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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

1. Извештај о раду разредних старешина

У Краљеву,

31. 08. 2015.
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1.1. Извештај о раду одељењског старешине одељења I1
Одељење: I1
Смер: медицинска сестра-техничар
Одељењски старешина: Мира Белопавловић
У одељењу има 36 ученика. Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа, директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
-упознавање са социјалном структуром ученика
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи, као и
на правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитнодисциплинских мера
-одржавање родитељских састанака
-индивидуална сарадња са родитељима
-разматрање успеха ученика
-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
-праћење дисциплине и изостајања са наставе
-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе
-сарадња са стручним службама у школи
-упућивање и помоћ при реализацији ваннаставних активности-секција
Црвеног крста, вршњачка едукација
-промоција хуманих вредности-учешће у акцијама добровољног давалаштва
крви и сакупљању помоћи за оболеле и социјално угрожене
-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне
године
-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
У току ове школске године био је штрајк Уније синдиката просветних
радника од 01.12.2014. до 20.04.2015. у трајању часова од 30 минута. Део
изгубљене наставе
је надокнађен планом, радним суботама и наставним данима.
На крају школске године 36 ученика има позитиван успех, 9 ученика је
одлично, 22 ученика је врло добро и 5 ученика има добар. Најбољи ученик
одељења је Ђоковић Јелена.
На школском такмичењу из анатомије и физиологије учествовало је пет
ученика,а једна ученица Павловић Наталија се пласиралa на Републичко
такмичење које је одржано у Зрењанину 15.05.2015.године
У току школске године,ученици су похађали допунску наставу из физике и
то Савић Сандра,Вранић Лука,Бошковић Милан,Балтић Јелена,Петровић
Андрија.
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Допунску наставу из анатомије и физиологије Ђурковић Емилија,Вушовић
Невена,Кнежевић Анђела и Ђорић Мирјана.
Допунску наставу из хемије су похађали Вранић Лука,Вушовић
Невена,Величковић
Марко,Миладиновић
Тијана,Николић
Анђела,Стеванчевић Кристина.
Допунску наставу из енглеског су похађали павловић Наталија,Томић
Стефана,Вељковић
Биљана,Ђурковић
Емилија,Матовић
Драгана,
Радисављевић Сузана.
Допунску наставу из латинског језика похађао је Величковић Марко.
Додатну наставу из анатомије и физиологије Томић Стефана и Павловић
Наталија.
У секцији прве помоћи рппс су учествовали Ђоковић Јелена,Ђорић
Мирјана,Петровић Анђела,Савић Сандра,Димитријевић Милица,Обрадовић
Ана.
У секцији Црвеног крста су ангажоване Галић Ема,Димитријевић
Милица,Ђоковић Јелена.
Секцију енглеског језика је похађала Димитријевић Милица.
У литерарној секцији су били ангажовани Вукомановић Тамара,Томовић
Марија,Обрадовић Ана,Душкић Леа,Ћирица Исидора.
Секцију физичког васпитања су похађали Милосављевић Далибор,Жужић
Лена,Николић
Анђела,Галић
Ема,Вушовић
Невена,Јанић
Никола,Радисављевић Сузана,Вукомановић Тамара,Савић Филип.
Укупан број изостанака на крају школске године је 1090, оправданих 975, а
неоправданих 115. Четири ученика имају Опомену одељенског старешине
Миладиновић Тијана,Милосављевић Далибор,Николић Анђела због
неоправданих изостанака а Савић Филип због непримереног понашања.
Задовољна сам постигнутим успехом на крају школске године уз благе
корекције које ћу спровести у току следеће школске године за још бољи
успех.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Мира Белопавловић

1.2. Извештај одељенског старешине одељења I2
Одељење: I2
Смер: фармацеутски техничар
Одељењски старешина: Невенка Миловановић
У одељење I-2,смера фармацеутски техничар,уписано је 35 ученика. Од
тога 31 девојчица и 4 дечака.
План рада наставе и ваннаставних активности,који је предвиђен за школску
2014/2015 годину у потпуности је реализован.На часовима одељенске
заједнице и часовима разредног старешине остварен је и васпитни рад.На
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овим часовима бавили смо се актуелним темама и проблемима у одељењу
које смо успешно решавали.Ученици су упућени у нови план и програм
предвиђен за 2014/2015 годину.Упознали су начин рада који је предвиђен на
теоријским часовима,часовима практичне наставе и блок наставе.У току
године одржавана је допунска и додатна настава.Додатна настава је
одржана из историје и хемије.Допунска настава је одржана из
хемије,анатомије и физиологије,биологије,српског језика,физике и латинског
језика.Многи ученици су успели да на овим часовима стекну додатна знања.
Ученице Анђелковић Настасија и Бојовић Дијана ишле су на такмичења из
анатомије и физиологије где су постигле запажене резултате.Предметни
наставник је задовољан њиховим ангажовањем и посебно их је похвалио.
У одељењу I-2 има 35 ученика где је 25 положило са одличним успехом,9
ученика са врло добрим успехом и једна ученица је упућена на поправни
испит,у августовском испитном року из анатомије и физиологије.У одељењу
7 ученика је положило са просечном оценом 5,00.На часу одељенске
заједнице одлучено је да за најбољег ученика у школској 2014/2015 години
буде проглашена ученица Анђелковић Настасија.Сви ученици са просечном
оценом 5,00 су добили књиге и похвалнице.
Велики број ученика у одељењу се бави одређеним спортским активностима
и предметни наставник их је посебно похвалио.
Једна ученица је добила опомену разредног старешине,због неоправданог
изостајања са наставе.У току школске године одржано је 4 родитељска
састанка,обављени су индивидуални разговори.Сарадња са родитељима је
била јако успешна.
Као одељенски старешина са задовољством констатујем да су ученици
веома успешно завршили ову школску годину.Посебно бих истакла добру
атмосферу у одељењу и надам се да ће следећа година бити још успешнија.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Невенка Миловановић

1.3. Извештај о раду одељењског старешине одељења I3
Одељење: I3
Смер: медицинска сестра-васпитач
Одељењски старешина: Љиљана Петошевић
У одељењу има 34 ученика.На првом часу одељенске заједнице смо се
упознали тако што се свако од њих представио и рекао који су му били
мотиви да упише овај смер.Утисци су били позитивни јер је већина желела
управо ово занимање.
Ученици су на почетку школске године упознати са правима, као и са
њиховим обавезама.Конституисана је одељенска заједница и изабрани су
ученици ђачког парламента који су нас редовно обавештавали о битним
питањима и акцијама.
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Настојала сам да у оквиру одељенске заједнице обрађујемо теме које
су планиране,али и које су њима блиске (Понашање на јавним
местима,изласци,забава/ Како међусобно сарађујемо,другарство/ Животна
средина,чувамо ли је у довољној мери- презентација…).
Организована је посета Спомен парку 14.10.2014.год.
Спроводила сам анализе резултата у успеху,као и анализе редовности
похађања наставе.Стално сам наглашавала значај континуираног учења. Са
ученицима сам одрадила Упитник о организацији и начину учења и о
оцењивању.На крају смо заједно одрадили анализу и извукли закључке о
правилном начину учења.
Организовано је предавање на тему Контрацепција (предавање је
одржала сарадница из Саветовалишта за младе ). Ученици су били
пажљиви и постављали питања.
Часови одељенске заједнице и одељенског старешине су одржавани
континуирано о чему постоји доказ у дневнику и у виду свеске записника.
Ученици су учествовали на школском такмичењу као шминкери и
маркиранти(реалистички приказ повреда).Након тога су две ученице
представљале школу на републичком такмичењу из прве помоћи које је
одржано у Крагујевцу.Велики број ученика је помогао организацији
републичког такмичења Црвеног крста(као шминкери и маркиранти).
Током године су одржани родитељски састанци,као и редовни
појединачни разговори са родитељима ученика који имају потешкоће у
савладавању градива.Родитељи редовно долазе у школу,правдају
изостанке,интересују се за понашање и успех своје деце и контактирају
одељенског старешину и предметне наставнике.
Као ментор ученици ромске националности учествовала сам на
семинару у Нишу на тему: „Менторска подршка за инклузију Рома у
средњешколско образовање“. То је пројекат од стране Министарсва
просвете и односи се на пружање помоћи ученику стипендисти у циљу
редовног похађања наставе, укључивање у допунску и додатну наставу, као
и постизања што бољег успеха у учењу.
На крају школске године ученици су били веома успешни (сви имају
позитиван успех, осим једне ученице која има две недовољне оцене).
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Љиљана Петошевић

1.4. Извештај о раду одељењског старешине одељења I4
Одeљење: I4
Смер: козметички техничар
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У одељењу 1-4 смер козметички техничар на почетку школске године је
уписан 31 ученик. У току године су исписана 3 ученика:Велимировић Ивана,
Селимовић Шејла,Токалић Катарина. На крају школске године број ученика
је 28.
На крају наставне године укупан број ученика са позитивним успехом је 23 а
са негативним 5. Одличних 1, врло добрих 14,добрих 8.
Изостајање ученика је у границама уобичајеног. Укупан број изостанака на
крају школске године је 73 неоправдана и 1461 оправдана . Васпитно
дисциплинске мере: две опомене разредног старешине , један укор са
смањењем оцене из владања на врло добар 4.
Најбољи ученик је Величанин Јована која је активна и у спортским
такмичењима па је од Наставничког већа похваљена.
Часови ОЗ и ОС су одржавани редовно. Евиденција је у дневнику и свесци
записнику који води ученица Каравелић Анђела.
Током године су одржана четири родитељска састанка, редовни разговори
са ученицима и родитељима. Ученици са већим бројем негативних оцена су
упућивани на разговор са психологом и педагогом за помоћ у савладавању
градива.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Горица Радичевић

1.5. Извештај о раду одељењског старешине одељења I5
Одељење: I5
Смер: козметички техничар
Одељењски старешина: Сања Ђорђевић
На почетку школске године бројно стање ученика у одељењу било је 39,у
међувремену је исписано њих 8,а уписан један ученик(премештен из
Медицинске школе у Чачку) и
једна ученица(премештена из смера
Козметички техничар).Број ученика I5 одељења пред крај текуће школске
године износи 33.
Известан број ученика у одељењу има већи број негативних оцена(током
целе године),а највише недовољних оцена је из физике и
анатомије.Поменути ученици се редовно упућују на разговор са педагогом и
психологом,ради превазилажења кризе у учењу и савладавања техника
учења.
Изостајање у одељењу је просечно у односу на друга одељења првог
разреда.Што се тиче васпитно-дисциплинских мера,изречено је 7 опомена и
2 укора одељенског старешине,као и укор целом одељењу због колективног
бојкота контролног задатка из српског језика.Васпитно-дисциплинске мере
су позитивно утицале на одељење и ученике појединачно.
Најбољи ученик одељења током године је Никола Марић,а редовно се
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похваљују ученици који не праве изостанке.
Часови
одељењске
заједнице,као
и
часови
одељењског
старешине,одржавани су континуирано,о чему постоји доказ у виду свеске
записника,коју је водила ученица Јелена Дашић.
Одржан је Угледни час одељењске заједнице на тему Наркоманија-највеће
зло данашњице,који је оцењен као веома успешан.
Током године одржана су четири родитељска састанка,као и редовни
појединачни разговори са родитељима ученика који имају потешкоће у
савладавању градива.Родитељи редовно долазе у школу,правдају
изостанке,интересују се за понашање и успех своје деце и контактирају
одељењског старешину.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Сања Ђорђевић

1.6. Извештај о раду одељенског старешине одељења II1
Одељење: II1
Смер: медицинска сестра-техничар
Одељењски старешина: Оливера Ђуровић
У току школске 2014/2015. на часовима одељенске заједнице ,као и кроз
разне ваннаставне активности са ученицима је остварен васпитни рад.
Протекле године ученици II1 заједно са разредним старешином посетили су
све значајне културне институције у граду и на тај начин стицали културне
навике. У Краљевачком позоришту били су у прилици да гледају представе
локалног ансамбла(Пужно паче ,Да ли је то била шева) ,као и представе
гостујућих позоришта(Не играј на Енглезе, Хипнотизер). Највећи број
ученика искористио је могућност бесплатног учлањења у библиотеку,који се
организује сваке године поводом Дана библиотекара. Том приликом ученици
су се упознали са радом ове установе.
Ученици II1 су учествовали у мају на општинском тамничању ,,Прве помоћи”
где су освојили III место у категорији омладине. Своје активности усмеравају
на хуманитарни рад у Црвеном Крсту Краљево кроз секцију Ц.К. наше
школе.
Похађање додатне наставе је задовољавајуће ,а допунска настава се
реализује само за ученике са недовољним успехом.
Што се тиче похађања наставе ми смо у потпуности задовољни , а теме у
вези ових проблема ,као и међуљудске односе ,дисциплину ученика ,као и
здравља обрадили смо на часовима одељенске заједнице о чему постоји
евиденција у дневнику рада.
У одељењу II1 има 34 ученика- 8 одличних ,18 врло добрих ,6 добрих ,1
довољан и 1 недовољан ученик. Најбоља ученица је Милица Планић.
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Закључак одељенског старешине је да ово одељење има завидне резултате
са просечном оценом 4,04. План рада одељенског старешине је у
потпуности реализован за дати период.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Оливера Ђуровић

