. Обуци су присуствовали Светлана Букумира и 

Весна Пушоњић.  

Четврти састанак је одржан по завршетку првог полугодишта. Часови који су 

предвиђени Школским програмом су редовно одржавани. Сви посебни програми се реализују и 

извештаји се налазе у извештају рада школе.Педагог Весна Пушоњић  у сарадњи са два ученика 

из Ученичког парламента ради на превенцији дискиминације, насиља, злостављања и 

занемаривања одржавајући одељењске заједнице на ту тему. Ученици се презентацијом упознају 

са облицима и нивоима насиља, а у завршном делу се ради радионица.  

У другом полугодишту Тим се састао два пута.  

Први састанак је био поводом Педагошког колегијума на коме је верификован успех 

ученика. Психолог и директор су упознали Колегијум са извештајима о раду Школе и осталим 

извештајима. На састанку Тима констатовано је да је одржан договорени семинар „Ни црно, ни 

бело” у организацији школе.  

У току последњег тромесечја је била предвиђена анкета о сарадњи школе са породицом 

и безбедност ученика.  

Због ванредне ситуације поводом Ковида 19 анкета није реализована и тим се није 

састајао, али ће бити реализована у току следеће школске године.  

На састанку тима у јуну констатовано је да се настава у току године редовно одржавала. 

У марту, априлу, мају и јуну реализована је онлајн настава. Наставници су одмах на почетку 

обучени за коришћење онлајн учионице на Гуглу на предавању у школи или бесплатном онлајн 

семинару.  

Школски програм ће бити анексиран због новог програма за зубне техничаре у другој 

години.  

 

 

Јелена Видић 
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Тим за професионални развој (стручно усавршавање) 

 
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. 

 

 

 

3)  Усегменту 3,  приказ књиге/ приручника: 

 

      26.11.2019. Прзентација уџбеника издавачке куће Вулкан знање 
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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. 

 

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. 
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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 

 

  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: 
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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 БањаСеменир 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'' 

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.  
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Тим за самовредновање 

 
 

На седници Наставничког већа одржаној у септембру чланови школског тима за 

самовредновање су уз сагласност осталих чланова Наставничког већа одабрали кључне 

областикоја ће бити предмет самовредновања у овој школској години, а то су области 

Образовна постигнућа ученика и Етос. 

 

На седницам Савета родитеља и  Школског одбора постигнута је сагласност да подручје 

самовредновања буду Образовна постигнућа ученика и Етос. 

На првом састанку формиран је школски Тим за самовредновање који чини пет  

чланова, у саставу: 

 

5. Милица Милетић-кординатор 

6. Снежана Миросавић 

7. Ана Миљевић 

8. Марина Новаковић 

9. Марина Максимовић 

 

 

Школски тим за самовредновање, током октобра, изабрао је за руководиоца тима 

Милицу Милетић, за заменика Марину Максимовић. Направљен је план самовредновања, где 

су јасно подељене улоге и задужења сваког од чланова тима, као и датуми реализације.  

Одређена је временска динамика у току које ће се завршити самовредновање изабране 

кључне области. Рок за завршетак рада је јун 2020. 

Утврђена су правила понашања и деловања (време и место рада, начин размењивања 

података до којих су дошли чланови тима, узајамна сарадња, ...), правила чувања, заштите 

података и располагања подацима (подаци су код стручног сарадника и доступни су на увид 

свим заинтересованима). 

Утврђени су инструменти и технике самовредновања (анализирање документације, чек 

листе, скалирање, разговори и посматрање). 

Као учесници у самовредновању биће укључени: наставници, администратативна 

служба, правна служба, директор, стручни сарадници и чланови Школског одбора, родитељи и 

ученици. 

 

Узорак: 
У вредновању области Образовна постигнућа ученика није коришћена анкета као алат. 

У области Етос: 

Наставно особље: 30 

 

 

 

Инструменти који су коришћени: 
Упитници урађени у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе 

(Сл. Гласник РС бр. 14/2018) 
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Детаљи о предузетим активностима током самовредновања: 
Септембар/октобар, састанак Тима, подељене активности, одређени носиоци и време 

реализације. 

Новембар/децембар, састанак Тима, одређен је узорак истраживања, динамика 

истраживања, носиоци активности,  обезбеђивање приступа документацији потребној за 

истраживање, 

припрема и израда инструмената за реализацију истраживања одабране кључне области. 

Јануар, састанак Тима, припрема анкетних листића. 

Фебруар, састанак Тима, унос, обрада, анализа прикупљених података. 

Март/април, састанак Тима, планирање даљих корака у раду тима 

Припрема и израда инструмената за реализацију истраживања одабране кључне 

области. 

Мај, састанак Тима, приппрема инструмената на одабраном узорку и прикупљање 

доказа о стању у одабраној кључној области, унос, обрада и анализа прикупљених података,   

дискусија прикупљених резултата, компарација закључака и продукција препорука за 

унапрађивање рада у кључној области. 

Јун, израда годишњег извештаја о раду Тима и резултатима реализованог истраживања,   

упознавање чланова колектива са резултатима рада Тима остварених током школске 

2019/20. 

 

 

1. ФАЗА 

 

Урађен план организације самовредновања који обухвата: активности, носиоце 

активности и време активности. Одређен је узорак и инструменти који ће бити коришћени у 

истраживању. 

 

2. ФАЗА 
 

- Избор упитника 

- Копирање упитника 

- Договор око анкетирања 

 

3. ФАЗА 
 

- Обрада и анализа добијених података 

Користили смо упитнике које су попуњавали наставници, којих је учествовало 30. 

Процена је вршена на скали од 1 до 4, са степеном важности и присутности одређене 

тврдње. 

4. ФАЗА 

 

Тим приступа документацији потребној за одабрану кључну област. Вршен је увид у 

спровођење додатне, допунске наставе, секција, педагошку документацију, професионалну 

оријентацију, ваннаставне активности, рад Ученичког парламента.  
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РЕЗУЛТАТИ 

 

ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Стандарди самовредновања у трећој области су:  

3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди.  

3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика.  

Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су:  

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво 

образовних стандарда.  

3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво 

образовних стандарда.  

3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни 

ниво образовних стандарда.  

3.1.4. Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима.  

3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на 

завршном/матурском/националном испиту.  

3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту показују да 

је школа остварила резултате на нивоу просека Републике.  

3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика.  

3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на 

прошлу школску годину.  

3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.  

3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима 

постављеним у плану.  

3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 

постављеним циљевима.  

3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на 

претходну школску годину.  
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У оквиру области квалитета ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, - планиране су 

следеће активности:  

I Анализирати процедуру праћењa постигнућа ученика (индикатор 3.2.1.)  

II Праћење напредовања ученика кроз редовне анализе (индикатор 3.2.1.)  

III Упоредна анализа успеха ученика у протеклoj школској години: оцене, владање 

број награда  

IV Утврдити које поступке школа примењује како би пратила успешност ученика  

V Праћење редовности оцењивања ученика од стране стручне службе  

VI Утврдити да ли ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 

остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођеним 

образовним стандардима (индикатор 3.1.4.)  

VII Утврдити да ли су школске оцене у току године у складу са завршним оценама 

на испиту и на крају школске године (индикатор 3.1.5.)  

VIII Упоредна анализа резултата на завршним испитима у протеклих 5 године 

(индикатор 3.2.6.)  

IX Утврдити да ли су просечни резултати на завршним испитима бољи су у 

односу на претходну школску годину (индикатор 3.2.6.)  

X Утврдити број ученика који су напустили школовање и упоредити број у 

протеклих неколико година (индикатор 3.2.2.)  

XI Анализа извештаја допунске и додатне наставе (индикатор 3.2.3. и 3.2.5.)  

 

Извори доказа за дати стандард:  

2018/2019. год);  

-образовног рада наставника(шк. 2018/2019. год.);  

8/2019. год.);  

ика  

  
Резултати ученика на матурском испиту: У јунском испитном року на матурски 

испит изашло је 168 ученика од укупно 173 ученика 4. разреда. Пет ученика су упућени на 

поправни испит. Просечне оцене по одељењима су следеће: IV1- Српски језик и 

књижевност-4.69, Испит за проверу стручно-теоријских знања-4.69, Практичан рад-4.91. 

IV2- Српски језик и књижевност-4.71, Испит за проверу стручно-теоријских 

знања-4.85, Практичан рад-5 

IV3- Српски језик и књижевност-4.41, Изборни предмет-5, Практичан рад-4.91 

IV4-Српски језик и књижевност-4.43, Испит за проверу стручно-теоријских знања-

3.2, Практичан рад-5 

IV5- Српски језик и књижевност-4.56, Изборни предмет-4.66, Практичан рад-4.69 

Као што уочавамо ученици остварују напредни ниво знања. Ученици су показали 

заинтересованост за резултат на завршном испиту као и за припреме истог. Највећи број 

ученика планира да настави даље школовање. Остаје питање критеријума оцењивања. 

