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На основу члана 126.став 4.тачка 17. Закона о основама система образовања и
васпитања («Сл.гласник РС» бр. 88/2017, 27/2018-др. Закони и 6/2020) подносим:

I ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА
1. Планирање и организација остваривања програма образовања и
васпитања
 Сходно наставном плану и програму за одељења образовних профила који се
школују у Медицинској школи у Краљеву извршена је коначна подела часова на
наставнике и подела одељењских старешинстава.
 План рада школе за школску 2021/22.годину је благовремено написан, стављен на
дневни ред Наставничког већа и добио позитивно мишљење, усвојен на седници
Школског одбора у законском року и достављен је Школској управи Краљево и
локалној самоуправи.
 Ангажовани су наставници по Уговорима о извођењу наставе, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама («Просветни гласник РС» бр.9/13)
 Склопљени су Уговори о сарадњи са социјалним партнерима школе ради
реализације наставе у наставним базама школе.
 Оформљени су тимови за израду годишњег плана школе, самовредновање,
школски развојни план, школски програм, превенцију насиља у школи, тим за
каријерно вођење и стручно усавршавање.
 Активна сарадња са административно - техничком службом у школи.
 Упис кандидата на преквалификацији за шк.2021/22.годину.
 Настава се углавном одвијала према распореду часова који је урађен и усвојен на
почетку школске године, уз одређене измене у току рада, које су биле производ
епидемиолошке ситуације у земљи изазване пандемијом вируса COVID-19
(боловање, изолација...). У складу са Изменма Правилника о календару
образовно/васпитног рада нема планираних замена распореда часова по данима за
прво полугодиште.
 У складу са календаром образовно-васпитног рада, прво полугодиште је трајало
од 01.09.2020. године до 30.12.2020. године. У том периоду реализовано је 82
наставна дана који су планирани Изменама Правилника о календару
образовно/васпитног рада.
 Изменама Правилника о календару образовно/васпитног рада продужен је јесењи
распуст за средње школе који је трајао од 08.11.2021. до 12.11.2020. године.

 Планирана радна субота 3.11.2021. је одложена због епидемиолошке ситуације и
продужетка јесењег распуста.
 Крај првог класификационог периода био је 06.11.2021.године, а крај првог
полугодишта 30.12.2021. године.
 Зимски распуст је у складу са календаром образовно/васпитног рада трајао од
30.12.2021. до 24.01.2022. године.
 Друго полугодиште је трајало од 24.01.2022. године до 03.06.2022. године за
ученике 4. разреда, односно до 24.06.2022. године за ученике осталих разреда. У том
периоду реализован је 101 наставни дан.
 Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада продужен је
сретењски распуст за средње школе који је трајао од 14.02.2022. до 18.08.2022.
године.
 Реализована је радна субота 09.04.2022. године према распореду часова од
понедељка. Нерадни дани су били 22. и 25.04.2022. године поводом васкршњих
празника и 02. и 03.05.2022. години поводом првомајских празника.
 Настава одвијала према распореду часова који је урађен и усвојен на почетку
школске године, уз одређене измене у току рада, које су биле производ
епидемиолошке ситуације у земљи изазване пандемијом COVID-19 (боловање,
изолација...). У складу са равномерним распоређивањем радних дана, у среду
27.12.2021. реализовани су часови од петка.

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

2.1.Реализација редовне наставе
У складу са календаром образовно-васпитног рада, прво полугодиште је трајало од
01.09.2020. године до 30.12.2020. године. У том периоду реализовано је 82 наставна дана
који су планирани Изменама Правилника о календару образовно/васпитног рада.
Изменама Правилника о календару образовно/васпитног рада продужен је јесењи
распуст за средње школе који је трајао од 08.11.2021. до 12.11.2020. године. Планирана радна
субота 3.11.2021. је одложена због епидемиолошке ситуације и продужетка јесењег распуста.
Крај првог класификационог периода био је 06.11.2021.године, а крај првог
полугодишта 30.12.2021. године. Зимски распуст је у складу са календаром
образовно/васпитног рада трајао од 30.12.2021. до 24.01.2022. године.
Настава одвијала према распореду часова који је урађен и усвојен на почетку школске
године, уз одређене измене у току рада, које су биле производ епидемиолошке ситуације у
земљи изазване пандемијом вируса COVID-19 (боловање, изолација...). У складу са
равномерним распоређивањем радних дана, у среду 27.12.2021. реализовани су часови од
петка.
Друго полугодиште је трајало од 24.01.2022. године до 03.06.2022. године за ученике 4.
разреда, односно до 24.06.2022. године за ученике осталих разреда. У том периоду

реализован је 101 наставни дан.
Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада продужен је сретењски
распуст за средње школе који је трајао од 14.02.2022. до 18.08.2022. године.
Реализована је радна субота 09.04.2022. године према распореду часова од понедељка.
Нерадни дани су били 22. и 25.04.2022. године поводом васкршњих празника и 02. и
03.05.2022. години поводом првомајских празника.
Настава одвијала према распореду часова који је урађен и усвојен на почетку школске
године, уз одређене измене у току рада, које су биле производ епидемиолошке ситуације у
земљи изазване пандемијом COVID-19 (боловање, изолација...). У складу са равномерним
распоређивањем радних дана, у среду 27.12.2021. реализовани су часови од петка.