1.7. Извештај о раду одељенског старешине одељења II2
Одељење: II2
Смер: смер фармацеутски техничар
Одељењски старешина: Радованка Вукосављевић
Током школске 2014/2015. Године као одељењски старешина обављала сам
следеће послове:
 систематски пратила
успех, односно неуспех сваког ученика и
помагала им у разрешавању личних проблема,
 обављала саветодавни васпитни рад са ученицима (појединачно,
групно и са одељењским колективом),
 подстицала и усмеравала развијање добрих односа у одељењу,
помагала у раду одељењске заједнице и успостављању веза између
ученика различитих одељења,
 помагала
ученицима превалзилажењу проблема насталих због
болести у породици
 подстицала ученике активности у области међусобне помоћи у учењу,
у регулисању њихових међусобних односа,
 решавала сам
дисциплинске проблеме (недисциплина на часу,
неодговорност и избегавање контролних задатака и сл.),
 бринула сам о уредности похађања наставе, посебно о ученицима који
неуредно долазе у школу (изрицала опомене за неоправдане
изостанке),
 држала сам редовно часове одељењског старешине на којима смо
разговарали о различитим темама,
 бринула о редарству и дежурству ученика,
 подстицала ученике да
се укључују у активности школе ( хор,
оркестар, драмска секција, спортске активности),
 са ученицима извела излет (пешачење) на Столове
 извршила сам припреме за извођење
екскурзије која ће бити
изведена у септембру наредне школске године ( 35 ученика
пријављено)
 подстицала сам ученике да се укључе у школске акције и
манифестације (акције солидарности, хуманитарне помоћи, еколошке
акције и сл.),
 координирала сам рад и захтеве свих наставника према ученицима
(личним контактима и на седницама одељењског и наставничког
већа),
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пратила укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним
активностима,
 са школским психологом спровела сам анкету о организацији и начину
учења и оцењивању (50 питања),
 примала сам родитеље, водила са њима разговоре и одржала три
родитељска састанка,
 водила сам педагошку евиденцију и документацију о ученицима и
одељењу (дневник рада, матична књига)
Пошто су у одељењу углавном добри ученици (22 одлична и 15 врло
добрих) није било већих проблема са учењем и оценама. У одељењу су 3
ученице са просечном оценом пет. Посебно истичем успех на такмичењу
из историје ( Марковић Ивана учествовала на окружном, а Лазаревић
Вања на републичком). Најбоља ученица је Марковић Ивана, која поред
просека пет, има и учешће на такмичењу из историје и на спортским
такмичењима.
Подаци о успеху и изистанцима налазе се у дневнику.


Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Радованка Вукосављевић

1.8. Извештај о раду одељенског старешине одељења II3
Одељење - II3
Смер - медицинска сестра-васпитач
Одељењски старешина - Марина Новаковић
У одељењу има 34 ученика. Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа, директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
-упознавање са социјалном структуром ученика
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи, као и
на правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитнодисциплинских мера
-одржавање родитељских састанака
-индивидуална сарадња са родитељима
-разматрање успеха ученика
-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
-праћење дисциплине и изостајања са наставе
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-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе
-сарадња са стручним службама у школи
-упућивање и помоћ при реализацији ваннаставних активности-секција
Црвеног крста, вршњачка едукација
-промоција хуманих вредности-учешће у акцијама добровољног давалаштва
крви и сакупљању помоћи за оболеле и социјално угрожене
-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне
године
-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
У току ове школске године био је штрајк Уније синдиката просветних
радника од 01.12.2014. до 20.04.2015. у трајању часова од 30 минута. Део
изгубљене наставе је надокнађен планом, радним суботама и наставним
данима.
На крају школске године 25 ученика има позитиван успех, 8 ученика је
одлично, 12 ученика је врло добро и 5 ученика има добар.Најбољи ученик
одељења је Маја Ђорђевић. 9 ученика је са недовољним успехом и то са
једном недовољном 6 ,са две недовољне 3 ученика. Укупан број
недовољних оцена је 12. Недовољне оцене по предметима: енглески језик3, физика-8, математика-1. Ученице које су упућене на поправни испит у
августовском испитном року су: Андрић Тамара(физика), Вељковић
Радица(физика),Ђурађевић Марина (енглески језик, физика), Милашиновић
Катерина(физика),
Поповић
Наталија
(физика),
Спасовић
Александра(физика), Стевановић Нина (енглески језик, физика), Тасић
Валерија(физика), Тимотијевић Николета( енглески језик, математика).
У току школске године,ученици су похађали допунску наставу из физике и
то: Армуш Сандра, Дугалић Јелена, Тимотијевић Николета, Стевановић
Нина, Шљивић Милана, Андрић Тамара.
Допунску наставу из хемије су похађали : Вељковић Радица, Ђурађевић
Марина, Милашиновић Катарина, Поповић НаталијаТимотијевић Николета,
Тасић Валерија, Стевановић Нина.
Допунску наставу из енглеског су похађали : Бекчић Јована, Вељковић
Радица,Ђурађевић Марина, Милашиновић Катерина, Стевановић Нина,
Тимотијевић Николета.
Допунску наставу из математике су похађали: Раковић Милица, Стевановић
Нина,
Поповић
Наталија,
Ђурађевић
Марина,
Милашиновић
Катарина,Андрић Тамара.
Секцију физичког васпитања су похађали: Андрић Тамара, Бажалац
Жаклина, Весић Јована , Бекчић Јована Павловић Кристина, Филиповић
Ана. Њихова екипа је на окружном такмичењу из фудбала у Пожеги освојила
прво место.
Ратковић Милена је освојила прво место на окружном такмичењу из
историје које је одржано у Рашкој и тиме се пласирала за републичко
такмичење.
Јовановић Тамара је учествовала у школској приреди за дан школе.
Дечју представу „ Витаминчићи“ која је изведена у Предшколској установи и
на Дечјем одељењу Здравственог центра су реализовали : Весић Јована,
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Бекчић
Јована
Вуловић
Милена,
Ђорђевић
Маја,
Игњатовић
Даница,Јовановић Тамара, Пешовић Ивана, Стевановић Нина, Тасић
Валерија, Тимотијевић Николета и Шљивић Милана.
Укупан број изостанака на крају школске године је 2271, оправданих 2161,, а
неоправданих 110. Четири ученика имају Укор одељењског старешине и
четворку из владања: Армуш Сандра, Дугалић Јелена, Поповић Наталија,
Тасић Валерија, остали ученици имају примерно владање.
Задовољна сам постигнутим успехом на крају школске године уз благе
корекције које ћу спровести у току следеће школске године за још бољи
успех.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Марина Новаковић

1.9. Извештај о раду одељењског старешине одељења II4
Одељење: II4
Смер: физиотерапеутски техничар
Одељењски сратешина: Весна Милетић
У одељењу има 36 ученика. Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа, директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
 упознавање ученика са наставним планом и програмом
 конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
 упознавање са социјалном структуром ученика
 презентовање права и обавеза ученика, , Кодекс понашања у школи, као
и правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитно
дисциплинских мера
 одржавање родитељских састанака
 индивидуална сарадња са родитељима
 разматрање успеха ученика на крају школске године
 саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
 праћење дисциплине и изостајање са наставе
 сарадња са стручним службама у школи
 утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
План рада одељењског старњешине је реализован.
Датум: 02. 07. 2015.
Одељењски старешина: Весна Милетић
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1.10. Извештај о раду одељењског старешине одељења II5
Одељење: II5
Смер: зубни техничар
Одељенски старешина: Марија Васковић
Одељење броји 34 ученика. Планиране активности су реализоване и
спроведене у сарадњи са члановима Одељењског већа, директором школе,
педагошко-психолошком службом школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање са наставним планом и програмом
-формирање одељењске заједнице и избор ученика за ученички парламент
за председника од.заједнице изабрана
А.Стаменковић
благајник
А.Радић
записничар
К.Вуковић
и чланови ученичког парламента
Т.Петровић и Ј.Вуковић
-упознавање са социјалном структуром ученика
-упознавање са правима и обавезама ученика и кодексом понашања у
школи као и правилником о похваљивању и награђивању ученика и примени
васпитно дисциплинских мера
-одржавање родитељских састанака
-индивидуална сарадња са родитељима
-праћење дисциплине и изостајање са наставе -изречено је 8 укора
од.старешине,1 укор од.већа и 1 укор директора
-усмеравање ученика на часове додатне и допунске наставе
Што се тиче постигнутог успеха на крају школске 2014./15., 5 ученика са
одличним успехом , 19 ученика са вр.добрим успехом,7 ученика са добрим
успехом и 3 ученика су упућени на полагање испита у августовском року и то
Ђорђе Пешић за испит из енглеског језика и физике, Никола Ивановић за
испит из енг.језика и физике и Милош Рајичић за испит из физике.
Датум: 02.07.2015.
Одељењски старешина: Марија Васковић

1.11. Извештај о раду одељењског старешине одељења III1
Одељењe: III1
Смер: медицинска сестра-техничар
Одељењски старешина: Светлана Букумира
У одељењу има 38 ученика. Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа,директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
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У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
-упознавање са социјалном структуром ученика
-подсећање на права и обавезе ученика,Кодекс понашања у школи,као и на
правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитнодисциплинских мера
-организација екскурзије од 23.-27.9.2014.год.
-одржавање родитељских састанака-у току школске године су одржана 4
родитељска састанка
-индивидуална сарадња са родитељима
-разматрање успеха ученика-на крају школске године: 18 одличних, 13 врло
добрих и 4 добар ученик, 3 недовољна (са једном недовољном 1 ученик, са
две недовољне 2 ученика. Најбољи ученик у одељењу је Лугић Александра.
- припрема и учешће на такмичењима: школско такмичење из Здравствене
неге- 8 ученика, републичко такмичење из Здравствене неге и освојено прво
место- Зорзић Невена. Општинско такмичење из прве помоћи- 6 ученика,
Републичко такмичење из прве помоћи освојено 6 место, 6 ученика.
-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
-праћење дисциплине и изостајања са наставе-36 ученика имају
примерно ,а два ученика врло добро владање.Изречене су опомене
одељењског старешине због неоправданог изостајања са наставе
-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе
-сарадња са стручним службама у школи
-упућивање и помоћ при реализацији ваннаставних активности-секција
Црвеног крста,вршњачка едукација
-промоција хуманих вредности- у сакупљању помоћи за оболеле и
социјално угрожене
-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне
године
-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
-посета ученика у оквиру блок наставе Старачком дому у Матарушкој бањи
-посета специјалној школи Иво Лола Рибар у оквиру реализације блок
наставе
-учешће ученика у реализацији Мећурегионалног такмичења у Црвеном
Крсту
Пан рада одељењског старешине је реализован.
29.6.2015.год.
Светлана Букумира

Одељењски старешина:
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1.12. Извештај о раду одељењског старешине одељења III2
Одељењe: III2
Смер: фармацеутцки техничар
Одељењски старешина: Мирјана Костић Чолић
На почетку школске године бројно стање ученика у одељењу било је 34.
Бројно стање у току школске године се није променило. На крју школске
године у одељењу је било 11 одличних, 17 врлодобрих и 6 ученика са
добрим успехом. Сви ученици имају примерно владање. У току школске
године изречено је 15 опомена одељењског старешине и 4 укора
одељењског старешине. Васпитно-дисциплинске мере су позитивно утицали
на одељење и ученике појединачно.
Наиме после другог полугодишта ученици су чешће неоправдано изостајали
са наставе и успех из појединих предмета се смањио тако да сам као
разредни старешина имала појачан индивидуални рад са датим ученицима
и њиховим родитељима. То се позитивно одразило на њихов успех у школи.
Током године одржана су четири родитељска састанка. Родитељи су
редовно долазили у школу, правдали изостанке, интересовали се за
понашање и успех своје деце.
У одељењу имамо четири ученика са просеком 5.00, то су Васиљевић Ана,
Булатовић Милена, Белошевић Јована и Јаковљевић Нина.
Часови одељењске заједнице као и часови одељењског старешине
одржаване су континуирано, о чему постоји доказ у виду свеске записника,
коју је водила ученица Јаковљевицћ Нина.
Датум: 03.06. 2015.
Одељењски старешина: Мирјана Костић Чолић