Треба дати предлог да стручна већа из области предмета ураде анализе по предметима који 

су се полагали и , са посебним освртом на постигнућа, на задатке које нису решавали, да 

ли су везани за одређене области или за ниво постигнућа.  

Успех ученика на крају наставне године 2019/2020. 
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Број ученика на крају школске 2018/2019 године је био 625. Сви ученици су 

школску годину завршили са позитивним успехом. Одличан успех остварило је 333 

ученика, врло добар 249, а добар успех 43 ученика. По разредима: 1. разред: одличних: 64, 

врло добрих: 73, добрих 15. 

 разред: одличних: 58, врло добрих: 74, добрих 19. 

 разред: одличних: 109, врло добрих: 38, добрих 2. 

 разред: одличних: 102, врло добрих: 64, добрих 7. 

Кретање оцена ученика на класификационим периодима говори да је значајно 

мањи број ученика са слабим оценама на полугодишту, а посебно на крају школске године, 

него на првом и трећем класификационом периоду. То ипак говори да ученици уче 

кампањски, али и да је оцењивање углавном сумативно, периодично и крајем тромесечја. У 

наредном периоду неопходно је унапређивање вредновања ученичких постигнућа, пре 

свега кроз увођење формативног оцењивања у процес наставе.  

У школи не постоје ученици који се школују по ИОПу.  

 

ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:  

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:  
у.  

 

постављеним циљевима.  

 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ  

  

увек у складу са резултатима на завршном/матурском 

испиту.  

Остварити ИОПе код ученика који показују напредне и изузетне резултате из 

одређених предмета.  

 

ПРЕПОРУКЕ  
награђених 

ученика који би разредне старешине попуњавале на крају школске године, како би се 

успеси ученика прецизно пратили.  

попуњавале на крају школске године, како би се вршило поређење оцена из предмета 

који постоје на матурском испиту и оцена на испиту.  

података, како би они били што кориснији и како би добили што веродостојнији приказ 

усвојеног знања, како за матурски испит четвороодишњег образовања. 

редовне/допунске /додатне наставе.  

Оцена области Образовна постигнућа ученика је 4. 
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ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ ЕТОС  

 

Стандарди самовредновања у петој области су: 

 5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи. 

 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.  

5.3. Школа је безбедна средина за све  

5.4. Школски амбијент је пријатан за све .  

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

 

Индикатори самовредновања у оквиру наведених стандарда су:  

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих.  

5.1.2. У личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање  

5.1.3. За дескриминаторско понашање у школи предвиђене су мере санкције  

5.1.4. За ново придошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину  

5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу.  

5.2.2. Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу резултата 

рада.  

5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за 

постигнуте резултате.  

5.2.4. У школи се организују тазличите школсе активности за ученике у којима свако може 

имати прилику да постигне резултат-успех.  

5.2.5. Резултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу.  

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.  

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.  

5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у 

школској заједници.  

5.3.4. У школи се прасте и анализирају сви случајеви насилног понашања.  

5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима 

насиља у складу са протоколом о заштити деце – ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама.  

5.4.1. Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу.  

5.4.2. Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју.  

5.4.3. У школи се, ради обезбеђивања права на приватност, користе посебан простор за 

индивидуалне разговоре наставника са ученицима и родитељима .  

5.4.4. У уређењу школског простора преовлађују ученички радови.  

5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела.  

5.5.2 Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.  

5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика  

5.5.4. Школа развија и негује различите облике учешћа родитеља у живот школе  

5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања 

припадности школи.  

5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници  

5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и 

делатностима школе.  
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ЕТОС је појам који се односи на општу атмосферу која влада у школи. Показује 

нам у којој мери у школи постоји толеранција и осећај заједништва. Стање етоса у школи 

нам приказује у коликој мери су добри међуљудски односи, колико се негују партнерски 

односи у оквиру школе и са локалном заједницом, осећај безбедености, брига о ученицима. 

Под овим термином такође подразумевамо и ниво техничке опремљености и 

оплемењености школског простора. Квалитет наставе и ваннаставних активности ниво 

учешћа и постигнућа ученика на такмичењима, степен ангажовања ученика, наставника и 

родитеља у активностима у оквиру школе и шире заједнице и значај школе у Краљеву и 

околини. На састанцима који су одржани, чланови Тима за самовредновање су се 

договорили о планираном оквиру вредновања (област квалитета, стандарди и индикатори, 

циљеви и задаци), о подели задужења, о процедурама, о току, узорку и методологији 

самовредновања области квалитета ЕТОС. Наиме, треба нагласити да је самовредновање 

поменуте области планирано и обављено у складу са важећим прописима, тачније, 

правилницима о вредновању квалитета рада установа и стандардима квалитета, 

прецизније, према Правилнику о стандардима квалитета рада установе. Самовредновање је 

вршено на начин да се прикупљени подаци као производ утврђеног циља, задатака и 

конкретних планираних активности потом процењују и упоређују у односу на дате 

индикаторе који указују на испуњеност/неиспуњеност одређеног стандарда у оквиру 

одабране области самовредновања. Свих пет стандарда у оквиру области ЕТОС су 

вредновани, као и сви индикатори који чине те стандарде. Ради лакше прегледности и 

разумевања, структура извештаја је урађена тако да се сваки стандард вреднује посебно, 

као и већином сви индикатори који нам говоре ли је тај стандард остварен односно да ли 

наша школа испуњава одређене захтеве, како би се након сваке појединачне евалуације 

стандарда могла на лакши начин обухватити целина односно једна уопштенија слика 

ЕТОСа школе.  

 

                                                    ЦИЉЕВИ САМОВРЕДНОВАЊА 

 Циљеви самовредновања су постављени у односу на сваки стандард посебно, и може се 

рећи, да су имали строго истраживачки карактер. 

  

                                                У односу на 5.1. стандард – циљ самовредновања:  
Утврдити да ли у школи постоје утврђена правила понашања и да ли се поштују, утврдити 

да ли су  изграђени партнерски односи на релацијама наставник-наставник, ученик-

наставник и ученик ученик . Из циља проистекли су следећи задаци које је поставио тим:  

 

10. Утврдити да ли у школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано 

понашање и одговорност свих. 

 

11.  Утврдити да ли је у личним обраћањима свих у школи видљиво је међусобно 

уважавање.  

12. Утврдити да ли је за дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и 

санкције. 

13.  Утврдити да ли за новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени 

поступци прилагођавања на нову школску средину.  

 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                       Годишњи извештај о раду школе 107 

                                          У односу на 5.2. стандард – циљ самовредновања:  

 

Утврдити да ли се успеси/резултати ученика и наставника подстичу и вреднују, утврдити 

да ли се у школи негује подстицајна радна атмосфера; Из овог циља проистекли су следећи 

задаци :  

 Утврдити да ли се резултати ученика и и наставника јавно истичу и промовишу. 

  Утврдити да ли ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у 

погледу резултата рада.  

 Утврдити да ли се у школи примењује интерни систем награђивања ученика и 

наставника.за постигнуте резултате.  

 Утврдити да ли се у школи организују различите школске активности за ученике у 

којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех. 

 Утврдити да ли серезултати ученика са сметњама у развоју се посебно промовишу.  

                                

                                     

                       У односу на 5.3. стандард – циљ самовредновања:  
 

Анализирати да ли Годишњи план рада школе садржи све тражене елементе Програма за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Утврдити да ли Тим за заштиту 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ради у складу са Протоколом о 

заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама. Задаци у овој облати су следећи:  

1. Утврдити да ли је у школи видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. 

2.  Утврдити да ли у школи функционише мрежа за решавање проблема насиља 

(сарадња са родитељима, са другим службама).  

3. Утврдити да ли се у школи организују превентивне активности које доприносе 

безбедности у школској заједници.  

4.  Утврдити да ли се у школи прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.  

5.  Утврдити да ли се примењују мере интервенције у случајевима насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовноваспитним установама. 

 

             У односу на 5.4. стандард – циљ самовредновања:  
Утврдити да ли је школски простор пријатна средина за ученике, запослене и родитеље. Из 

овог циља одредили смо следеће задатке:  

1. Утврдити да ли је улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу. 

2. Утврдити да ли је школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у 

развоју.  

3.  Утврдити да ли се у школи, ради обезбеђивања права на приватност, користи 

посебан простор за индивидуалне разговоре наставника са ученицима и 

родитељима.  

4. Утврдити да ли у уређењу школског простора преовладавају ученички радови. 