1.13. Извештај о раду одељењског старешине одељења III3
Одељење: III3
Смер: педијатријска сестра-техничар
Одељењски старешина: Драгана Рончевић
У одељењу има 34 ученика. Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа, директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
-упознавање са социјалном структуром ученика
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи, као и
на правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитноPage 16
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дисциплинских мера
-организација екскурзије од 23-27.9.2014.год.
-одржавање родитељских састанака
-индивидуална сарадња са родитељима
-разматрање успеха ученика
-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
-праћење дисциплине и изостајања са наставе
-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе
-сарадња са стручним службама у школи
-упућивање и помоћ при реализацији ваннаставних активности-секција
Црвеног крста, вршњачка едукација
-промоција хуманих вредности-учешће у акцијама добровољног давалаштва
крви и сакупљању помоћи за оболеле и социјално угрожене
-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне
године
-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
У току ове школске године био је штрајк Уније синдиката просветних
радника од 01.12.2014. до 20.04.2015. у трајању часова од 30 минута. Део
изгубљене наставе је надокнађен планом, радним суботама и наставним
данима.
На крају школске године 31 ученик има позитиван успех, 14 ученика је
одлично (5 ученика са просеком 5,00), 16 ученика је врло добро и један
ученик има добар успех. Три ученика се упућује на полагање поправног
испита из физике и биологије у августовском испитном року (укупан број
недовољних оцена је 5).
На школском такмичењу из Здравствене неге учествовало је осам ученика,
два су се пласирала на Републичко такмичење које је одржано 16. И
17.04.2015. у Новом Пазару и освојили су прво место. Ученице су
похваљене и награђене (Невена Костовић и Анђела Костић).
У току школске године, ученици су похађали допунску наставу из Физике,
Биологије и Енглеског језика. Додатна настава одржана је из Здравствене
неге и Енглеског језика.
Укупан број изостанака на крају школске године је 3035, оправданих 2873, а
неоправданих 162. Разлог великог броја изостанака је здравствено стање
појединих ученика. Један ученик има врло добро владање (Марина Бекчић)
због 18 неоправданих изостанака, остали ученици имају примерно владање.
У одељењу постоје два ученика која имају озбиљнијих здравствених
проблема са којима је одељењско веће упознато.
Задовољна сам постигнутим успехом на крају школске године уз благе
корекције које ћу спровести у току следеће школске године за још бољи
успех.
Датум: 01.07.2015.
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Одељењски старешина: Драгана Рончевић

1.14. Извештај о раду одељењског старешине одељења III4
Одељење: III4
Смер: физиотерапеутски техничар
Одељењски старешина: Маријана Радић
У току школске 2014/15. на часовима одељенске заједнице, као и кроз разне
ваннаставне активности са ученицима је остварен васпитни рад.
Протекле године ученици III4 заједно са разредним старешином посетили
су све значајне културне институције у граду и на тај начин стицали
културне навике.У Краљевачком позоришту били су у прилици да гледају
представе локалног ансамбла(Ружно паче,Да ли је то била шева), као и
представe гостујућих позоришта (Не играј на Енглезе,Хипнотизер).Највећи
број ученика искористио је могућност бесплатног учлањења у библиотека,
који се организује сваке године поводом Дана библиотекара.Том приликом
ученици су се упознали са радом ове установе.
Посете Музеју биле су значајне јер су ученици били у прилици да сазнају
битне појединости из историје свога града.Посебну пажњу ученика
привукла је изложба старих шешира и филигранског сребра.
У мају месецу реализован је једнодневни излет у Овчар Бању .Том
приликом ученици су посетили манастире Успење,Никоље и Јовање. Циљ
свих ових ваннаставних активности је да се кроз дружење успостави што
боља комуникација између разредног старешине и ученика,као и да се
ученици међусобно боље упознају.
У одељењу III 4 су 34 ученика :13 одличних,15 врло добрих ,4 добрих.На
поправни испит из физике упућују се два ученика ,Ненад Марковић и Коста
Кораћ. Један број ученика у току школске године константно је имао
недовољне
оцене.Највише
недовољних
оцена
било
је
из
физике,енглеског,хемије.На часовима одељенске заједнице разговарало се
о разлозима толиког броја лоших оцена.Посећивање часова допунске
наставе,разговори са ученицима и добра сарадња са родитељима уродили
су плодом, тако да се број недовољних оцена значајно смањио.Најбољи
ученик у одељењу је Стефан Милановић.
На часовима одељенске заједнице отворено се разговарало о свим
проблемима. Ученицима је скренута пажња да мање касне на часове и да
не праве неоправдане изостанке.Похваљени су ученици који нису правили
изостанке у току године.
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Маријана Радић
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1.15. Извештај о раду одељењског старешине одељења III5
Одељење: III5
Смер: зубни техничар
Одељењски старешина: Мирјана Вучковић
У одељењу има 29 ученика. Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа, директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
-упознавање са социјалном структуром ученика
-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи, као и
на правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитнодисциплинских мера
-организација екскурзије од 23-27.9.2014.год.
-одржавање родитељских састанака
-индивидуална сарадња са родитељима
-разматрање успеха ученика
-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
-праћење дисциплине и изостајања са наставе
-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе
-сарадња са стручним службама у школи
-упућивање и помоћ при реализацији ваннаставних активности-секција
Црвеног крста, вршњачка едукација
-промоција хуманих вредности-учешће у акцијама добровољног давалаштва
крви и сакупљању помоћи за оболеле и социјално угрожене
-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне
године
-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
У току ове школске године био је штрајк Уније синдиката просветних
радника од 01.12.2014. до 20.04.2015. у трајању часова од 30 минута. Део
изгубљене наставе је надокнађен планом, радним суботама и наставним
данима.
На крају школске године 23 ученика има позитиван успех, 8 ученика је
одлично (један ученик са просеком 5,00), 9 ученика је врло добро, 4 ученика
има добар успех и два 2 ученика имају довољан успех. Шест ученика се
упућује на полагање поправног испита из Енглеског језика, Биологије и
Физике у августовском испитном року (укупан број недовољних оцена је 9).
У току школске године, ученици су похађали допунску наставу из Физике,
Биологије, Хемије и Енглеског језика.
Укупан број изостанака на крају школске године је 2786, оправданих 2446, а
неоправданих 340. Примерно владање има 19 ученика, три ученика имају
врло добро владање, три ученика добро владање, а четири ученика имају
Page 19

Медицинска школа Краљевo
довољно владање (десет ученика имају изречене васпитно дисциплинске
мере са којима је упознато Одељењско веће и педагошка служба).
У одељењу постоје два ученика која имају здравствених проблема са којима
је Одељењско веће упознато.
У наредној школској години интезивираћу рад са педагошком службом и са
родитељима ученика који имају смањену оцену из владања
Датум: 01.07.2015.
Одељењски старешина: Мирјана Вучковић

1.16. Извештај о раду одељењског старешине одељења IV1
Одељење: IV1
Смер: медицинска сестра-техничар
Одељењски старешина: Снежана Миросавић
У одељењу има 32 ученика.Планиране активности су спровођене у
сарадњи са члановима Одељењског већа,директором Школе, педагошкопсихолошком службом Школе и родитељима.
У току школске године су спроведене следеће активности:
-упознавање ученика са наставним планом и програмом
-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички
парламент
-упознавање са социјалном структуром ученика
-подсећање на права и обавезе ученика,Кодекс понашања у школи,као и на
правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитнодисциплинских мера
-организација екскурзије од 23.-27.9.2014.год.
-одржавање родитељских састанака-у току школске године су одржана 4
родитељска састанка
-индивидуална сарадња са родитељима
-помоћ при професионалној оријентацији ученика
-разматрање успеха ученика-на крају школске године: 24 одличних,7 врло
добрих и 1 добар ученик.Најбољи ученик у одељењу је Кесслер Јована Лина
-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при
учењу
-праћење дисциплине и изостајања са наставе-30 ученика имају
примерно ,а два ученика врло добро владање.Изречене су 4 опомене
одељењског старешине због неоправданог изостајања са наставе
-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе
-сарадња са стручним службама у школи
-упућивање и помоћ при реализацији ваннаставних активности-секција
Црвеног крста,вршњачка едукација
-промоција хуманих вредности-учешће у акцијама добровољног давалаштва
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крви и сакупљању помоћи за оболеле и социјално угрожене
-припреме за матурски плес
-упознавање са начином полагања матурског испита
-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне
године
-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе
-план рада одељењског старешине је реализован.
29.6.2015.год.
Снежана Миросавић

Одељењски старешина:

1.17. Извештај о раду одељенског старешине одељења IV2
Одељење: IV2
Смер: медицинска сестра-техничар
Одељењски старешина: Јелена Вељовић
Ову школску годину одељење IV2 је започело са 34 ученика, а окончало са
33, јер је ученица Милица Мандић 1.10.2014. узела исписницу и одлучила да
четврти разред похађа у Чачку. Овај број ученика, посматрано по полној
структури, на крају наставне године изгледа овако: 23 девојчице и 10
дечака.
Ученици су у октобру 2014. године у присуству одељенског старешине били
на матурској екскурзији у Македонији и Грчкој, одакле носимо лепе
успомене. Све обавезе према туристичкој агенцији која нас је водила на овај
пут ученици су благовремено исплатили. Напомињем и да смо, сходно
броју пријављених ученика, остварили право на једно гратис место, које смо
поделили на два ученика и тако омогућили да нам се на овом путу придруже
и Вранић Сузана и Тодоровић Марко. Своје утиске са путовања, ученици
овог одељења су пренели и осталим ученицима школе преко паноа са
фотографијама и пригодним текстом, који се још увек налази на паноу у
приземљу школе.
У току наставне године ученици су постизали различите резултате на
пољу успеха, али је завршни резултат за понос. Само два ученика са
недовољним успехом окончава четврти разред и то: Јелена Новаковић која
полаже поправни испит из енглеског језика, и Никола Радисављевић који
полаже испит из физике. Што се осталих тиче чак је 24 одличних ,7 вр.
добрих и 2 добра ученика.
Податак који забрињава је велики број изостанака, чак 3017, од чега 83
неоправдана изостанка. Одељење јесте бројно, али то свакако не
оправдава ову цифру. Стиче се утисак да је било извесне калкулације око
доласка у школу, али одељенски старешина није могао реаговати другачије
јер су родитељи уредно све оправдавали. Број изречених васпитно –
дисциплинских мера је четири и реч је о опменама одељенског старешине
које су изречене следећим ученицима: Коловић Алекси 7.11.2014., Ђекић
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Богдану 7.11.2014., Сеничић Сари 5.3.2015. и Рашић Катарини 14.11.2014.
Све опомене су заслужене непримереним понашањима на часовима.
Процес кажњавања није радикализован, јер су ученици након изрицања
казни кориговали своје понашање.
Број часова одељенског старешине у току ове наставне године је 30, док је
часова одељенске заједнице било 28. Фонд није потпун, али је то
разумљиво јер смо имали штрајк просветних радника. Часови редовне
наставе су уредно реализовани са понеким мањком,што је и очекивано због
већ поменутих разлога. Поред ових , реализовани су и часови допунске
наставе (енглески, физика), али и додатне (енглески, физика, социологија) ,
као и часови припремне настве из предмета које су ученици одабрали да
полажу на матурском испиту и српског језика и књижевности. Ученици су
учествовали у бројним ваннаставним активностима, такмичењима и
добротворним акцијама давања крви, потврдивши тако још једном своју
хуманост и племенитост, али и свестраност,што ми је посебно драго.
Матурско вече су ученици прославили у хотелу ,,Турист“ 4.5.2015. у изузетно
пријатној атмосфери. Матурски испит је у току и све протиче у најбољем
реду. Све су индиције да ће тако остати до краја. Уз констатацију да ћемо
ученицима сведочанства и дипломе уручити 18.6.2015., морам нагласити да
већина њих планира да упише медицински факултет, затим фармацеутски,а
и високе медицинске школе. Очекујем повратне информације о успешности
полагања пријемних испита, намеравам да их доставим педагошкој служби
школе у циљу потхрањивања статистичких података и праћења успешности
нашег рада.
Датум:15.6.2015.
Јелена Вељовић

Разредни старешина:

1.18. Извештај о раду одељенског старешине одељења IV3
Одељење: IV3
Смер: медицинска сестра васпитач
Одељенски старешина: Гордана Виријевић
Почетком школске године подсећање на права ученика као и на њихове
обавезе.
Конституисање одељенске заједнице на основу правила која су направили
ученици .
Усаглашавље критеријума за избор најбољег ученика одељења.
У оквиру одељенских заједница дискутовало се о доприносу очувања
животне средине, рађено је предавање на тему: Наркоманија највеће зло
човечанства, Алкохолизам и адолесценција, Превенција гојазности, 14.
Октобар дан сећања.
Ученици су присуствовали трибини Трафетинг у организацији Црвеног крста,
Центра за социјални рад и Полоцијске управе Краљево.
Координација рада ђачког парламента и одељења.
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Професионална орјентација ученика, сарадња са психологом школе.
Учешће у слободним активностима школе: Представа витаминчићи,
Новогодишња представа за децу у предшколској установи Олга Јовичић
Рита, за децу пацијенте Педијатријског одељења.
Посета Дечијем селу на Берановцу .
Организација екскурзије реализоване од 23.09. до 27.09.2014.
Анализа изведене екскурзије
Прикупљање књига за школску библиотеку.
Разматрање проблема преоптерећености ученика(велика пауза часови
вежби и часови теорије).
Сарадња са педагозима из Дома ученика.
Сарадња са родитељима, упознавање родитеља са изменама закона о
средњој школи, проходност за даље школовање, припрема матурског
испита.
Припрема за матурски плес Пријатељство за сва времена.
Организација прикупљања помоћи за угрожене у поплавама, сарадња са
Црвеним крстом.
Прикупљање помоћи за другарицу из одељења, Дашић Јовану, чија је кућа
била оштећена у поплавама.
Прикупљање новчане помоћи за
операцију девојчице оболеле од
церебралне парализе.
Учеће у свим хуманитарним акцијама на нивоу школе, укључујући и акцију
спроведену у оквиру матурског плеса.
Одељење је претходне школске године
проглашено за најхуманије
одељење у школи.
Учешће у добровољном давалаштву крви, сарадња са Црвеним крстом.
За час одељенског старешине користила сам знања: семинара Одељенски
старешина у савременој школи(2008); Водич за час одељенског старешине,
ОКЦ Бор, Збирка сценарија за час;
блог образовно окружење
професионални развој; Закон о основама система образовања и васпитања;
Закон о средњој школи; Интерна акта школе, материјале са семинара
Добра припрема за час успешан час; Водич за родитеље кроз систем
образовања и васпитања Зорице Тркић; Научите да учите, приручник за
наставнике.
Датум:15.6.2015.
Гордана Виријевић