 

                          У односу на 5.5. стандард –циљ самовредновања:  
Успостављање ефикасније и успешније сарадње на свим нивоима (наставници, ученици, 

родитељи, локална заједница), Унапредити сарадњу са родитељима и активније их 

укључити у рад школе; Задаци у оквиру овог циља били су: 
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1. Утврдити да ли је у школи је организована сарадња руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

2. Утврдити да ли Ученички Парламент у школи добија подршку за свој рад. 

3.  Утврдити да ли наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе 

ученика.  

4.  Утврдити да ли школа развија и негује различите облике активног учешћа 

родитеља у животу школе.  

5.  Утврдити да ли ученици и наставници организују заједничке активности чији је 

циљ јачање осећања припадности школи.  

6.  Утврдити да ли школа сарађује са актерима у заједници.  

7.  Утврдити да ли у школи функционише систем редовног информисања родитеља о 

активностима и делатностима школе. 

 

Коришћени извори доказа:  

● Годишњи план рада школе  

● Извештај о раду школе  

● Извештај о ради директора  

● Записници у дневницима рада  

● Развојни план рада школе 

 ● Извештаји рада тимова  

● Записници са седница наставничких већа  

● Дневници васпитно-образовног рада за групну и индивидуалну наставу  

● Евиденција о ваннаставним активностима  

● Извештаји са посећених часова  

● Дневник рада стручног сарадника школе   

 

                      ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА - ФИНАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ПЕТЕ ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА ЕТОС: 

 ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:  

● Школа је безбедна средина за све ;  

● У школи се током читаве школске године организују различите активности како би се 

омогућио целокупан развој личности ученика;  

● У школи се негује тимски рад и реализује различите тимске активности;  

● Резултати ученика и наставника се јавно промовишу и истичу;  

● Школа реализује сарадњу са различитим институцијама у циљу остваривања 

програмских циљева;  

● Међусобни односи у школи су без предрасуда у погледу социјалног статуса, 

вероисповести, националне и полне припадности;  

● У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу;  

 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ  

● Унапредити процедуру о информисаности родитеља и њиховом учешћу у раду школе као 

и сарадњу са њима  

● Обогатити школски простор ученичким радовима;  

● Рад савета родитеља учинити транспарентним и отвореним за учешће свих 

заинтересованих родитеља;  

● Развијати климу припадности, заједништва и поверења, организовањем различитих 
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ваннаставних активности за чланове колектива;  

● Организовати бољу сарадњу и размену информација на свим нивоима;  

● Потребно је повећати доступност стручне подршке заинтересованих родитеља који желе 

да раде на унапређењу родитељских компетенција;  

● Израдити протокол и процедуру за идентификовање емоционалних, телесних, 

здравствених и социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на 

исте;  

 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. Просечна оцена 

5.1.1. 3,69 

5.1.2. 3,69 

5.1.3. 3,51 

5.1.4. 3,53 

 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и 

промовишу 
Просечна оцена 

5.2.1. 3,73 

5.2.2. 3,53 

5.2.3. 3,53 

5.2.4. 3,48 

 

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља Просечна оцена 

5.3.1. 3,76 

5.3.2. 3,73 

5.3.3. 3,49 

5.3.4. 3,58 

 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима Просечна оцена 

5.4.1. 3,71 

5.4.2. 3,84 

5.4.3. 3,64 

5.4.4. 3,51 

5.4.5. 3,16 

 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне 

изузетности 
Просечна оцена 

5.5.1. 3,58 
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5.5.2. 3,49 

5.5.3. 3,44 

5.5.4. 3,62 

5.5.5. 3.47 

 

 

Разматрајући све наведене стандарде, област ЕТОС оцењена је оценом 4.  

 

Тима за заштиту од дискриминације, насиља,  

злостављања  и занемаривања 

 

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања: 

1. Светлана Букумира – координатор тима; 

2. Биљана Бојанић – директор 

3. Снежана Чемерикић – секретар школе 

4. Ивана Бошковић – психолог 

5. Весна Пушоњић- педагог 

6. Александар Думић  

Дана, 16.09.2019.године Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања  се састао и усвојио план рада за текућу школску годину.  

Дана, 15.11.2019.године Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања  се састао и изнео новине и процедуре о заштити ученика од насиља,које 

смо сазнали на Обуци о заштити ученика од насиља у организацији Школске  управе. 

У  Медициинској школи се примењују  и поштују  Програм о заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, као и Програм заштите од дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства. 

 Запослени су упознати са новим Правилником о протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (“Службени гласник РС”, бр. 46/19) 

тако што је педагог школе у сарадњи са координатором Тима за заштиту од 

дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања Светланом Букумиром  одржали  

(предавање) презентацију  на Наставничком већу за све  запослене и тако их упознали са 

свим  поступцима и  новинама које се тичу овог правилника. 

Такође, педагог  је заједно са координатором тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања присуствовале  су обуци коју су реализовали саветници-

спољни сарадници Школске управе Краљево која се односи на заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања у установи. Своја искустава стечена на обуци  су  пренеле 

осталим члановима тима, члановима Тима за развој школског програма и Тима за школски 

развојни план. 

У циљу превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 

нашој школи, ПП служба у координацији са тимом су поделили  Одељенским старешинама 
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овај правилник како би они на Одељенским заједницима упознали ученике о врстама 

насиљима и како треба да поступе у случају да сумњају на дискриминацију, насиље, 

злостављање и занемаривање, имају сазнање или се пред исто пред њима дешава. 

Такође, у циљу превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

у нашој школи, педагог школе у сарадњи са Тимом  и са 2.ученика из 2/1 , представницима 

Ученичког парламента су направили презентацију о  врстама насиљима и како треба да 

поступе у случају да сумњају на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање, 

имају сазнање или се пред исто пред њима дешава. У договору са одељенским 

старешинама одржавамо часове Одељенске заједнице користећи ову презентацију а затим 

спроводимо и „мини“ радионицу о нивоима насиља. 

Од  почетка школске  2019/20. године није било пријављених и евидентираних 

случајева дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у нашој школи што 

сматрамо да је резултат превентивног рада на свим нивоима. 

Тим планира да настави са превенцијом дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у другом полугодишту како би ефекти тог рада били исти. 

 

 

Тим за инклузивно образовање 

 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године Тим за инклузивно 

образовање се састао два пута и одржао укупно 2 састанка.  

На састанцима се разговарало и одлучивало о неколико тема. Као прво, 

констатовано је да у школи тренутно нема ученика који похађају наставу по ИОП 1 и по 

ИОП 2, и договорено је да се све активности у правцу формирања ових образовних 

програма и плана за остваривање инклузивног развоја у школи одложе до евентуалне 

појаве ученика којима би они били потребни. 

Такође су предузете иницијалне активности у вези са развојем ИОП3 (у циљу 

идентификације ученика којима би ИОП3 био потребан, обавештено је наставничко веће, 

размотрени су ресурси и препреке за његово спровођење), међутим, утврђено је да 

Медицинску школу у Краљеву тренутно не похађају ученици за које би била потребна 

израда плана за ИОП3, како генерално, тако и ни за један појединачни предмет. 

 

 

 

Извештај тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва          

 

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су: 

 

      1. Мирјана Костић-Чолић, координатор 

      2. Славица Марковић 

      3.  Ана Ерац 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва састајао се три пута. 
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Датуми састанака, дневни ред и извештаји налазе се у свесци тима за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва.  

           

Идентификовање широко дефинисаних кључних компетенција и реформисање школских 

програма у складу с њима  започело је 2006. године када је Европска унија усвојила 

Европски оквир кључних компетенција за целоживотно учење. 

Основна промена коју доноси оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама, 

и компетенцијама уопште, огледа се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања, 

вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову 

функционалну примену. То се постиже сарадњом и координацијом активности више 

наставника, односно предмета и иновирањем начина рада на часу. 

Издвојене су следеће опште и међупредметне компетенције као најрелевантније за 

адекватну припрему ученика за активну партиципацију у друштву и целоживотно учење: 

компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском 

друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка 

компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

             

У школској 2019/ 2020. години због актуелне епидемиолошке ситуације у целом свету и у 

нашој земљи, настава се одвијала на даљину. Због тога нису остварени предвиђени часови 

и активности. 

 

Остварен је следећи пројекат: 

1. „Магија је у рукама наставника“, Назив часа : Импресионизам у музичкој и ликовној 

уметности- интердисциплинарна настава.Наставник: Јелена Столић и Марија Павловић. 

Предмет: музичка уметност. Платформе и опрема:Google Classroom, Sway Office, YouTube, 

Word, Picassa, Viber,Опрема лап топ, компјутер и телефон. 