Разредни старешина:

1.19. Извештај о раду одељенског старешине одељења IV4
Одељење: IV4
Смер: koзметички техничар
Одељенски старешина: Ана Пантелић
У одељењу IV4 смера козметички техничар на почетку шклске године било
је 24 ученика.У току првог полугодишта ученица Видаковић Лидија је
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прешла у статус ванредног ученика.
План рада и активности који је направљен почетком школске године у
потпуности је реализован.
Ученици су били на матурантској екскурзији у септембру 2014. године у
Грчкој,
у марту 2015. год. посетили су Међународни сајам козметике у Београду и
присуствовали предавањима која су одржавана у склопу сајма а тичу се
најновијих третмана и трендова у козметици.
У децембру 2014. године свечано је отворен козметички салон у школи.Рад
у салону је осмишљен у виду ваннаставних активности ученика,а од
Министарства просвете добио дозволу за рад у склопу проширених
делатности школе и смера козметички техничар.Ученици су имали активно
учешће у свим етапама отварања и рада салона.Кроз рад у салону су
стекле додатно искуство у пракси и оспособиле се за самосталан рад у
својој професији као и у вођењу салона.У мају 2015. године од школе су
добиле наградни излет због свог залагања и рада у салону.Посећен је
велнес центар у Овчар бањи, где су ученице могле да се упознају са радом
оваквих установа и третманима који се у њима обављају а тичу се њихове
професије.
Часови одељењског старешине и одељењске заједнице одржавани су у
континуитету.На њима се бавило актуелним темама и проблемима у
одељењу и успешно су решавани постојећи проблеми.Дискутовано је о
професионалној орјентацији матураната и о осталим темама по избору
ученика и одељењског старешине.
У току школске године било је више негативних оцена посебно из
предмета : физика ,енглески језик и дерматологија.Организована је
допунска настава из физике и енглеског језика коју су ученици редовно
похађали ,а из дерматологије је интензивиран рад са ученицима на вежбама
и теорији,приладођен датој ситуацији што је и уродило плодом, тако да су
недовољне оцене из ових предмета поправљене до краја школске
године.Од 23 ученице 22 је успешно завршило разред а једна ученица
Савић Симона је упућена на полагање поправих испита из физике и
енгеског језика које је успешно положила у јунском поправном року и тиме
стекла право да полазе матурски испит у августовском испитном року.
Припремна настава за матурски испит је одрзана из свих предмета оји су
били избор ученика.Сви ученици су успешно положили матурски испит са
завидним успехом.
Матурски плес је успешно реализован .Матурско вече је протекло у лепој
атмосфери без проблема на задовољство и ученика и професора.
Изостајање са наставе у одељењу је просечно као и у другим одељењима
тако да није било већих проблема што се изостанака тиче.Три ученице су
због броја неоправданих изостанака добиле смањење оцене из владања на
врло добар 4 ,
Атанасковић Кристина,Раденковић Татјана и Ђирица Кристина.
У току школсе године одржано је 4 родитељска састанка,индивидуални
разговори са родитељима су обављали где се указала потреба за
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тим.Сарадња са родитељима је била јако успешна.
Као одељењски старешина одељења са задовољствок констатујем да су
ученице успешно савладале четворогодишње школовање за позив
козметички техничар и са правим знањем и способностима стекле ово
звање.Атосфера и односи у одељењу су увек били одлични па се тако и
завршило њихово школовање у Медицинској школи.
Датум:30.06.2015.
Пантелић

Разредни старешина: Ана

1.20. Извештај о раду одељенског старешине одељења IV5
Одељење: IV5
Смер: зубни техничар
Одељенски старешина: Сања Петровић
Одељење IV5 броји 27. ученика , 20. девојчица и 7. дечака. Бројно стање
није промењено од почетка до краја школске године.
Успех ученика у овој школској години , као и предходних година је на
завидном нивоу.Три ученика су носиоци Вукове дипломе:Наталија
Бановиц,Ана Жарковић и Милош Грујиц.Наталија Бановић је проглашена од
стране Наставничког веца и ђаком генерације , док је Милош Грујић носиоц
награде Свети Сава за ову школску годину.Сем наведених ученика још
четири ученика су завршили разред са одличним успехом(5,00)и то су
следећи ученици:Војиновић Андреа , Здравковић Тамара , Тодоровић
Стефана и Грујић Милица.Од укупног броја ученика 18.ученика је успешно
завршило разред са одличним успехом и 8. ученика са врло добрим
успехом.
Изостајање са наставе је умерено у односу на друга одељења.У току првог
полугодишта је изреченао 4. Опомене разредног старешине због броја
неоправданих изостанака,међутим опомене су васпитно деловале на
ученике тако да се број изостанака није повецавао.
Настава се одржала по плану и програму.Поред редовне наставе
организоване су и ваннаставне активности : предавање вршњацима на тему
„Орална хигијена , Употреба ортодонских апарата у савременој
стоматологији“
и здравствено васпитање предшколцима представом
„ Зубици“. Ученици су активно учествовали у писању школског часописа и
приредби поводом Дана школе.
Током године одржано је четири родитељска састанка , као и редовни
индивидуални разговори са појединим родитељима. Родитељи су редовно
долазили у школу, правдали изостанке и интересовали се за понашање и
успех своје деце.
Датум:30.06.
2015.
Разредни старешина: Сања Петровић
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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

2. Извештај о раду актива

У Краљеву,

31. 08. 2015.

2.1. Извештај рада зубног актива
Стручно веће зубне технике током 2014/2015 год. редовно је одржавало
састанке према плану и програму. Одржано је десет састанака актива на
којима смо разговарали о текућим питањима и проблемима.
Одржана су три угледна часа:
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Сања
Ђорђевић
на
тему
„Наркоманија
највеће
зло
данашњице“(02.12.2014).
Сања Петровић на тему „Моделовање једноделних ливених
круна(09.12.2014).
Ана Миљевић на тему „Оцењивање једноделних ливених
круна(09.12.2014).

Одржана су два предавања у оквиру стручног актива:
 Сања Петровић „Хармонија материје и идеје“(10.12.2014.)
 Александра Миличић и Сања Ђорђевић на тему „Лабораторијски
начин израде привремених круна“ (28.05.2015)
Школско такмичење из фиксне протетике одржано 30.01.2015. Прва два
ученика су ишла републичко такмичење одржано 23.05.2015. на
Дивчибарама. Једна ученица освојила пето место.
Представа зубићи: Као и сваке године организована је представа „Зубићи“ и
обишло се више вртица и основних школа(узраст предшколска деца и први
разред).
Вршњачка едукација на тему „Орална хигијена“ и „Употреба ортодонтских
апарата у лабораторији“.
Заједно са ученицима одрађено је више паноа едукативне садржине који су
окачени у кабинету.
Урађен је простор за изложбу практичних радова зубног смера који се
обнавља сваких месец дана.

2.2. Извештај рада актива друштвених наука
План и програм актива друштвениих наука за школску 2014/15.год у средњој
Медицинској школи испуњен је у потпуности са одступањем један до два
часа.
Ове школске године, која је за просвету и просветне раднике била
исцрпљујућа због вишемесечног штрајка, наставници актива друштвених
наука потрудили су се да надокнаде часове предчасима и радним суботама.
Без обзира на штрајк успешно је одржано општинско и окружно такмичење
из историје, секција из верске наставе, као и додатни часови из осталих
предмета.
И ове школске године наставници су били у различитим тимовима који су
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успешно функционисали:
наставник историје Ана Никић – тим за самовредновање
наставник предшколске педагогије Марина Новаковић – тим за израду
школског плана и програма
наставник верске наставе Драгана Костадиновић – тим за ваншколске
активности.
Одржана су и четири угледна часа:
1. Историја ( Ана Никић ), наст. јед. „Период диктатуре (1929-1935)“
одељење I/2
2. Психологија ( Весна Недић ), наст. јед. „Вештина комуникације“
одељење II/3
3. Предшколска педагогија (Марина Новаковић), наст. јед. „Морално
васпитање“ одељење II/3
4. Верска настава (Драгана Костадиновић), наст. јед. „Православна
иконографија као приказ есхатолошког постојања света“ одељење
II/1.
У школској 2014/2015. години актив друштвених наука је имао 12 састанака.
Председник актива
проф.
Драгана Костадиновић

2.3. Извештај о раду актива лекара и фармецеута
Стручно веће се састајало по плану, и по потреби, једанаест пута током
школске године.
Допунска настава из анатомије и физиологије редовно одржавана, иако је
интересовање ученика било знатно веће почетком школске године.
Разредне старешине су о присуству ученике биле редовно обавештаване од
стране предметног наставника.
Додатна настава из анатомије и физиологије редовно одржавана као и
припремна настава за такмичење, која је била интензивирана пред само
такмичење. Такмичење је одржано 15.05.2015. у Зрењанину, уз изузетно
добру организацију и задовољавајући резултат наших ученика. Школа је
заузела 12. место у екипном рангирању школа, а ученици 21.27. и 28. место
у индивудуалном рангирању ученика.
Додатна настава из фармацеутске технологије и фармакогнозије, одвијале
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су се по предвиђеном плану и програму. У оквиру додатне наставе из
фармакогнозије, формирана је ботаничка башта лековитог и зачинског биља
у оквиру школског дворишта.
Секције за превенцију болести зависности и за хумане односе међу
људима, редовно одржаване уз изузетно добро интересовање ученика. У
оквиру секције за хумане односе међу људима, 19.05.2015. Вукићевић др
Санда је одржала предавање на тему “Психичка и физичка зрелост у доба
адолесценције” .
10.12.2014. одржано је стручно предавање на наставничком већу,са темама
:
“Употреба
лековитог
биља”
и
“Примена
биљне
дроге/Echinaceae/” ,предавачи су били дипломирани фармацеути: КостићЧолић Мирјана и Невенка Миловановић, чланови нашег актива.
Одржани су угледни часови из појединих предмета:
 анатомије и физиологије, наставна јединица је била “Морфологија и
физиологија дигестивног система” -обнављање-, уз употребу кратких
филмова приказиваних на смарт ТВ-у, наставник Божовић др
Никола.
 фармакогнозије, наставна јединица је била “Лековито биље” ,
наставник Миловановић Невенка.
Радна екскурзија које је била планирана у виду посете фабрици за откуп и
прераду лековитог биља у Соко бањи”Адонис”, није реализована због
интензивирања редовне наставе.
Вукићевић др Санда, била је дежурни наставник у ОШ “IV краљевачки
батаљон”, на полагању пријемног испита за упис у средње школе.
Радичевић др Горица, учествује у раду комисије за самовредновање, чији је
члан.
Подносилац
извештаја:
Божови
ћ др Никола

2.4. Извештај о раду стручног већа математике, физике,
рачунарства и информатике
Стручно веће се састајало по плану и потреби 11 пута. Редовна, допунска и
додатна настава су одржаване по плану и програму.
Интензивирана је допунска настава за предмете са више јединица.
Наша школа је била организатор састанка медицинских школа и ми смо
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били учесници у раду као техничка подршка.
Присуствовали смо свим предавањима на наставничким већима.
Марина Траиловић је 27.02.2015. на састанку актива одржала предавање –
Примена радиоактивног зрачења и заштита од истог.
Радованка Вукосављевић је одржала 9.06.2015. угледни час – Приказ
ученичких презентација на тему Лековито биље.
Јелена Видић је организовала 12.06.2015. приказ ученичких презентација
рађених у Power Point-у. Присуствовали су ученици и наставници.
У изради часописа школе учествовала је Јелена Видић, а у припремању
садржаја за сајт Радованка Вукосављевић.
У изради Школског програма учествују Јелена Видић и Марина Траиловић.
Радованка Вукосављевић је у тиму за самовредновање.
Марко Матовић је у тиму за израду Годишњег плана рада школе.
Радованка Вукосављевић, Јелена Видић и Марко Матовић су учесвовали у
прегледању матурских испита осмог разреда, а Марина Траиловић је била
супервизор на тим испитима.
Подносилац извештаја: Јелена Видић

2.5. Извештај о раду стручног актива страних језика
Стручни актив страних језика састајао се по плану и програму за школску
2014./2015. годину и по потреби. Редовна, допунска и додатна настава, као и
секција су такође реализоване по плану и програму. Допунска настава за
енглески и латински језик интензивиране су потреби.
Наша скола је била организатор Регионалног такмицења из страних језика
за средње сколе у Рашком за Рашки округ. Уценици IV разреда који су
похађали наставу енглеског језика учествовали су на овом такмичењу.
У изради школског часописа учествовале су Весна Милетић и Марија
Цветаноски.
Весна Милетић била је супервизор на полагању завршног испита за основне
сколе.
Чланови стручног актива усавршавали су се на предавањима одржаним на
сасртанцима Наставничког већа.
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2.6. Извештај стручног већа хемија-биологија
Чланови овог стручног већа су професори хемије :
 Милутиновић Радоје,
 Рачић Маријана,
 Вукосављевић Јелена,
и професори биологије:
 Вучковић Мирјана и
 Кужић Данијела.
Актив је одржавао састанке месечно или по потреби и у току ове школске .
Трудили смо се да испунимо све захтеве дате у програму рада актива који је
донет на почетку школске године .Имајући у виду чињеницу да је у периоду
од Новембра 2014. год. до Априла 2015. год. био штрајк просветних
радника, неки од захтева можда нису у потпуности реализовани , али смо се
трудили да реализујемо највећи део својих обавеза .
У циљу усавршавања у оквиру стручног већа одржана су предавања:
„ Састав дуванског дима“
Предавачи: Милутиновић Радоје ,
Рачић Маријана и
Вукосављевић Јелена
Слушали: Вучковић Мирјана и Кужић Данијела
Предавање: „Дан планете Земље“
Предавачи: Вучковић Мирјана и
Кужић Данијела
Слушали:
Милутиновић Радоје ,
Рачић Маријана и
Вукосављевић Јелена
Мирјана Вучковић одржала је угледни час 03.04.2015. из ботанике коме су
присуствовали следећи чланови актива : Вукосављевић Јелена,
Кужић Данијела и
Рачић Марјана.
На последњем састанку актива дат је предлог да у следећој школској години
председник актива буде Кужић Данијела што је и усвојено.
Извршена је и подела часова за следећу школску годину.
Председник актива:
Јелена Вукосављевић
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2.7. Извештај о раду стручног већа здравствене неге
Стручно веће здравствене неге броји 13 наставника. У школској 2014/2015.
Години активности у оквиру стручног већа су реализоване према
предвиђеном плану који се налази у свесци стручног већа.Реализоване
активности у школској 2014/2015 години:
-

Припрема кабинета за наставну годину
Набавка потрошног материјала
Набавка стручне литературе – сарадња са школском библиотеком
Реализација наставних садржаја, допунске и додатне наставе као и
ван наставних активности
Праћење и анализирање успеха ученика
Реализација матурских испита
Припрема ученика за школско и републичко такмичење из
здравствене неге и прве помоћи
Учешће на републичком такмичењу из здавствене неге у Новом
Пазару
(екипа Медицинске школе из Краљева
освојила прво место)
Учешће на републичком такмичењу из прве помоћи и реалистичког
приказа повреда и стања у Крагујевцу (екипа прве помоћи освојила
шесто место, а екипа за реалистички приказ освојила четврто место)
Сарадња са Црвеним крстом из Краљева (учешће ученика и
наставника на општинском и окружном такмичењу из прве помоћи у
организацији Црвеног крста)
Учешће у организацији и присуствовање Удружењу медицинских
школа које је одржано у Краљеву
Учешће у организационом одбору за припрему републичког
такмичења из прве помоћи (Младеновић Зора, Виријевић Гордана,
Новаковић Марина)
Сарадња са Здравственим центром Студеница, Предшколском
установом, Дечијим селом, Домом за стара лица, Школом за
образовање деце са посебним потребама
Учешће у организацији пријема ученика и наставника Стручне школе
из Постојине
Припрема и реализација дечије представе „Витаминчићи“ - ученици
смера медицинска сестра – васпитач (Петошевић, Љ., Јанковић, Д.,
Новаковић, М.).
Предавање на састанку стручног већа : Ризици у раду медицинске
сестре – техничара
( реализатори : Гордана Виријевић, Мира
Белопавловић)
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-

-

Предавање на Наставничком већу : Прва помоћ код опекотина,
крварења, западања чврстог тела ( реализатори : Светлана Букумира,
Јасна Зарев)
Припрема, извођење и присуствовање угледним часовима
Приказ кнјиге „ Здравствена нега у онкологији“, аутор мр сци. мед.
Снежана Бошковић , издавач Висока здравствена школа струковних
студија у Београду, Београд, 2012. ИСБН 978-86-7185-032-02.
Реализатори Гордана Виријевић и Мира Белопавловић.
Рад у тимовима. Тим за израду школског програма: Гордана
Виријевић, Марина Новаковић. Тим за израду годишњег програма :
Мира Белопавловић.
Израда здравствено васпитних средстава
Писање извештаја за сајт школе
Уређење школског простора за празнике (Нова година, ускрс)
Председник стручног већа
Марина Новаковић

2.8. Годишњи извештај о раду стручног већа српског језика и
књижевности
Стручно веће се састало једанаест пута у току ове школске године и на
тим састанцима реализовало све тачке утврђене програмом у августу
месецу 2014. године, али се осврнуло и на сва текућа питања. Председница
је редовно присуствовала састанцима представника свих Стручних већа
Медицинске школе са директорком и о истим редовно информисала
професорке српског језика и књижевности.
Редовна настава унутар нашег предмета је реализована у предвиђеним
оквирима и у току њене реализације није било проблема, упркос штрајку
просветних радника који је трајао од новембра 2014.године до априла 2015.
Часови допунске, додатне и припремне наставе су углавном, са мањим
одступањима , реализовани.
Професорке српског језика и књижевности су биле ангажоване у
бројним активностима. Учествовавале смо у изради школског часописа у
уређивачком делу, као аутори текстова и прилажући текстове које су деца
сачинила радећи у секцијама у којима смо биле ангажоване. Љиљана
Ракић је са ученицима припремила и реализовала новогодишњу представу
за децу коју су изводили у више наврата у краљевачким вртићима и
установама, као и у Медицинској школи.Јелена Вељовић је за Дан
Медицинске школе са ученицима припремила представу
,,Женски
разговори". Све професорке су учествовале у припреми светосавске
приредбе и том приликом координирале и са секцијама из других
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предмета.Милица Милетић је организовал посету ученика првог разреда
краљевачкој библиотеци, где су присуствовали презентацији рада ове
установе. Све професорке су имале своје кандидате за такмичење
рецитатора, али нико од њих није постигао неки значајан резултат.
Професорке су одржале угледне часове , о чему постоји уредна евиденција
у дневницима. Ти су часови били посећени од свих чланица Већа. Све смо
присуствовале свим предавањима одржаним ове школске године на
Наставничким већима, па и тај вид стручног усавршавања имамо. Јелена
Вељовић, Љиљана Ракић и Маријана Радић су биле ангажоване и као
прегледачи на овогодишњем пријемном испиту.
У припреми, реализацији и прегледању радова на овогодишњем
матурском испиту из српског језика и књижевности учествовале су све
четири професорке. Све је прошло у најбољем реду.
Битно је поменути и да смо биле веома активне током целе године на
уређењу паноа у школским ходницима, путем којих смо ђаке и запослене
подсећали на вашне моменте у светској и нашој књижевности, на познате
писце, али и упознавали са литерарним достигнућима наших ученика. То је
наишло на добар одјек.
На последњем састанку дефинисале смо предлог поделе часова за
следећу школску годину. Том приликом је Јелена Вељовић изнела и предлог
да њену функцију председнице Стручног већа преузме једна од колегиница,
јер је на функцији већ пет година. О предлогу ћемо се коначно изјаснити у
августу. За август смо оставиле и доношење коначне одлуке о избору
уџбеника за следећу школску годину.
Подносилац извештаја
Јелена Вељовић

2.9. Актив физичког васпитања, музичке уметности и
ликовне културе
Од предвиђених активности годишњим планом већина је остварена и то са
завидним резултатима:
Ликовна култура:
Из ликовне културе ученици су се својим радовима представили на Дечијем
новембарском салону који је на нивоу свих школа Рашког округа био
организован у Градској галерији „Маржик“ . Ученици су се представили са
двадесет радова од којих је рад „Акира“ Исидоре Маричић из 4-3 похваљен.
Текст о самој изложби и похваленом раду објављен је у школским
новинама. Организоване су бројне школске изложбе на паноима испред
наставничке канцеларије, у учионици бр.3 и ка пролазу за фискултурну салу.
Физичко васпитање:
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Светосавски турнир у малом фудбалу
На Светосавском турниру у малом фудбалу који је одржан 30. 01. 2015.,
ученици Медицинске школе постигли су одличне резултате.
Девојке су освојиле прво место, а младићи друго.
Турнир је организовао Савез за школски спорт града Краљева.
Селектор обе екипе био је Бранислав Љубичић, професор физичког
васпитања.
Општинско такмичење у одбојци
Општинско такмичење у одбојци у категорији омладинци и омладинке
одржано је у сали Електро-саобраћајне школе “Никола Тесла“ у Краљеву. На
такмичењу је учествовало осам женских и сест мушких екипа.
И девојке и младићи су постигли добар резултат, изгубивши у финалу од
екипа које су представљале Гимназију.
Прво место у рукомету
Савез за школски спорт организовао је 30. Марта, такмичење средњих
школа у рукомету. Медицинска школа учествовала је и са мушком и са
женском екипом.
Омладинке су освојиле прво место и тако стекле право да представљају
Краљево на окружном такмичењу. Селектор обе екипе је професор
физичког васпитања Бранислав Љубичић.
Музичка уметност:
27.01.2015.
Светосавска приредба-вокално-инструментални састав ученика.
12.05.2015.
Дан школе-Кварт-хор и оркестар(интерпретација етно,народне ,поп ,забавне
музике)
08.06.2015.
Посета музеју –Изложба Бегеј шешира-ученици 1-1
10.06.2015.
Посета Градској галерији Маржик,1-1,1-3

2.10. Извештај о раду стручног актива физиотерапеута и
козметичара
Стручни актив се у току школске 2014/15. године састајао по плану и
програму урађеном на почетку године и по потреби.
У децембру 2014. године по одобрењу министарства просвете за проширену
делатност, отворен је и почео са радом Козметички салон Медицинске школе.
Ученици су уз подршку и помоћ наставника отпочели рад у овом салону у склопу
ваннаставних активности, постепено се осамосталивши се у раду са клијентима и
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усавшавајући своја практична умећа и знања.Уједно кроз рад у салону ученици
обезбеђују финансијска средстав за рад у салону и на вежбама из стручних
предмета.
9.3.2015.год. остварена је посета Сајму козметике у Београду, где се
присустволало стручним предавањима и упознавању са најновијим трендовима и
достигнућима у домену струке.
У мају 2015. године реализован је излет до Овчар бање и посета тамошњем
веленс центру,финасирање овог излета ученици су обезбедили кроз рад у салону
школе.
У изради стручног часописа учествовала је Ана Пантелић.
Од почетка школске 2014/15 године ученици смера физиотерапеутски техничар
једном недељно иду на наставу у специјалну болницу за рехабилитацију „Агенс“ у
Матарушку бању. Настава се одржава у кинези-сали у којој ученици имају
могућност да се упознају са реквизитима потребним за рад једном
физиотерапеуту, срећу се са различитом патологијом пацијената различитог
узраста. У оквиру болнице наставу имају и у хидротерапијском блоку,
термотерапијском и електро блоку.
8. Марта 2015. приликом боравка Дејвис куп репрезентације Србије у Краљеву
физиотерапеут Дејвис куп тима посетио је часове физикалне терапије, провео
одређено време на њима и том приликом поделио своје искуство ђацима
физиотерапеутског смера.
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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

3. Извештај о раду секција

У Краљеву,

31. 08. 2015.