         

Детаљан извештај овог интердисциплинарна часа у форми припреме за час се налази код 

педагога школе. 

 

                                                     

Извештај  о раду тима  обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Овај тим се током школске 2019/ 2020.године старао о обезбеђивању и унапређењу 

квалитета образовно – васпитног рада установе, тако што је континуирано пратио : 

 

 Остваривање Школског програма; 

  Резултате рада наставника кроз извештаје са угледних часова, кроз извештаје 

педагошко – психолошке службе са посета часовима редовне, допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних активности; 

  Успех ученика, владање и изостанке ученика кроз анализе ОВ, педагога,психолога 

и директора школе на првом класификационом периоду и на крају првог 
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полугодишта, као и на крају наставне године и такође учествовао у предлагању 

мера за њихово унапређење;  

  Организовање и  резултате ученика на школском такмичењу из здравствене неге; 

  Рад Тима за школско развојно планирање, старао се о остваривању циљева 

стандарда постигнућа, развоју компетенција кроз увид у њихове извештаје; 

 Учествовао у сачињавању акционог плана Школског развојног плана; 

 Тим је пратио и рад Тима за самовредновање и током првог полугодишта имао увид 

у њихов рад. Ове школске године области самовредновања су Етос и Постигнућа 

ученика. 

  Утврдио резултате рада Тима за стручно усавршавање који су дати у извештају о 

стручном усавршавању за школску 2019/ 2020.годину; 

 Наша школа је у новембру 2019.године била домаћин Заједнице медицинских 

школа Србије у Врњачкој бањи; 

 Традиционално као и сваке године у нашој школи је одржан и Сајам науке          ( 

извештај са тог догађаја се налази у поугодишњем извештају о раду школе), који су 

посетили ученици и наставници основних и средњих школа нашег града; 

 Тим је континуирано у претходном периоду пратио рад, начине остваривања 

планова и имао увид у записнике и извештаје свих стручних органа школе: 

Наставничког већа, Одељењског већа, Педагошког колегијума, Стручних већа 

тимова кроз њихове извештаје и записнике. Такође је учествовао у предлагању мера 

за побољшање и унапређење рада установе.  

 Услед новонастале ситуације,због инфекције корона вирусом, у марту 2020.године 

школа прелази на дигиталну наставу. Прво је у школи одрађена обука за наставнике 

како да користе платформе дигиталне наставе. Чланови тима су кроз контакт са 

Директором школе и стручном службом пратили одвијање ове врсте наставе. 

Настава је текла по предвиђеном плану и програму, а наставници су на недељном 

нивоу слали своје планове са тачно описаном наставном ситуацијом ( време и начин 

реализације програма ) председницима стручних већа, а они педагогу школе. Све се 

одвијало по препорукама Министарства просвете, па и оцењивање ученика.  

 Рад стручних органа се одвијао према новонасталој ситуацији и сви извештаји су 

прилагођени томе. 

Школском програму су додати нови предмети за поједине смерове , као што је 

смер зубни техничар , јер су школске 2018/19. године прешли на модуларну наставу и по 

новом програму. 
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Извештај о раду педагошког 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  

 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. 
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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 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 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                       Годишњи извештај о раду школе 116 

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 

- 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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Извештај о раду педагога школе 

 

 
У првом полугодишту школске 2019 / 2020. године , рад стручног сарадника – 

педагога одвијао се према Годишњем и оперативним плановима рада. 

Своју активност сам заснивала на остваривању донетог програма у следећим 

подручијима рада: праћење реализације планова и програма образовног- васпитно рада, 

педагошко- инструктивни рад и сарадња са наставницима на унапређењу образовног- 

васпитно  рада, саветодавни рад са ученицима, сарадња и саветодавни рад са родитељима,  

каријерно саветовање  и 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. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИК 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

Aна Ашујић Кинезиологија 2/4 

Марина Максимовић Математика 1/3 

 

Ана Миљевић 

ЧОЗ- Методе и технике успешног 

учења 

1/5 

Jелена Вељовић Српски језик и књижевност 1/1 

Маријана Рачић Хемија 1/5 

 

Јелена Вељовић 

ЧОЗ- Методе и технике успешног 

учења 

1/1 

Маријана Рачић ЧОЗ- 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 ЧОЗ- Превенција насиља у школи 2/1 

Миљан Пешић Фармацеутска технологија - вежбе 4/3 

Марина Новаковић ЧОЗ- Превенција насиља у школи 1/3 

Марко Нешковић Медицинска информатика 4/5 

Јасна Чкаловски  Хемија (изборни) 4/1 

Александра Младеновић Фармакогнозија са фитотерапијом 2/2 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                       Годишњи извештај о раду школе 118 

(вежбе) 

Мирјана Костић Чолић Фармакогнозија са фитотерапијом 

(теорија) 

Угледни час 

2/2 

Јелена Вељовић ЧОЗ- Превенција насиља у школи 1/1 

Маријана Рачић Хемија- 

Угледни час 

2/3 

 

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

наставе, 6 часoва одељењске заједнице и 2 часа допунске наставе.  

Часови одељењске заједнице 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.  

У првом полигодишту посећено је пет угледних часова. 

                          *   *   *   *   *   * 

       У току првог полугодишта информисала ученике о раду педагошко-

психолошке службе, нарочито ученике 1. године.  
Обављала сам и индивидуалне  саветодавне разговоре  са ученицима који 

имају недовољне оцене где сам им говорила о методама и техникама успешног учења,  

 Поједини ученици су на разговоре долазили самоинцијативно а одређени број 

ученика  на позив педагошко-психолошке слижбе  уз предходне консултације са 

предметним наставницима и разредним старешинама. Након I класификационог периода 

сам обавила саветодавне разговоре са свим ученицима који су тада имали 3 и више 

недовољне оцене.. Ученици су након сваке поправљене недовољне оцене имали обавезу да 

ме  о томе и обавесте.  

Радила сам на праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју ученика 

у домену интелектуалних, социјалних и емоционалних капацитета и предлагање мера у 

интересу развоја и добробити ученика. Саветодавни рад је усмерен ка унапређењу процеса 

праћења ученичког напредовања  у функцији подстицања њиховог развоја и учења и 

стварању психолошких услова  за подстицање целовитог развоја ученика; 

Водила појачан васпитни рад са ученицима који имају смањену оцењу из владања 

и са ученицима који често изостају са наставе у циљу спречавања таквих ситуација. 

 Сарађивала сам са родитељима ученика који су имали проблема у вези учења, 

неоравданих изостанака, неприлагођених на нову школску средину, којима је смањена 

оцена из владања у оквиру појачаног васпитног рада. 
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Обављала сам свакодневне консултације са директорком, психологом, 

секретаром, предметним наставницима,  као и саветодавне разговоре са одељенским 

старешинама.  

Пружала сам подршку наставницима  у стварању подстицајне средине за учење уз 

примену савремених научно засниваних сазнања, за јачање компетенција и професионални 

развој, развијање компетенција за остваривање циљева и општих исхода и стандарда 

образовања и васпитања. 

-Сарађивала у изради плана писмених вежби и задатака и пратила њихову 

реализацију; 

-Сарађивала са наставницима у изради годишњих месечних планова рада, као и 

изради непосредних припрема наставника за час; прегледала Годишње и оперативне 

планове наставника, истицала на оно што је добро урађено  и указивала им на пропусте  ( о 

томе написала детаљнији извештај). 

-Учествовала сам у припреми и реализацији Стручних органа школе: седница 

Педагошког колегијума, Одељенских већа и Наставничких већа у оквиру којих сам 

припремала анализе, информације и извештаје.  

-На крају класификационих периода вршила анализе, подносила извештај 

Наставничком већу и Савету родитеља и предлагала мере за побољшање образовно- 

васпитног рада у школи. Пратила изостајање ученика и вршила анализу на крају сваког 

класификационог периода. 

Периодично сам остваривала увид у ажурност вођења ес- дневника, нарочито на 

крају првог класификационог периода и на крају првог полугодишта, писала своја 

запажања о уредности и ажурности вођења ес-дневника у свим  ес -дневницима. 

Учествовала сам у припреми и реализацији Стручних органа школе: седница 

Педагошког колегијума, Одељенских већа и Наставничких већа у оквиру којих сам 

припремала анализе, информације и извештаје. Учествовала  раду школских тимова и 

Стручних већа у циљу унапређења и афирмације образовно- васпитног рада. 

Учествовала сам у стручним пословима заштиту од  насиља, злостављања и 

занемаривања и стварању безбедне средине за развој ученика, заштити од дискриминације 

и социјалне искључености ученика.  

На основу Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 46/19) учестовала сам у 

припреми новог Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања. 