3.1. Извештај о раду секције Црвеног крста
У секцији Црвеног крста је 40 ученика,свих образовних профила.Радом
секције координира наставница Снежана Миросавић.Активности су
реализоване 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
ЈовичићPage 38
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Рита“,Полицијском управом Краљево,Ватрогасним друштвом,Институтом за
трансфузију крви Србије,ЕСТШ“Никола Тесла“.
Чланови секције Црвеног крста су учествовали у реализацији следећих
активности:
-обележавање Светског дана прве помоћи
-међурегионално такмичење екипа прве помоћи
-акција Безбедност деце у саобраћају-трка за срећније детињство
-обележавање Дечије недеље
-обележавање Европског дана борбе против трговине људима-одржавање
трибине
-републичко такмичење у пружању прве помоћи
-одржавање јавног часа,у знак сећања на жртве страдале у саобраћајним
несрећама-организација показне вежбе
-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
-организација пролећне кампање добровољног давалаштва крви
-спровођење хуманитарних акција-сакупљање средстава за лечење болесне
деце
-припрема екипа прве помоћи
-општинско такмичење екипа прве помоћи

3.2. Извештај о раду драмске секције
Професорка задужена за рад ове секције је Љиљана Ракић. Секција је,
по плану који је професорка начинила и уредно предала , започела са
радом почетком шк. 2014/2015. у циљу благовремене припреме
манифестација које сваке године организујемо. Рад са ученицима је
обављан сваке недеље једном.
У децембру, проф. Љ.Ракић је са ученицима припремила новогодишњу
представу за децу која је изведена у готово свим краљевачким вртићима,а у
сарадњи са Црвеним крстом ученици су у просторијама Општине Краљево
извели представу за социјално угрожену децу. Своју хуманост ученици су
показали извевши ову представу за малишане који су новогодишње
празнике морали да проведу на Дечијем одељењу краљевачке болнице.
Поводом Савиндана ученици ове секције су са осталима учествовали у
приредби која је реализована у Медицинској школи. Поред запослених и
ђака, представу су посматрали и бројни гости.
Дан Медицинске школе обележен је и представом ,,Женски разговори"
коју је са ученицима припремила професорка Јелена Вељовић. Ова изведба
је за подлогу имала адаптиран истоимени текст Душка Радовића.
И у следећој школској години очекујемо добар одзив ученика за рад у
овој секцији. Иако смо одласком четвртака остали без доброг дела
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глумачког ансамбла, нема сумње да ћемо њихову замену лако наћи, јер су
ученици традиционално заинтересовани за ову секцију. Имамо и бројне
планове како унапредити рад и ионако завидне резултате учинити још
бољим.Још једном морам да нагласим да је права штета што школа нема
адекватан простор за извођење представа, јер је интересовање ученика
велико, како за учешће у њима, тако и за гледање онога што су њихови
другари урадили.
Извештај поднела:
Љиљана Ракић

3.3. Извештај о раду новинарске секције
За рад са ученицима у овој секцији задужена је професорка Јелена
Вељовић. Професорка је рад базирала на плану и програму који је предала
на почетку школске године. У највећем броју су чланови ове секције били
ученици четвртог разреда.
Поред обуке ученика у разним облицима новинарског изражавања,
имали смо прилику да стечено знање ученици покажу правећи зидне новине
у којима су извештавали о бројним збивањима унутар школе, као и ван ње,
а у којима су учествовали ученици и наставници наше школе. Прилику да се
као новинари опробају ови су ученици добили и у раду на писању чланака
за школски часопис,којом приликом су дали значајан допринос.
План за следећу годину подразумева активирање већег броја ђака и
нижих разреда за учешће у новинарској секцији и већи рад на покушају
обезбеђивања средстава да школски часопис постане гласило које ћемо
моћи да штампамо и објављујемо сваког месеца, а не само за Дан школе.
Интензивно размишљам и да делатност усмерим следеће године и на
упознавање ђака са радио-новинарством уз коришћење разгласа у
библиотеци. Ученици би требало да праве свој програм за време великог
одмора који би био информативног, едукативног и забавног карактера. Иако
је овај план био нешто о чему смо размишљали и ове године, сплет
околности,првенствено штрајк, скраћени часови и велики одмори, спречили
су нас да овај план и реализујемо.
Подносилац извештаја: Јелена Вељовић

3.4. Извештај о реализацији плана музичке секције
Медицинска школа -Краљево
Предмет.: Музичка уметност
Наставник: Столић Јелена
Разред:
1.2,4
Музичка
секција
је
реализована
по
предвиђеном
плану
и
програму.Часовима су присуствовали ученици који су изразили жељу да се
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искажу кроз музику,како и ученици који упоредо иду у музичку школу,тако и
они који поседују одређени таленат и интересовање за вокално
изражавање.Хор-певачка група учествује на школским приредбама27.јануара
,на
прослави
славе
Св.Саве-ученици
су
вокално
интерпретирали :-СВЕТОСАВСКУ ХИМНУ,-,,РАСТКО,,.у двогласу.У току су
припреме
поводом
Дана
школе.Учесници:-1.Инструментална
група(клавир,виолина,гитара,флаута),2. Вокална група-хор.
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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

4. Извештај о раду тима за ваннаставне активности

У Краљеву,

31. 08. 2015.

 Дана 21.05.2015.год. у средњој “ЕСТШ“ у другом разреду,
ученицодељења, фармацеутски тех. Антић Александра, Кристина Терзић,
Теодора Вукомановић и Марија Богавац одржале су вршњачку едукацију на
тему “Болести зависности – алкохолизам, наркоманија, таблетоманија и
коцка“.
Едукатори су кроз POWER POINT и хамер са сликама презентовале тему.
Едукатори су говорили о проблемима које алкохолизам и наркоманија
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представњају у нашем друштву, зашто и због чега све више младих
конзумира алкохол и дрогу, а све чешће и лекове. На крају су им изнеле и
статистику колика је заступљеност свих болести зависности у нашој земљи.
Највећу пажњу ученика привукле су фотографије оболелих као и изглед
органа оних који су зависници. На крају презентације ученици су
постављали питања на која су едукатори успешно одговарали.
проф.
Драгана Костадиновић
 Дана 21.05.2015.год. у средњој “ЕСТШ“у првом разреду, ученице
одељења II/2 Јована Митровић, Катарина Јовановић и Лидија Марић
фармацеутски техничар, одржале су вршњачку едукацију на тему
“ГМО“.Тема је презентована преко пројектора уз коришћење Power point-a и
хамера са сликама.
“ГМО“ или Генетски модификована храна је нова тема од ове школске
године коју смо уврстили у вршњачку едукацију.
Први пут је презентована у средњој Медицинској школи у школској
2013/2014 год., а тема је урађена на иницијативу наставника социологије
Десе јешић и наставника верске наставе Драгане Костадиновић.
С обзиром да је одушевљено прихваћена међу наставницима, ђацима и
директором, одобренаје да уђе у едукацију.
Презентацијом у “ЕСТШ“ схватили смо колико су ученици слабо упућени у
ову тему. Били су изненађени информацијама и сликама које су им
едукатори презентовали.
проф. Драгана
Костадиновић
 Дана 21.05.2015.год. у средњој “ЕСТШ“ ученице II/1 одељења
медицинска сестра техничар Зорана Рвовић, Јована Вујичић, Катарина
Димић одржале су вршњачку едукацију на тему “Здрава исхрана и болести
нездраве“.Едукација је презентована у првом разреду саобраћајног смера.
Едукатори су тему презентовали уз помоћ пројектора, Power point-a ,хамера
са сликама и филма. У уводном делу презентације разговарале су са
ученицима о проблемима данашње исхране, гојазности и драстичним
дијетама код младих. Затим су презентовале тему. Највеће реакције ученика
изазвао је руски документарац о бившој мисици која је оболела од
анорексије. Тако да су ученици, посебно девојке, говориле отворено да
постоје дани када имају само један оброк да би ослабиле. Гледајући
документарац и разговарајући са едукаторима схватиле су да такав начин
исхране може довести до разних болести, посебно психичких.
На крају презентације вршњачки едукатори су поделили табеле индекса
масе тела и идеалне тежине.
проф.
Драгана Костадиновић
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 Дана 21.05.2015.год. ученице II/1, Анђела Станковић, Теодора
Маринковић и Јелена Кнежевић, медицинска сестра тех. одржале су
вршњачку едукацију у трећем разреду средње “ЕСТШ“.
Тема вршњачке едукације је била “Полно преносиве болести и
контрацепција“.
Едукатори су презентовали тему преко POWER POINTa, хамера са сликама
и филма.
Разгварале су са ученицима о проблемима и незнању младих који рано
ступају у сексуалне односе, о томе шта носи незаштићени сексуални однос,
болестима и како се заштити. Највеће реакције је изазвао филм који су
едукаторке пустиле “Дечко који се стидео“. Филм говори о момку (16, 17
година) који одлази у апотеку да купи презерватив. На жалост он се стиди и
купује андол. Тај стид га доводи до тога да после прве девојке бива заражен
вирусом ХИВ-а. Реакција ученика нам је показала колико млади нису
упућени у ову тему.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 24.09.2014.год., ученице Миљана Микић и Анђела Грбић IV/1,
медицинска сестра техничар, одржале су вршњачку едукацију у средњој
Пољопривредно-хемијској школи у Краљеву.
Вршњачка едукација је одржана у другом разреду профила ветеринарски
тех. на тему “Полно преносиве болести и контрацепција“.
Едукатори су темељно обрадили и презентовали тему кроз POWER POINT,
хамере са сликама и филм.
На почетку предавања питањима и узајамним разговором увеле су вршњаке
у циљ теме. Ученици су заинтересовано пратили презентацију постављајући
повремено питања. На крају је урађена евалуација презентованог.
проф.
Драгана Костадиновић
 Дана 07.11.2014.год., ученице Миљана Микић и Анђела Грбић IV/1,
медицинска сестра техничар, одржале су вршњачку едукацију у средњој
Пољопривредно-хемијској школи у Краљеву.
Вршњачка едукација је одржана у другом разреду профила пољопривредни
тех. на тему “Полно преносиве болести и контрацепција“.
Едукатори су темељно обрадили и презентовали тему кроз POWER POINT,
хамере са сликама и филм.
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На почетку предавања питањима и узајамним разговором увеле су вршњаке
у циљ теме. Ученици су заинтересовано пратили презентацију постављајући
повремено питања. На крају је урађена евалуација презентованог.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 23.09.2014.год., ученице Миљана Микић и Анђела Грбић IV/1,
медицинска сестра техничар, одржале су вршњачку едукацију у средњој
Пољопривредно-хемијској школи у Краљеву.
Вршњачка едукација је одржана у трећем разреду профила пољопривредни
тех. на тему “Полно преносиве болести и контрацепција“.
Едукатори су темељно обрадили и презентовали тему кроз POWER POINT,
хамере са сликама и филм.
На почетку предавања питањима и узајамним разговором увеле су вршњаке
у циљ теме. Ученици су заинтересовано пратили презентацију постављајући
повремено питања. На крају је урађена евалуација презентованог.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 12.11.2014.год. у О.Ш. “Светозар Марковић“ у седмом разреду,
ученице III/2 фармацеутски тех. Јелена Букумира, Василија Симовић и
Александра Миловановић одржале су вршњачку едукацију на тему “Болести
зависности – алкохолизам, наркоманија и таблетоманија“.
Едукатори су кроз POWER POINT и хамер са сликама презентовале тему.
Тему смо од ове школске године почели да презентујемо и по основним
школама због тога што млади све раније посежу за цигаретама, алкохолом и
дрогом.
Едукатори су говорили о проблемима које алкохолизам и наркоманија
представљају у нашем друштву, зашто и због чега све више младих
конзумира алкохол и дрогу, а све чешће и лекове. На крају су им изнеле и
статистику колика је заступљеност свих болести зависности у нашој земљи.
Највећу пажњу ученика привукле су фотографије оболелих као и изглед
органа оних који су зависници. На крају презентације ученици су
постављали питања на која су едукатори успешно одговарали.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 02.12.2014.год. ученице IV/3 медицинска сестра васпитач:
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Јована Милојчевић
Марија Марковић
Драгана Зајић
Ђурђина Милошевић
Тања Јовановић
Нена Милошевић
Ивона Костић
Јована Томић
одржале су едукацију у другом разреду О.Ш. “Свтозар Марковић“.
Едукација је одржана кроз представу “Витаминчићи“. Представа је
костимирана и чини је осам ликова: Лимун, Шаргарепа, Кукуруз, Риба,
Млеко, Чоколада, девојчица Маша и дечак Борко. Пре почетка представе
наставница Драгана Костадиновић разговарала је са ученицима о томе које
су то намирнице које треба да једу да би били здрави, да би расли и
развијали се и које су то које треба што мање јести. Затим, је уследила
представа која такође кроз ликове и њихове текстове едукује децу о здравој
исхрани.Представа се завршила песмом и игром у којој су учествовали и
ђаци. Ученици другог разреда су уз огроман аплауз испратили глумце –
едукаторе.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 20.11.2014.год. у О.Ш. “Светозар Марковић“ ученице IV/1 Тијана
Лакетић и Ана Ћурчић одржале су вршњачку едукацију на тему “Здрава
исхрана и болести нездраве“.
Едукација је одржана у седмом и осмом разреду. Едукатори су тему
презентовали кроз POWER POINT и хамер са сликама. Ученици су
постављали питања што је презентацију учинило још бољом.
Презентација говори о здравој исхрани 21. Века, шта треба јести да би били
здравији и виталнији. Едукатори су презентовали и пример недељног
менија. Насупрот здравој исхрани говорили су о болестима нездраве: брзој
храни, адитивима, гојазности која је све већа међу младима, као и
болестима анорексији и булимији.
На крају је урађена евалуација презентованог заједно са ученицима.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 21.11.2014.год. ученице IV/1 Миљана Микић и Анђела Грбић
медицинска сестра тех. одржале су вршњачку едукацију у осмом разреду
О.Ш. “Светозар Марковић“.
Тема вршњачке едукације је била “Полно преносиве болести и
контрацепција“.
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Едукатори су презентовали тему преко POWER POINTa, хамера са сликама
и филма.
Разгварале су са ученицима о проблемима и незнању младих који рано
ступају у сексуалне односе, о томе шта носи незаштићени сексуални однос,
болестима и како се заштити. Највеће реакције је изазвао филм који су
едукаторке пустиле “Дечко који се стидео“. Филм говори о момку (16, 17
година) који одлази у апотеку да купи презерватив. На жалост он се стиди и
купује андол. Тај стид га доводи до тога да после прве девојке бива заражен
вирусом ХИВ-а. Реакција ученика нам је показала колико млади нису
упућени у ову тему.