 Такође, заједно са координатором тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања присуствовала сам обуци коју су реализовали саветници-спољни сарадници 

Школске управе Краљево која се односи на заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања у установи. 

 Своја искустава стечена на обуци  сам пренела осталим члановима тима, 

члановима Тима за развој школског програма и Тима за школски развојни план.  Такође, 

разредним старешинама сам поделила Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања како би на одељенским заједницама заједно са ученицима радили на 

превенцији  насиља. У сарадњи са ученицима ученичког парламета из 2/1 направили смо 

презентацију у циљу превенције од насиља, злостављања и занемаривања и кратку 

радионицу коју ћемо презентовати и часовима одељенских заједница прве и друге године. 

 На Наставничком већу одржаном 24.12.2019.године одржала сам презентацију и 

предавање о примени новог Правилника о протоколу поступања у  установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање(“Службени гласник РС”, бр. 46/19)   и упознала 
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присутне са новинама, као и са мерама превенције које школа предузима како се насиље не 

би десило у школи, поступцима  интервенције када постоји сумња или се насиље 

злостављање и занемаривање дешава  

У сарадњи са координатором Тима за Школски програм  координирале смо у 

припреми иновирања Школског програма. На основу новог  Правилника о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени 

гласник РС“, бр. 46/19) на Школском Одбору донет је нов Програм заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања.  

У сарадњи са координатором Тима за Годишњи план рада школе координирале смо 

у припреми за доношење новог  Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

на основу новог  Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 46/19)   

    У оквиру  програма каријерног саветовања и професионалне оријентације 
сарађивала сам Високом здравственом-санитарном школом струковних студија  „Висан“ 

чији су представници 20.11.2019.године одржали презентацију своје школе нашим 

ученицима четвртог разреда. 

Сарађивала сам са Филозофским факултетом из Ниша чији у представници, 

наставници и студенти одржали презентацију свог факултета  у нашој школи 

04.12.2019.године, заинтересованим ученицима 3. и 4. разреда. 

Организовала сам 18.12.2019.године у просторијама наше школе пријем  

Педагошког факултета из Ужица који је заинтересованим ученицима 3. и 4. Разреда одржао 

презентацију . Презентацију су одржали студенти основних, мастер и докторских  студија 

свако у складу са својм искуством у току студија.  

Организовала сам  16.01.2020.године пријем у просторијама наше школе  

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. 

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

Крагујевца нашим ученицима заинтересовани за овај факултет  одржали су промоцију у 

просторијама наше школе. 

Учествовала сам у организацији интерактивних  радионица у којој  су учествовали 

ученици четвртог разреда. (2. школска часа) "Популарна демократија", које су реализовали 

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

вредности демократије и друштвеног активизма ученицима завршног разреда средњих 

школа. 

Присуствовала сам на два састанка  Школске Управе Краљево у септембру и  

(02.10.2019.године) и Подружнице стручних сарадника Рашког округа дана 

13.12.2019.године у циљу унапређења и афирмације образовно- васпитног процеса. 

 

Педагог, Весна Пушоњић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  

(од марта 2020.године) 
 

 

1. Планирање и програмирање образовно- васпитног, односно, васпитно- 

образовног рада: 

 

*Извештај је редукован у складу са ванредном ситуацијом у земљи изазвану 

вирусом covid 19.  

 

- Израда месечних планова рада педагога (од марта 2020.) 

- Сарадња са наставницима у изради недељних планова образовно- васпитног рада 

(од марта 2020.) 

- Учествовање у поступку самовредновања „SELFIE 2019-2020, session 2“ у оквиру 

Селфи инструмената који може допринети унапређивању квалитета васпитања и 

образовања у школи 

- Учествовање у организацији и реализацији матурског испита  

 

2. Праћење и вредновање образовно- васпитног, односно, васпитно- образовног 

рада: 

 

- Праћење  организације васпитно- образовног, односно, образовно- васпитног 

рада 

- Систематско праћење и вредновање васпитно- образовног, односно, наставног 

процеса развоја и напредовања деце, односно, ученика 

- Праћење анализе успеха и дисциплине ученика  

- Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, матурским 

испитима и упис на факултете 

- Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика. 

 

 

 

3. Рад са наставницима: 

 

- Пружање подршке наставницима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама деце, породичног 

окружења, установе и шире средине) 

- Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета васпитно- 

образовног рада, односно, наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне литературе) 

- Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеној 

активности, односно часу, као и предлагање мера за унапређивање праћеног сегмента 

образовно-васпитног процеса 

-  Праћење начина вођења педагошке документације наставника 

- Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са децом, односно, 

ученицима  
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4. Рад са децом, односно ученицима: 

* 

- Рад са ученицима није реализован у овом периоду због специфичности ванредне 

ситуације и што мање контакта ради безбедности ученика и запослених. 

 

5. Рад са родитељима, односно другим законским заступницима: 

* 

- Рад са родитељима, односно другим законским заступницима није реализован у 

овом периоду због специфичности ванредне ситуације и што мање контакта ради 

безбедности ученика, родитеља, односно других законских заступника и запослених. 

 

 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем детета, односно ученика: 

 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада Стручних тимова 

и комисија и редовна размена информација 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о  раду школе 

- Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења 

педагошке документације у установи 

- Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција 

 

7.  Рад у Стручним органима и тимовима: 

 

- Учествовање у васпитно- образовном раду, Наставничког већа, односно 

Педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно- васпитни рад и јачање 

васпитачких, односно наставничких компетенција) 

- Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.  

- Учествовање у раду Педагошког колегијума 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе: 

* 

- Рад у оквиру ове области није реализован у овом периоду због специфичности 

ванредне ситуације и што мање контакта ради безбедности становништва. 

 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање: 
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- Вођење документације о сопственом раду у оквиру дневника рада 

- Припрема за послове предвиђене годишњим и оперативним плановима рада 

педагога, као и за послове у току године на захтев ШУ и Министарства 

- Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе 

- Евиденција и чување података о раду са ученицима, наставницима и родитељима, 

односно другим законским заступницима 

- Стручно усавршавање у оквиру установе и ван установе 

- Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, праћењем информација од 

значаја за образовање и васпитање на интернету као и праћењем радова  на сајтовима 

Педагошког друштва и Друштва педагога Србије. 

 

Извештај сачинила:  

Ивана Стајић, педагог школе 

 

Извештај о раду психолога школе 

 
Ивана Бошковић, психолог Школе, је обављала саветодавни рад усмерен ка 

унапређивању процеса праћења ученичког напредовања у функцији подстицања њиховог 

развоја и учења и стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја ученика; 

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

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања; 

 учествовала у прилагођавању ритма живота и рада у школи, специфичностима 

узраста и потребама ученика;  

 пружала подршку ученицима из осетљивих друштвених група;  

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

слабих оцена након сваког класификационог периода и успостављање сарадње с 

наставницима и ученицима);  

 упознавање ученика, праћење процеса адаптације и подршка у превазилажењу 

тешкоћа адаптације;  

 присуствовала часовима одељењског старешине;  

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

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

ученицима и предметним наставницима...);   

 пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно 

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

- васпитним потребама ученика;  

 пружала подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење;  

 пружала подршку наставницима у раду са родитељима; 

 сарађивала с родитељима  

 била члан комисије на испитима за ванредне ученике  

 присуствовала седницама одељенских већа, Наставничког већа и Педагошког 
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колегијума;  

 пратила одвијање наставе по усвојеном наставном плану и програму и утврђеном 

распореду часова; 

 организовала замену за одсутне наставнике; ;  

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

занемаривања; 

 учествовала у раду Тима за стручно усавршавање, Тима за додатну и допунску 

наставу, тима за израду Годишњег плана рада; 

 присуствовала састанцима Педагошког колегијума; 

 присуствовала састанцима Подружнице педагога и психолога; 

 била члан комисије на испитима за  ученике на преквалификацији; 

 сарађивала са представницима факултетета и високих школа у циљу њихове 

промоције; 

 

 

 

 

Извештај о раду координатора практичне наставе 

 
Координатор практичне наставе Зора Младеновић је у току школске године: 

 

 учествовала у организацији почетка наставе у новој школској години; 

 сарађивала са директорком у изради подела наставника на предмете, распореда вежби 

и блок наставе  

 пратила током школске године редовност присуства ученика на вежбама и блок 

настави у наставним базама; 

 организовала набавку потрошног материјала и опреме за кабинете здравствене неге, 

естетске неге, козметологије и прве помоћи; 

 организовала у сарадњи са Домом здравља систематске и стоматолошке прегледе 

ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда;  

 учествовала у раду Стручног већа здравствене неге, Стручног већа козметичке групе 

предмета, Стручног већа фармацеута, физиотерапеута и васпитача. 