 Дана 01.06.2015.год. ученице II/2 одељења фармацеутски техничар,
Сања Бањанац, Анђелка Ђукић и Јелена Николов, одржале су вршњачку
едукацију у средњој Шумарској школи. Тема едукације је била “Болести
зависности – алкохолизам, наркоманија, таблетоманија и коцкање“.
Едукација је одржана у амфитеатру, а присуствовали су ученици треће
године.
У уводном делу презентације наставник Драгана Костадиновић и наставник
социологије Биљана разговарале су са ученицима шта је то зависност и
које су то болести зависности. Затим су ученице преко пројектора кроз
Power Point презентовале тему.
Едукатори су говорили о проблемима које алкохолизам и наркоманија
представљају у нашем друштву, зашто и због чега све више младих
конзумира алкохол и дрогу, а све чешће и лекове. На крају су им изнеле и
статистику колика је заступљеност свих болести зависности у нашој земљи.
Највећу пажњу ученика привукле су фотографије оболелих као и изглед
органа оних који су зависници. На крају презентације ученици су
постављали питања на која су едукатори успешно одговарали.
проф. Драгана
Костадиновић

 Дана 18.05.2015.год. у Здраственом центру Студеница, холу хирушког
блока педијатријске болнице одржана је едукација за децу која су на
лечењу.
Едукацију су извеле ученице одељења II/3 медицинска сестра тех.:
Милана Шљивић
Даница Игњатовић
Николета Тимотијевић
Нина Стевановић
Тамаеа Јовановић
Катарина Пешић
Јована Весић
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Валерија Тасић
са представом “Витаминчићи“.
Едукацији је присуствовала и наставница Марина Новаковић. Пред почетак
представе наставник Марина Новаковић разговарала је са децом о здравој
исхрани која помаже њиховом правилном расту и развоју. Затим је одиграна
представа која кроз разне костимиране ликове едукује децу о здрављу и
здравој исхрани. Деца су одушевљено дочекала крај представе играјући и
певајући са глумцима едукаторима.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана 21.05.2015.год. ученице II/3 одељења медицинска сестра васпитач:
Милана Шљивић
Даница Игњатовић
Николета Тимотијевић
Нина Стевановић
Тамара Јовановић
Катарина Пешовић
Јована Весић
Валерија Тасић
Извеле су представу едукативног карактера “Витаминчићи“ у дечијем вртићу
“Младост“.
Представа је изведена у вишој јасленој групи уз присуство натавника
Марине Новаковић.
Наставник Марина Новаковић је пре почетка представе разговарала са
децом о храни која је здрава за њихов раст и развој. Деца су набрајала воће
и поврће које треба јести. Затим је одиграна представа која је изазвала, због
самих костима, одушевљење код деце. Крај представе је одигран уз игру и
песму.
проф.
Драгана Костадиновић
 Дана 20.05.2015.год. ученице II/3 одељења медицинска сестра васпитач:
Милана Шљивић
Даница Игњатовић
Николета Тимотијевић
Нина Стевановић
Тамара Јовановић
Катарина Пешовић
Јована Весић
Валерија Тасић
Извеле су представу едукативног карактера “Витаминчићи“ у дечијем вртићу
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“Полетарац“. Представа је изведена у вишој јасленој групи уз присуство
натавника Марине Новаковић.Наставник Марина Новаковић је пре почетка
представе разговарала са децом о храни која је здрава за њихов раст и
развој. Деца су набрајала воће и поврће које треба јести. Затим је одиграна
представа која је изазвала, пре свега због костима, одушевљење код деце.
Крај представе је одигран уз игру и песму.
проф. Драгана
Костадиновић

 Дана 15.12.2014.год. ученице IV/5 профила збуни тех. Бунарџић
Марија,Стефана Тодоровић и Ирена Богдановић одржале су едукацију за
децу првог разреда О.Ш. “Вук Караџић“. Едукацији је присуствовала и
наставница Сања Ђорђевић.
Едукација је прзентована кроз представу “Зубићи“. Пред почетак представе
наставница Сања Ђорђевић разговарала је са ученицима првог разреда о
здрављу и хигијени зуба. Затим, је одиграна представа.
Представу чине ликови: Срећко Здравић, Кварић и зубар. Кроз комичан
текст деца се едукују о хигијени усне дупље, правилном прању зуба и
здравој исхрани. Након представе едукатори су постављали питања и
разговарали са децом. Ученици првог разреда су одушевљено испратили
едукаторе.
проф.
Драгана Костадиновић

 Дана
14.05.2015.год.
у
О.Ш.
“IV
краљевачки
батаљон“
одржанајепрезентација смерова свих средњих школа за наредну школску
годину.
Ученици коју су представљали средњу Медицинску школу и профиле за
школску 2015/16.год. су:
Ана Јовановић – медицинска сестра тех.
Исидора Андријашевић – фармацеутски тех.
Анђела костић – педијатријска сестра тех.
Марко Дебељак – физиотерапеутски тех.
Ђурђина Којић – зубни тех.
Штанд средње медицинске школе био је уређен флајерима, хамерима са
сликама, као и постерима козметичког салона наше школе.
Представници смерова разговарали су са ученицима осмог разреда и са
представницима медија.
Запажено је да смо најпосећенији штанд, што се дало видети и када је
дошао ред на нашу школу да се представи у амфитеатру који је био скоро,
до последње столице попуњен.
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Ученици су коректно представили профиле за наредну школску годину
преко видео бима и филма наше школе. Након презентације ученици осмог
разреда су постављали питања о предметима, пракси и ван школским
активностима.
проф.
Драгана Костадиновић
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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

5. Извештај тимова

У Краљеву,

31. 08. 2015.

5.1. Извештај тима за израду годишњег плана рада школе
Чланови тима за израду годишњег плана рада школе:
1.Биљана Бојанић-директор школе
2.Марина Вукићевић-педагог школе
3.Ружица Каравесовић-професор
4.Мира Белопавловић-наставник
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5.Љиљана Ракић-професор
6.Марко Матовић-професор
7.Ана Пантелић-наставник
8.Нена Пековић-савет родитеља
9.Јана Ћурчић-председник ученичког парламента
У току школске 2014/2015.године тим је одржао три састанка,а у
међувремену су чланови тима радили на одређеним активностима
предвиђеним планом рада.
На првом састанку одржаном 25.09.2014. са дневним редом:Припрема за
израду Годишњег плана рад школе за школску 2014/2015.годину-подела
задужења.Састанку су присуствовали сви чланови тима.Педагог школе
Марина Вукићевићподноси извештај о остварености Годишњег плана рада
школе за школску 2013/2014.гогину.Подељена су задужења:општи подаци о
ученицима-Марина Вукићевић,ваннаставне активности-Љиљана Ракић и
Ана Пантелић,матерјални ресурси школе-Марко Матовић,културна и јавна
делатност школе-Јана Ћурчић и Ана Пантелић,план рада саветодавних
органа-Мира Белопавловић и Нена Пековић.
На другом састанку одржаном 24.04.2015. са дневним редом:Подношење
извештаја о предходно датим задужењима и подела нових
задужења.Састанку су присуствовали сви чланови тима.Чланови тима
подносе извештај о одређеним задужењима.Сви смо укључени рад и
дајемо сугестије о променама или допунама. Подела нових задужења:план
екскурзије и стручних посета-Мира Белопавловић и Ружица
Каравесовић.Остали чланови тимапрате реализацију Годишњег плана рада
школе.
На трећем састанку одржаном 18.06.2015. са дневним радом :Подношење
извештаја о предходно датим задужењима и подела нових
задужења.Састанку присуствују сви чланови тима,подносимо извештај о
одређеним задужењима.Тим финализира рад и приступа почетку израде
Годишњег плана рада школе.Подела нових задужења:планови рада органа
управљања,план рада Школског одбора и план рада директора школедиректор Биљана Бојанић,календар рада школе,план унапређења
образовно васпитног рада,план стручног усавршавања,извештај о стручном
усавршавању ,извештај са Педагошког колегијума-директор школе Биљана
Бојанић и педагог школе Марина Вукићевић.
Задаци чланова за израду Годишњег плана рада школе су да прате
реализацију текућег Годишњег плана рада школе и припремају извештај о
реализацији и учествују у изради новог Годишњег плана рада школе.
Записничар:Мира Белопавловић
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5.2. Извештај тима за допунску, додатну и ваннаставне
активности
Тим за допунску, додатну и ваннаставне активности у школској 2014/2015.
године сачињавали су Миљевић Ана, Константиновић Драгана и Думић
Александар. Тим се сатајао четири пута (после сваког тромесечја) и
анализирао успех ученика, реализацију допунске наставе, додатне наставе
и ваннаставних активности. Записник се налази у свесци за Тим.
Евидентирани су сви часови допунске наставе, додатне наставе,
ваннаставних активности и одржаних такмичења.
Записничар: Ана Миљевић

5.3. Извештај тима за развој школског програма
Чланови стручног актива су :
1. Биљана Бојанић-директор школе
2. Јелена Видић
3. Марина Траиловић
4. Данијела Кужић
5. Марина Новаковић
6. Маријана Рачић
У току школске 2014/2015.године тим је одржао три састанка, а у
међувремену су чланови актива радили на одређеним активностима
предвиђеним планом рада. Ове школске године се ради на изради
Школског програма који траје од 2014 до 2018. године. На првом састанку
који је одржан је усвојен план рада и подељена су задужења члановима
актива . Данијела Кужић, Марина Траиловић и Маријана Рачић су биле
задужене за израду и контролу свих програма предвиђених садржином
школског програма(програм културних активности школе, програм заштите
животне средине, програм сарадње са локалном самоуправом и др.).Јелена
Видић и Марина Новаковић су израдиле потребне табеле за прописане
наставне планове и програме као и за програм допунске, додатне и
припремне наставе.Такође су координирале и са наставницима на изради
прописаних програма. Директор школе Биљана Бојанић је пратила све
активности у току израде школског програма. С обзиром на најаве
Министарства просвете да ће поједини смерови прећи у редовни програм по
модулима на другом састанку донет је закључак да се школски програм за
наставне предмете за те смерове изради по доношењу нових правилника.
За израду школског програма за предмете у следећим смеровима:
медицинска сестра- васпитач, педијатријска сестра – техничар и зубни
техничар се користе правилници: „Службени гласник Р. Србије“- Просветни
гласник број 7/2014.год. за општеобразовне предмете и „Службени гласник
Page 53

Медицинска школа Краљевo
Р. Србије“- Просветни гласник 8/2013.год. за стручне предмете. Трећи
састанак актива за развој школског програма је одржан 20.08.2015.год. где је
урађена анализа свих програма. У августу 2015. године је изашао нови
правилник за стручне предмете на основу кога је урађен школски програм за
други разред за смерове : медицинска сестра- техничар, фармацеутски
техничар, физиотерапеутски техничар и козметички техничар. Тај правилник
је „Службени гласник Р. Србије“ – Просветни гласник број 9/2015.год.
Школски програм за наставне предмете који је урађен по доношењу новог
правилника ће бити приказан као анекс школском програму из 2014. године.
Записничар: Марина Новаковић
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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

6. Извештај о раду школске библиотеке

У Краљеву,

31. 08. 2015.

6.1. Извештај о раду школске библиотеке
Библиотекар : Бошковић Ивана, дипл. психолог
Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање
читања и развијање информационе писмености.
Библиотека Медицинске школе располаже фондом од око 7000 књига.
Садржи: дела из програма матерњег језика, стручну литературу, дела из
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осталих предмета, сликовнице, уџбенике и приручнике за све предмете као
и књижевну и научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су:
ученици, наставници, сарадници као и остали запослени у школи. Све књиге
су заведене у књиге инвентара за монографске публикације. Задуживање
корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. Води се књига
инвентара, свеска уписа, дневна статистика и др. Програм рада школске
библиотеке улази у заједнички глобални план и програм васпитнообразовног рада школе и обухвата: образовно-васпитну делатност;
библиотечко-информациону делатност; културну и јавну делатност; стручно
усавршавање; остале активности.
У оквиру образовно – васпитне делатности планирала сам активности у
раду са ученицима; ученици су упознати са радом библиотеке и врстама
библиотечке грађе; пружала сам помоћ ученицима при избору књига,
часописа, енциклопедија; подстицала интересовања ученика за читање
књига; препоручивала актуелне наслове за децу ; давала неопходна
упутства за писање реферата и семинарских радова; присуствовала сам
седницама Наставничког већа.
Библиотечко-информациона делатност: планирала сам рад током
године; уређивала простор библиотеке; сређивала књиге и ознаке на
полицама; водила статистику коришћења фонда (месечну и годишњу );
писала каталошке листиће;
остваривала стручне послове ( тј.
инвентарисала поклоњене и купљене књиге ).
Културна и јавна делатност: писала сам извештаје, водила евиденцију и
израђивала текстове за интернет презентацију школе о дешевањима у
школи, нпр. Прослава Св. Саве, посета школе из Постојне, били смо
домаћини Удружења Медицинских школа Србије, разна такмичења где су
наши ученици постизали завидне резултате.
Остале активности: пошто сам дипломирани психолог по стуци у
библиотеци је обављан и саветодавни рад. Разговарала сам и саветовала
ученике који су на разговор долазили самоиницијативно или на предлог
одељењског старешине, предметног наставника или родитеља. Проблеми
којима смо се бавили најчешће су се тицали проблема унутар примарне
породице детета, као основног узрока за недостатак мотивације, асоцијално
понашање, агресивно понашање, несигурност, изостајање са наставе,
слабији успех у учењу и сл.
Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно
предвиђених дела школске и домаће лектире тако и књига које нису
предвиђене наставним планом и програмом. Таквих књига је све више, а
број деце која читају расте.
Пошто се у библиотеци налази и рачунари који су стално на располагању
ученицима, ученици могу у библиотеци и да уче, читају, користе интернет,
проведу слободно време.
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Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

7. Извештај о реализовању екскурзије

У Краљеву,

31. 08. 2015.