 учествовала у организацији полагања испита у наставним базама за ванредне ученике 

и ученике на преквалификацији;  

 присуствовала састанцима Стручних већа здравствене неге и козметичке групе 

предмета, Стручног већа фармацеута, физиотерапеута и васпитача, седницама одељењских 

већа, седницама Наставничког већа и састанцима Педагошког колегијума;  

 сарађивала са директорком школе, психологом, педагогом, одељењским старешинама 

и предметним настаницима у циљу унапређивања квалитета наставе;  
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Извештај о раду школске библиотеке 

 

- септембар 

 

Испред улаза у библиотеку уређен пано под називом „Једнакост за све“. На пано 

су постављени изводи из документа против дискриминације, злостављања и занемаривања, 

дефиниције дискриминације и могућност превенције, плакати уницефа и других 

организација са порукама против дискриминације, злостављања и занемаривања. Циљ 

израде паноа је буђење свести код ученика да дискриминација постоји, како препознати 

шта је дискриминација  и пре свега како је спречити. На пано је постављен и бели папир 

који је предвиђен да на њему ученици уписују поруке против дискриминације, 

злостављања и занемаривања.Пано је осмишљен и уређен у сарадњи са ученичким 

Парламентом Медицинске школе. 

- октобар 

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, намењен школским библиотекарима. 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. 

 

- Захваљујући анкети урађеној прошле школске године 17.10.2019. 

на три рачунара у библиотеци је појачана меморија, а на једном рачунару из 

библиотеке је урађен неопходни  реинстал, тако да су сада сви рачунари функционални.  

 

- новембар/децембар 

 

Током новембра и децембра библиотекари су спровели анкету на тему Доступност 

библиотечког материјала на 40 испитаника свих разреда. 

Изглед анкете: 
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Молимо Вас да заокружите једну од тврдњи. Ваши одговори могу помоћи  бољем 

раду библиотеке. Хвала ! 

 

 

анализа:  

на прво питање о доступности потребних књига 26 анкетираних је одговорило да 

је веома добра, 10 солидна, ни један да је лоша, а 4 је заокружило да не зна. Чак 39 

испитаника је одговорило да из школске библиотеке најчешће позајмљују лектире, док је 

само један навео стручну литературу. На треће питање о томе која врста садржаја 

недостаје школској бибиотеци чак 20 анкетираних је одговорило да су то уџбеници, 10 

стручна литература, 7 белетристика, а само 3 лектира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Доступност библиотечког материјала                                      
          

доступност потребних књига веома добра солидна  лоша не знам 

коју врсту садржаја 

најчешће позајмљујеш из 

школске библиотеке  

лектира    белетристика уџбеници   стручна литература 

која врста садржаја највише 

недостаје школској 

библиотеци 

лектира    белетристика уџбеници   стручна литература 

упиши наслове 

књига/публикација којe  по 

твом мишљену треба 

набавити за фундус школске 

библиотеке  
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Наслови књига и публикација које по мишљењу испитаника треба набавити за 

школску библиотеку су: 

1. Општа и неорганска хемија 1 разред (Завод за уџбенике) 

2. Општа хемија 1 разред (Логос) 

3. Патологија 2 разред 

4. Микробиологија 2 разред 

5. Господар прстенова – Толкин 

6. Хобит – Толкин 

7. Хари Потер  серијал – Џ.К.Роулинг 

8. Хазарски речник – М. Павић 

9. Благо цара Радована – Ј.Дучић 

10. Радован Дамјановић – Српско- српски речник – све три свеске 

11. Фауст – Гете 

12. Платон – Гозба или о љубави 

 

Испитаници су наводили и уоштено : научно – авантуристичке књиге и научни 

радови без спецификације који конкретно. 

 

ЦИЉ: анкета је урађена да би се стекао увид о доступности постојећег садржаја 

школске библиотеке, а посебно да би се стекао увид шта тачно недостаје да би се у складу 

са материјалним могућностима школе горе наведени садржају у што краћем року 

набавили. 

 

Фебруар: 

- На два рачунара у библиотеци замењена су новим напајања која нису радила. 

- Током децембра месеца  извршен је надзор над струним радом библиотеке 

Медицинске школе Краљево. Служба за развој и унапређење библиотечке делатности 

Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево је саставила Записник о извршеном 

надзору који се налази у школској библиотеци и доступан је на увид свим 

заинтересованим странкама. Записник је заведен у деловодну књигу Медицинске школе 

под бројем: 01- 55, од 25.02.2020.године. 

- Традиционално библиотека Медицинске школе Краљево се прикључила 

обележавању Националног дана књиге – 28.02.2020.године. Трећа по реду акција под 

називом „Читајмо гласно“  организована је од стране Друштва школскиг библиотека 

Србије.  Промовисање књига, културе читања и читалачке  писмености ученици друге 

године смера зубни техничар реализовали су тако што су на ходницима, степеништима, 

кабинетима и бибилиотеци школе јасно и гласно читали одломке из књига и песме по 

избору. Циљ ове акције јесте подстицање читања и афирмисање културе и уметности. 
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Овим путем преко Друштва школскиг библиотека Србије остварена је и сарадња са 

осталим школским библиотекама које су се придружиле обележавању Националног дана 

књиге. 

- МАРТ 

12.03.2020.године у периоду од 08.00 до 13.00 у просторијама библиотеке 

организовано је полагање DSD I из немачког језика. Испит је полагало 14 ученика наше 

школе. 

 

 

- ЈУН 

Организовано преузимање позајмљених књига од матурана током трајања 

матурских испита да би концентрација ученика у школи била сведена на минимум. 

Преузимање позајмљених књига од нижих разреда планирано је за почетак наредне 

школске године због препоручених епидемиолошких мера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа Краљевo 

                                                                       Годишњи извештај о раду школе 129 

Извештај о раду савета родитеља 

 

 

Савет родитеља школе за 2019/2020.годину чине: 

 

I1 Верица Јовановић III1 Ерац Миљко 

I2 Радмила Дошић III2 Јелена Савић  

I3 Драган Вукосављевић III3 Марица Гарић  

I4 Снежана Недељковић III4 Игов Павле 

I5 Гордана Перић III5 Горан Вишњић 

    

II1 Татјана Лутовац  IV1 Ружица Маркановић  

II2 Александар Марковић  IV2 Душица Ратковић 

II3 Горан Обрадовић  IV3 Бранислав Опанчина 

II4 Ивана Јовићевић Димитрић IV4 Валентина Јанић 

II5 Дарко Николић  IV5 Слободан Никетић 

           

 

 

 

 

 

Број одржаних седница: 2 

 

Редни бр.седнице: Датум одржавања: 

I седница 13. 9. 2019. 

II седница 23. 1. 2020. 
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1. седница 13. 9. 2019. Планирано Реализовано 

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Конституисање Савета родитеља  + + 

Избор председника и заменика председника + + 

Предлог чланова Савета родитеља за 

Школски одбор 
  

Упознавање чланова Савета родитеља са 

садржином плана рада школе 
+ + 

Упознавање чланова Савета са Извештајем о 

раду директора школе за 2018/19.годину 
+ + 

Усвајање извештаја о успеху и дисциплини 

ученика на крају шк. 2018/19. 
+ + 

Избор осигуравајуће куће за осигурање 

ученика шк.2019/20. 
+ + 

Разматрање могућности побољшања 

стандарда ученика 
+ + 

Разматрање набавке ученичких униформи 

(мантили за блок наставу) 
+ + 

   

2. седница 23. 1. 2020.   

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

Извештај о успеху ученика на крају првог 

класификационог периода 
+ + 

Извештај са изведене екскурзије + + 

Давање предлога за члана општинског савета 

родитеља испред савета 
+ + 

Укључивање родитеља у процес побољшања 

рада установе 
+ + 

Разно. 
+ + 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Рад органа управљања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                     30. 8. 2020. 
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Извештај о раду Школског одбора 

 

Чланови Школског одбора су: 

1. Бранислав Тодоровић - представник локалне самоуправе, 

2. Слађана Дугалић - представник локалне самоуправе, 

3. Соња Мајсторовић- представник локалне самоуправе, 

4. Соња Илић - представник Наставничког већа, 

5. Мирјана Костић Чолић- представник Наставничког већа, 

6. Светлана Букумира - представник Наставничког већа, 

7. Павле Игов - представник Савета родитеља, 

 

8. Снежана Недељковић – представник Савета родитеља, 

9. Горан Вишњић – Скупштина града Краљева је на седници, одржаној 14. 10. 2019., 

донела одлуку о имовању ових чланова из реда савета родитеља.   

 

           
Број одржаних седница:  

 

Редни бр.седнице: Датум одржавања: 

I седница 10. 9. 2019. 