7.1. Извештај о реализованој екскурзији ученика трећег и
четвртог разреда
Медицинске школе-Краљево ( од 23.09.2014. до 27.09.2014).
23.09.2014-први дан : У заказано време ( 5,00), сви ученици и професори
(осим једне ученице из 4-4 која је због изненадних породичних проблема
јавила да не путује), су били на зборном месту, код железничке станице
( хотел „Ботика“ ), где су већ били паркирани аутобуси са водичима и
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обележени по раније договореном распореду одељења. На пут је пошло
196 ученика, 11 професора, доктор и проф . Нада Николић. Време је било
веома лоше - права провала облака која нас је пратила до Врања, а онда
се разведрило. На граници је све протекло у најбољем реду. Скопље смо
обишли по сунчаном времену уз локалне водиче, имали слободно време и
по плану преко Тетова пошли пут Охрида. По договору, аутобуси су
независно путовали. По доласку у Охрид, први аутобус је правио 30-минутну
паузу по препоруци директорке агенције, да не би рано стигли у хотел.
Преостали аутобуси су директно отишли у хотел и сместили се. Вечера је
била обилна и квалитетна. Деца су вече провела у дружењу , уз појачани
надзор професора, и ноћ је протекла без проблема.
24.09.2014-други дан : Обилазак Охрида са локалним водичима, по плану
и прелепом времену на све је оставио фантастичан утисак. По истеку
слободног времена, кренули смо пут грчке преко граничног прелаза код
битоља, кроз који смо прошли. Границу смо прешли без проблема и уз
потребне паузе касно поподне стигли у Паралију и сместили се у хотел
„Гранд Платон“ који је све оставио без даха. Ученици и професори су после
вечере, лепо вече, близину мора, базен у хотелу, близину Паралије и
Олимпик Бича , искористили на најбољи могући начин. ноћ мирна...
25.09.2014-трећи дан : По плану, после доручка смо пошли на Метеоре, у
чијем смо подножју свратили у Каламбаку и обишли радионицу икона.
обилазак и пењање на велике Метеоре, улазак у манастир, музеј,
трпезарију, радионице и све друго нас је одушевило... Сама панорама и
поглед на остале манастире је било нешто као из сна. на повратку смо
после паузе за ручак, свратили у Долину Темпе, обишли Афродитине
изворе и манастир Св. Петке, место Аполоновог боравка. Ово је било
ван уговореног програма , али је вредело видети. По повратку у хотел, на
инсистирање ученика, организовано је диско вече у хотелу , где су се сви
лепо забављали.
Не рачунајући мало буке и ситних здравствених
проблема, све је протекло у најбољем реду.
26.09.2014-четврти дан : По плану смо обишли подножје Олимпа и Дион летњу резиденцију Александра Македонског. Били у музеју и на
археолошком локалитету са позориштем посебне акустике и обишли
остатке древних грађевина. По одобрењу директорке агенције, а због
уштеде времена задњег дана, после Диона ишли смо у Вергину,
новооткривено и неопљачкано налазиште више гробница македонских
владара( Филипа Другог, оца Александра), очуваних у изворном облику у
подземном музеју. То је био поклон агенције. На повратку смо имали
слободно време у Катерини. Вече смо провели у шетњи Паралијом.
27.09.2014-пети дан : По напуштању хотела, који смо оставили малтене у
беспрекорном стању, пошли смо у Солун. ту смо посетили Зејтинлик , где
смо се срели са бројним српским и иностраним делегацијама које су ту
дошле на програм обележавања великог рата. посебан утисак на све је
оставио старина Ђорђе Михајловић, вишедеценијски чувар српског
гробља. после Зејтинлика смо били у цркви Светог Димитрија,
панорамском разгледању Солуна , древних остатака и лепо очуваних
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грађевина из разних историјских епоха, луку и на крају имали поглед на цео
Солун са Беле Куле, где смо и завршили званични део програма. После
довољно слободног времена, кренули смо назад. Уз велике гужве на
границама, и краће успутне одморе, сви аутобуси су у Краљево стигли у
времену од поноћи до 1,45 часова.
Аутобуси: одлични. Возачи: изузетни професионалци, стрпљиви са
ученицима и професорима, искусни на овим путевима, сигурни у вожњи,
сналажљиви у свим ситуацијама, без иједног кризног момента на дугом
путу. Испуњавали жеље ученика по питању музике, пртљага, климе. Добро
одржавали хигијену. Спретни на границама.
Водичи : сјајни. Појединачно прави професионалци. Стрпљиви, потковани
подацима, на сваком кораку давали исцрпна објашњења, јасно и концизно.
Испоштовали све што је предвиђено. Заслужују сваку похвалу, посебно
најстарији међу њима. ( Стоји моја примедба да је мало затајила њихова
међусобна комуникација, на шта сам им и указао још у Охриду када два
аутобуса у доласку нису свратила иако је водичима речено.) Девојка водич
је успешно решавала недоумице и односе између водича.
Хотели: квалитетни, на опште задовољство свих. Храна добра, обилна и
разноврсна, „шведски сто“ у хотелу „ Гранд Платон“ у Паралији . Особље у
оба хотела професионално толерантни и услужни. били су доступни
отворени базени. Стоји мала примедба за хотел „ Десарет“ у Охриду- није
било „шведског стола“ и мањак особља за време доручка што је мало
покварило утисак.
Програм екскурзије: Јјако амбициозан и садржајан ( 90% дестинација је
под заштитом УНЕСКА). Програм је реализован у потпуности и покривен
исцрпним и занимљивим објашњењима водича, наших и локалних. У сваком
месту смо се дивили лепо укомпонованим древним културно - историјским
споменицима, са модерном данашњом архитектуром. Дивним и сигурним
саобраћајницама, прелепо обрађеним површинама са разноврсним
пољопривредним културама ( пиринча, памука, маслина, винограда,
плантажа брескви и другог воћа , дувана...) веома развијеним системима за
наводњавање. Лукама, плажама, чистим улицама, вилама пребогатих и
успешних... Видели смо оно чега код нас нема. Остали смо без даха, са
жељом да ће бар део ових ученика тежити постигнућима Грка, у којима су
уживали.
Ученици: дивни, разумни и толерантни при деоби соба, распореда у бусу,
послушни при буђењу и поласцима. Приликом обилазака масовно су
пратили водиче и упијали све чињенице. У слободном времену се лепо
сналазили и поштовали договоре, увек се јављали разредном. ако
занемаримо ретка кашњења( често оправдана, по пар минута ). У собама
при ноћним и јутарњим контролама није било никаквих лоших запажања.
Испоштовали су правила понашања добијена пре поласка. Неколико
очекиваних стресова због здравствених проблема, које не бих набрајао,
захваљујући благовременим реакцијама ученика, разредних старешина и
доктора, је успешно превазиђено. Задовољство посећеним и виђеним су
нескривено делили међусобно и са нама. Зато нема места никаквим
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прекорима, укорима и казнама већ само похвалама.
Професори и доктор: Разредне старешине су заиста одговорно и савесно
обавиле своја задужења, увек и у свако доба биле са децом, помажући им и
саветујући. Све време опрезни и на сваком месту доказујући да познају
добро свако дете, прилазећи им родитељском љубављу, прискачући у
помоћ када је то потребно, дежурајући и обилазећи ноћу и будећи их ујутру
на време. Сарадња међу професорима је била на завидном нивоу, што је
добило потврду и на дружењу поводом рођендана, јутарњем испијању
кафе, шетњама у слободно време.... Доктор Дражен је прави избор, пун
погодак , прави професионалац, врстан стручњак, увек на располагању за
ситне и озбиљне здравствене проблеме. Свима је помогао: било инфузијом,
чишћењем посекотине, ушивањем ране, мерењем притиска, шећера,
температуре, давањем адекватне терапије код напада болести. Све похвале
за правилан приступ, праву дијагнозу и адекватну терапију у случају болести
професорке и захвалност за залагање по доласку у Краљево и хитну
операцију. Посебну захвалност му дугујемо за ведар дух и подизање
расположења на сваком месту.
На крају бих изразио захвалност нашим стручним службама ( Суза,
Славица, Снежа) за велике напоре уложене око организације екскурзије.
Агенција заслужује поверење организовања наредних екскурзија, због
беспрекорно одрађеног посла. Посебно бих похвалио директорку школе која
је по највећем пљуску, пре свих, била на зборном месту, убрзала долазак
полиције ( која није била ту на време ) , и испратила нас на пут, сваког дана
по пар пута се интересујући за сва дешавања.
Уз све ово набројано, надам се да сам и ја, као замена директорке,
допринео бар мало да ова екскурзија буде овако успешна. Извештај ћу
завршити речима водича Даниела пред долазак у Краљево, ( а коме је
предстојећа екскурзија била са Београдском гимназијом): „ Професоре ви и
не знате колико сте срећни што имате овакву децу и што радите и живите са
њима“..
Вођа пута:
Милутиновић Радоје
.

Медицинска школа Краљевo

Page 61

Медицинска школа Краљевo

Извештај о раду школе
за школску 2014/2015. годину

8. Извештај о раду Ученичког парламента

У Краљеву,

31. 08. 2015.

7. 1. Извештај о раду Ученичког парламента

1.СЕПТЕМБАР
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-уценици су упознати са Статутом парламента и Пословницком раду
парламента,нису захтевали измене нити допуне тако да су исти усвојени
-Парламент је усвојио План и програм за школску 2014-2015
-ученици су упознати са Правилником о оцењивању и Кодексом понашања
Медицинске школе
-предлог о оснивању Уније парламента свих школа је усвојен на овом састанку и
остварен је у току године. Предлог су прихватиле и остале среднје школе у
Краљеву.
-ученици су упознати са ученичким динаром и прихватили су плаћанје истог
2.ОКТОБАР
-на састанцима у овом месецу ученици су расправљали о текућим проблемима у
шклои
-у циљу обележибања Међународног дана борбе против насиља, ученици су
упознати са Правилником против насиља
-ученици су одбили обележиванје Краљевог дана и Светог дана сетње
3.НОВЕМБАР
-на позив Уније средњошколаца Србије, председница парламента је присуствовала
тродневном боравку у Београду, у име Медицинске школе, где је учествовала у
Генералној скупштини Уније среднјошколаца.
5. ДЕЦЕМБАР
-

Ученици су обележили Дан борбе против сиде предавањима у Гимназији

6. ЈАНУАР
- Ученици су добили на увид анализу успеха свих одељења на крају првог
полугодишта
7. ФЕБРУАР
- Као чланица УНСС-а, наша школа је узела учешће у највећем пројекту Уније
– Средњошколци за средњошколце (СЗС)
- - ученицима је предложен овакав пројекат, од управе је парламент добио
сагласност за реализацију и ученицима је омогућено да у априлу један дан
изостану из школе и раде у неком од предузећа која су пронашли и тако
донирају новац у Средњошколски фонд којислужи како би унија помогла
угроженим средњим школама или њиховим ученицима, као и за
финансирање пројеката који пишу средње школе
- - ученици су расправљали о текућим проблемима у школи
8. МАРТ
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-

Ученици су одбили обележавање Светског дана позоришта као и спортске
сусрете
У току овог месеца, састанци су одржавани ради организације СЗЦ- а и
решавања текућих проблемау школи

9. АПРИЛ
- Уз помоћ УНЦЦ- а, успешно је одрађен пројекат СЗС-а где су учествовали
ученици из свих разреда наше школе при чему су стекли незаборавна
искуства
- - на предлог парламента у тзв. Трепезарији је донет ТВ који је ученицима
био на располагању току пауза између часова и на сваком одмору
- - такође, на захтев парламента, трепезарија се више није закључавалавећ је
служила као место за одмарање ученика
- - парламент је ступио у контакт са парламентом Уметничке школе ради
осликавања трепезарије али због недостатка времена ученика Уметничке
школе овај пројекат је одложен за следећу годину.
10. МАЈ
- Парламент је учествовао у организовању сликања за матуранте, журке за
Матурски плес која је похваљена као најпосећенија и најбоље одрађена у
последњих неколикомгодина, као и многобројним другим активностима које
су се тицале матураната.
- - на предлог парламента, ученици су прикупили новац за ученицу трећег
разреда МТШ „14. Октобар“ која је била социјално угрожена. Новац је
уредно предат у прилог чега говори и признаница која се налази код
председнице парламента.
- - изабран је нови Управни одбор парламента за 2015 – 2016. годину.
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