II седница 26.11.2019. 

III седница 27. 2.2020. 

IV седница 25. 6. 2020. 

 

 

 

1. седница 10. 9. 2019. Планирано Реализовано 

Усвајање Записника са претходне седнице + + 

Приговор Марије Васковић на решење о 

технолошком вишку 
+ + 

Усвајање  Извештаја о раду установе 

шк.2018/19.годину 
+ + 

Усвајање  Извештаја о раду директора за 

шк.2018/19.годину 
+ + 

Усвајање Извештаја о остварености Плана рада 

Школског одбора шк.2018/19.године 
+ + 

Разматрање  и усвајање Годишњег плана рада 

школе за шк. 2019/20. 
+ + 

Анекс школског програма рада + + 

Усвајање програма за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања.  
+ + 

Годишњи извештај о остваривању развојног + + 
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плана рада школе 

Усвајање Годишњег извештаја о стручном 

усавршавању рада наставника 
+ + 

Предстојеће активности у раду школе + + 

Разно.  + + 

2. седница 26.11.2019.   

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

Упознавање са инструкцијама просветног 

инспектора – записником просветног 

инспектора Чедомира Спасовевића. 

  

Извештај са изведене екскурзије 

шк.2019/20.године 
+ + 

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

Усвајање анекса годишњег плана рада   

3. седница 26. 2.2020.   

Усвајање записника са претходне седнице + + 

План уписа ученика за шк.2020/21.годину + + 

Разно. + + 

4. седница 25. 6. 2020. + + 

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Верификовање комисије за спровођење 

поступка утврђивања запослених за чијим је 

радом делимично или у потпуности престала 

потреба 

+ + 
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Извештај о раду директора школе 

 
Рад директора Школе у школској 2019/2020. године се заснивао на Закону о 

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

и Годишњем плану рада Школе за школску 201/2018.годину. Током школске 2017/2018. 

године рад директора школе био је усмерен на: 
 

 Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе 

 
Припреме за почетак школске 2019/2020. године урађене су благовремено. На 

време је завршена поделу предмета на наставнике, одређене су одељењенске старешине, 

утврђене радне обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. Обезбеђен је наставни 

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

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

реализовани. Распоред часова, распоред вежби, распоред вежби у блоку и распоред 

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

припреме за реализацију наставе и осталих планираних обавеза.  

Са здравственим установама и другим социјалним партнерима у којима су ученици 

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

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

предшколска установа Олга Јовичић Рита, Геронтолошки центар Матарушка бања, 

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

Апотекарска установа Краљево). 

Током првогсу организоване бројне активности школе које су садржане у 

Годишњем извештају о раду школе (упис ученика, организација полагања свих испита, 

организовање екскурзија ученика, организовање акције добровољног давања крви, 

организовање промоције школе...).  

 
 

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

Развојног плана 

 
Редовно је праћено извршење Годишњег плана рада и Развојног плана школе, 

организовани састанци и упућивани у рад стручни органи и наставници који су задужени 

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

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

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

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

непредвидивих околности (боловања, замена и сл.).  

С обзиром да се распоред часова, у току школске године, не мења, а да по 

Календару рада није предвиђен једнак број дана у седмици, на састанку актива директора 

средњих школа договорено је да ће се четвртак, 15.11.2018.године радити по распореду од 

понедељка, што је и реализовано. На тај начин ће се сви наставни дани бити реализовани, 

као и целокупни предвиђени фонд часова. 

Вршен је увид у дневнике образовно-васпитног рада, посећивани су часови и 

праћено је редовно одвијање наставе, о чему детаљнији извештаји имају у Извештају о 

педагошко инструктивном раду.  

 

 Сазивање и руковођење седницима Наставничких, одељењских већа и Педагошког 

колегијума 

 
Укупно је одржано шест седница Наставничког већа на којима су разматрани 

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

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

Одељењска већа су одржавана након првог тромесечја и на крају првог 

полугодишта, након трећег тромесечја и на крају наставне године. 

Укупно је одржано пет састанака Педагошког колегијума на коме су разматрани 

извештаји о раду у протеклом периоду, као и предлози за унапређење рада школе. 

Детаљни извештаји о раду наставничког већа и педагошког колегијума налазе се 

како у записницима са седница, тако и у извештају о раду Наставничког већа и Педагошког 

колегијума. 
 
 

 Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 

 
Редовно су подношени извештаји о раду директора и раду школе Школском 

одбору, одржавани су састанци Савета родитеља и редовно обавештавани родитеље о 

животу и раду школе. Укупно је одржано 6 састанака Школског одбора и 3 састанака 

Савета родитеља на којима су разматрана питања из њихове надлежности. 

Детаљни извештаји о раду се налазе у извештајима о раду Школског одбора и 

Савета родитеља. 
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 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника 

 
Током школске године планирани су и одржавани угледни часови, одрђавани су 

часови интердисциплинарне наставе, наставници су држали предавања на Наставничким 

већима, што је све евидентирано кроз табелу стручног усавршавањаи и извештај тима који 

прати стручно усавршавање.  

 
 

 Вршење увида у школску документацију 

 

Током школске године редовно је вршен увид у школску документацију и 

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

потпуности водила у складу са позитивним прописима.   

У сарадњи са педагогом и координатором Тима за Школски развојни план 

припремљен је Анекс Школског развојног плана због донетих нових правилника 

(Правилник о стандардима квалитета установе (Сл.гласник РС – Просветни Гласник“, 

бр.14/2018); Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

(Сл.гласник РС – Просветни Гласник“, бр.65/2018) на основу којег је донет нов Програм о 

заштити од дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности). 

 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС – 

Просветни Гласник“, бр.88/2017 и 27/2018) учестовала сам у припреми новог Програм 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

У сарадњи са координатором Тима за Школски програм  координирале смо у 

припреми иновирања Школског програма.  

 

На основу новог донетог правилника, Правилника о поступању установе у случају 

сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности (Сл.гласник РС – Просветни Гласник“, бр.65/2018) на Школском 

Одбору донет је нов Програм о заштити од дискриминаторског понашања и вређања 

угледа, части или достојанства личности.  

 

Такође, на основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник 

РС – Просветни Гласник“, бр.65/2018) учествовала сам у припреми План превенције 

злоупотребе психоактивних супстанци у оквиру Школског програма. 

 

У сарадњи са координатором Тима за Годишњи план рада школе координирале 

смо у припреми за доношење новог  Програма о заштити од дискриминатоског понашања 

и вређања угледа, части или достојанства личности на основу новог правилника- 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл.гласник РС – Просветни 
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Гласник“, бр.65/2018). 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС – 

Просветни Гласник“, бр.88/2017 и 27/2018) учестовала сам у припреми новог Програм 

заштите од насиља, злостављања и занемаривања ( у оквиру којег је Анексиран Тим за 

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања). 

 

 

 Усмеравање и усклађивање рада стручних органа, стручних већа и тимова 

 

У току школске 2018/2019. године председавала сам Педагошким колегијумом и 

усмеравала рад стручних већа, како би сва већа и тимови добили смернице за рад у циљу 

усклађивања њиховог рада. 

Детаљни извештаји о раду свих стручних органа, стручних већа и тимова налази 

се у извештајима о раду свих тела понаособ. 

 
 

 Обављање педагошко-инструктивног рада 

 

Током школске године су обављани разговори, посећивани часови и упућивани су 

у рад наставници. Ради подизања квалитета наставе и увида у рад посећени су часови 

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

Детаљан извештај о посећеним часовима је у извештају о педагошко 

инструктивном раду. 

 

 

 

 Сарађивање са просветним институцијама и локалном заједницом 

 

Редовно сам присуствовала састанцима које је организовало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и Школска управа града Краљева и следила њихова 

упутства за рад. 

Кроз сарадњу са представницима града и локалне самоуправе допринела сам 

развоју наше образовне установе. У прилог томе и чињеница да су градоначелник и његови 

сарадници, као и представници Министарства просвете науке и технолошког развоја били 

присутни на сваком нашем важном догађају. 

Била сам члан тима при МПНТР за израду новог Правилника о вредновању 

квалитета рада установе. 

Члан сам секторског већа за облст Здравство и социјална заштита при НОКСУ. 

Секторско веће ће се бавити питањима планова и програма као и питањима регулисаних 

професија.  

Организујем и руководим скупштинама удружења медицинских школа Републике 

Србије чији сам председник од марта 2018 године. Изузетно сам поносна на чињеницу да 
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се седиште Удружења налази у нашој школи. 

 

 

 Сарадња са родитељима и ученицима 

 

У циљу бољих постигнућа ученика у успеху и владању обављани су разговори са 

ученицима и њиховим родитељима.  

Присуствовала сам и часовима одељењских заједница и родитељским састанцима. 

Сарађивала сам са представницима Ученичког парламента, руководила Саветом 

родитеља, а такође обавила и велики број индивидуалних разговора са родитељима у циљу 

побољшања успеха и владања ученика.  

 

 

 Организовање поправних, разредних, допунских и матурских испита 

 

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

законском року упознати са временом, местом и начином полагања испита. Све комисије су 

стручно биле заступљене и комплетне, тако да су испити током године протекли регуларно. 

 

 

 Руковођење уписом ученика у први разред школске 2018/2019. године 

 

Формирала сам и координирала рад уписних комисија за упис ученика у први 

разред школске 2018/2019. године. У првом уписном року уписани су сви ученици првог 

разреда. Упис је извршен 9. и 10. јула 2018. године. Упис ученика у други, трећи и четврти 

разред обављен је 30.8.2018. године. 

 

 

 Вођење кадровске политике, материјално-техничког и финансијског пословања школе 

 
Током школске године водила сам рачуна о стручној заступљености наставника, 

како би се настава одвијала квалитетно и редовно. Свакодневно сам имала увид у 

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

при изради финансијског плана и плана набавки, организовала спровођење поступка 

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

извештавање о реализованим јавним набавкама уношењем података у апликациони 

софтвер. Благовремено сам организовала, давала инструкције и надгледала израду 

ЦЕНУС-а, ради обезбеђивања материјалних средстава. 
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Медицинска школа Краљевo 

 
 
 

 

 
 

 

Извештај о раду ученичког парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                30. 8. 2020. 
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- СЕПТЕМБАР - Избор председника, записничара, заменика , два члана за 

школски одбор и усвајање акционог плана... 

 

За председника  изабрана Кристина Маркановић  4/1, заменица је Мила Ђорђевић 

3/3, а записничар  Нина Ђокић  3/1. За чланове школског одбора изабране су Томић 

Маријана 4/4  и  Бојана Вучићевић  4/4. Школски програм  Јелена Љубичић 2/2, а школски 

развојни Маркановић Кристина 4/1. Усвојен је план рада за школску 2019/20. Оформљена 

је и whatsApp чији је админ Мила Ђорђевић, која омогућава брзо и ефикасно 

комуницирање између чланова Парламнета и координатора. 

- ОКТОБАР- Медицинска школа Краљево је била домаћин трибине  „Вози, 

али немој да летиш“ 

Трибина под називом „Вози, али немој да летиш“  организована је 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. 

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.  

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 
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возило треба да буде припремљено и ојачано да би могло да учествује на тркама, и буде у 

некој мери безбедно при великим брзинама. 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Новембар – децембар 

 

На иницијативу Парламента међу ученицима и професорима покренута је 

хуманитарна акција за прикупљање новца за бившу ученицу наше школе Анђелу Симић 

која је тешко повређена вишеструким убодима ножем од стране насилника. Прикупљено је 

13.110 динара који су уплаћени на рачун за хуманитарну помоћ који је био објављен на 

бројним интернет порталима. Уплаћено је 12.967 динара, остало је отишло на провизију. 

Новац је уплаћен 18.12.2019.године.  

 

-  акција „Чепом  до  осмеха“ за прво полугодиште школске 2019/20.год. 

Ученици  и наставници Медицинске школе су током   школске године наставили   

акцију  „Чепом  до  осмеха“ која је пре две године покренута на иницијативу ученичког 

Парламента.  Ученици и професори појединачно и на нивоу одељења   су у неколико 

обележених кутија постављених у ходницима , трпезарији и библиотеци  школе 

прикупљали чврсте пластичне чепове.  Договорено је да прикупљени чепови због 
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епидемиолошког стања буду прослеђени  у централу Удружења „Чепом до осмеха“  на 

почетку следеће школске године. 

март – јун 

Током наставе да даљину координатор је одржавао редовну комуникацију са 

ученицим путем WhatsApp групе. Гласањем је одлучено да прослва матурске вечери буде 

16.јула уколико епидемилошка ситуација то дозволи. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Извештај о реализованој екскурзији 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Краљеву,                                                   30. 8. 2020.         
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- септембар 

 

Испред улаза у библиотеку уређен пано под називом „Једнакост за све“. На пано 

су постављени изводи из документа против дискриминације, злостављања и занемаривања, 

дефиниције дискриминације и могућност превенције, плакати уницефа и других 

организација са порукама против дискриминације, злостављања и занемаривања. Циљ 

израде паноа је буђење свести код ученика да дискриминација постоји, како препознати 

шта је дискриминација  и пре свега како је спречити. На пано је постављен и бели папир 

који је предвиђен да на њему ученици уписују поруке против дискриминације, 

злостављања и занемаривања.Пано је осмишљен и уређен у сарадњи са ученичким 

Парламентом Медицинске школе. 

 

- октобар 

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, намењен школским библиотекарима. 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. 

 

- Захваљујући анкети урађеној прошле школске године 17.10.2019. 

на три рачунара у библиотеци је појачана меморија, а на једном рачунару из 

библиотеке је урађен неопходни  реинстал, тако да су сада сви рачунари функционални.  

 

- новембар/децембар 

 

Током новембра и децембра библиотекари су спровели анкету на тему Доступност 

библиотечког материјала на 40 испитаника свих разреда. 

Изглед анкете: 

Молимо Вас да заокружите једну од тврдњи. Ваши одговори могу помоћи  бољем 
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раду библиотеке. Хвала ! 

 

 

анализа:  

На прво питање о доступности потребних књига 26 анкетираних је одговорило да 

је веома добра, 10 солидна, ни један да је лоша, а 4 је заокружило да не зна. Чак 39 

испитаника је одговорило да из школске библиотеке најчешће позајмљују лектире, док је 

само један навео стручну литературу. На треће питање о томе која врста садржаја 

недостаје школској бибиотеци чак 20 анкетираних је одговорило да су то уџбеници, 10 

стручна литература, 7 белетристика, а само 3 лектира. 

Наслови књига и публикација које по мишљењу испитаника треба набавити за 

школску библиотеку су: 

13. Општа и неорганска хемија 1 разред (Завод за уџбенике) 

14. Општа хемија 1 разред (Логос) 

15. Патологија 2 разред 

16. Микробиологија 2 разред 

17. Господар прстенова – Толкин 

18. Хобит – Толкин 

19. Хари Потер  серијал – Џ.К.Роулинг 

20. Хазарски речник – М. Павић 

21. Благо цара Радована – Ј.Дучић 

22. Радован Дамјановић – Српско- српски речник – све три свеске 

   Доступност библиотечког материјала                                      
          

доступност 

потребних књига 
веома добра солидна лоша не знам 

коју врсту садржаја 

најчешће позајмљујеш из 

школске библиотеке 
лектира белетристика уџбеници 

стручна 

литература 

која врста садржаја 

највише недостаје школској 

библиотеци 
лектира белетристика уџбеници 

стручна 

литература 

упиши наслове 

књига/публикација којe  по 

твом мишљену треба 

набавити за фундус школске 

библиотеке 
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23. Фауст – Гете 

24. Платон – Гозба или о љубави 

 

Испитаници су наводили и уоштено : научно – авантуристичке књиге и научни 

радови без спецификације који конкретно. 

ЦИЉ: анкета је урађена да би се стекао увид о доступности постојећег садржаја 

школске библиотеке, а посебно да би се стекао увид шта тачно недостаје да би се у складу 

са материјалним могућностима школе горе наведени садржају у што краћем року 

набавили. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ДЕШАВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                               30. 8. 2020. 
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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). 
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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). 
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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.  
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    Спортски савез града Краљева је ученицима наше школе поклонио лопту за 

одбојку и мали фудбал. 

 

 

 

 

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. 
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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.  
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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. 
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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.  
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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 
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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Домаћини Републичких такмичења одржаних школске 2019/2020. године су 

поднели извештај. 

 
Други дан јесење скупштине одржан је састанак Стручног већа наставника 

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

испита.  

 

 

 

„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/
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„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“.  
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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.   

 

 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. 
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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. 

 

 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.  
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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 Петровић, 

Наташа Ђорђевић и Аница Митровић. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.   

 
 

 
 

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. 
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Школска слава „Свети Сава“ 

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

школска слава Свети Сава.  

 
Након сечења колача, присутним ђацима и запосленима су се обратили свештеник 

Александар и директорка Биљана Бојанић честитавши славу и пожелевши успех у даљем 

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

професоркама српског језика и књижевности.  
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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.   
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Годишњи извештај о раду 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. 
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Годишњи извештај о раду школе 
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Годишњи извештај о раду 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. 

 

 
 

 

 

 