2.2. Реализација ваннаставних активности
Извештај са полагања за ДСД диплому из немачког језика
Услед епидемиолошке ситуације, изазване вирусом Covid – 19, ваннаставне активности
су реализоване у мањој мери.
Већ 6 година се у Медицинској школи у Краљеву, а у сарадњи са немачком амбасадом,
успешно организује полагање ДСД испита из немачког језика. ДСД је немачка језичка
диплома, која ученицима омогућава стицање сертификата о знању немачког језика на Б1
нивоу.
Писмени део ДСД испита одржан је 9.3.2022. у просторијама Медицинске школе, а
усмени део полагања је одржан 4. 4. 2022., такође у просторијама школе. Оба дела испита се
спроводе по прецизно утврђеном протоколу и правилима договореним са стручним
сарадницима из Немачке.
Писмени радови су по протоколу послати у Београд, а онда и даље у Немачку, на
прегледање и оцењивање, а усмени део се одвијао под контролом двочлане комисије:
1. Ивана Вићентијевић, професор немачког језика
2. Марија Цветаноски, професор немачког језика
На полагању је учествовало 10 ученика ИВ године, из одељења ИВ1, ИВ2 и ИВ3, а
коначне резултате са овог испита ћемо сазнати до септембра, с обзиром да се радови
прегледају у Немачкој и тај процес траје. 10 ученика није велики број, али имајући у виду да
је епидемија вируса короне била присутна претходне 2 године и променила доста планова,
такођје је много утицала и на учење, радне навике али и на мотивацију ученика да учествују
у било каквим ваннаставним активностима, па тако и на овом испиту.
Ученици, који су полагали ДСД испит, су:
1. Исидора Васиљевић, IV1
2. Алекса Ерац, IV1
3. Анђела Милошевић, IV11
4. Милица Јеремић, IV12
5. Сара Крстовић, IV12
6. Тијана Маринковић, IV12
7. Ксенија Танасковић, IV12
8. Анђелија Прашчевић, IV3
9. Невена Пантелић, IV13
10.
Тамара Ракоњац, IV13
Везано за предности ДСД дипломе, важно је нагласити да је ова диплома призната у

свим земљама немачког говорног подручја, а илустрације ради, Б1 ниво је довољан ниво
знања језика потребан за посао медицинске сестре али и осталих медицинских смерова који
могу да се заврше у Медицинској школи. Затим, на доста факултета у Републици Србији ова
диплома има вредност оцене 10 из страног језика, што је такође један од бенефита који се
стиче поседовањем ове дипломе. И сто је најважније, школа у сарадњи са немачком
амбасадом организује и омогућује овај испит ученицима потпуно бесплатно, а познато је да
припреме и полагања за ову врсту испита уопсте нису јефтини и да коштају и доста времена
и доста новца.
Припреме за овај испит сваке године почињу већ од октобра, а професор који је
припремао ученике била је Марија Цветаноски, која је уједно и сертификовани ДСД
испитивач од стране ЗфА, Немачке Централне службе за школство у иностранству.

Секција Црвеног крста
Имајући у виду лошу епидемиолошку ситуацију због Covid инфекције, активности
ученика у оквиру секције Црвеног крста су биле ограничене, али континуиране у току
читавог полугодишта.
У раду секције су били укључени следећи ученици:Вишњић Даница,Бањац Татјана,
Илић Елена, Недељковић Ивана, Шапић Јована, Грујић Александра, Марковић Милица,
Станић Марко, Анђела Петрић, Станчић Драгана, Манојловић Јована.
Активности ученика у септембру су биле у реализацији смотре, поводом обележавања
Светског дана прве помоћи. У октобру су учествовали у вежби „Систем 2021.“, као и у
акцији „Здрава храна“. У нашој школи је 18.новембра организована акција добровољног
давалаштва крви. Чланови секције су учествовали у организацији и реализацији исте.
Тридесет и осам ученика је приступило давалаштву, а 31 ученик је добровољно дао крв. У
децембру су активности биле усмерене на обележавање Светског дана борбе против ХИВ-а,
у којој су наши ученици такође узели учешће.
У другом полугодишту, активности ученика су биле усмерене на припреме за
такмичење из прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења.Оштинско
такмичење је одржано 24.маја.екипу Црвеног крста су чинили ученици наше школе:Бакић
Сара, Томић Богдан, Боровићанин Милица, Ђурић Андреа, Вучковић Мина и Савић Никола,
сви ученици 271. Освојили су прво место и пласирали се на Међурегионално такмичење које
је одржано у Крагујевцу, 11.јуна. На том такмичењу су освојили треће место и учешће на
Републичком такмичењу, које ће бити одржано у Београду, у септембру. Ученици наше
школе, у саставу: Митровић Емилија 3/1, у улози шминкера, Мијомановић Хелена 1/1 и
Томовић Урош 1/1, у улози симуланата су освојили треће место на међурегионалном
такмичењу из РППСО-а о пласирали се на Републичко такмичење.Ученике за РППСО је
припремала Снежана Миросавић.
У нашој школи је 14.априла одржана акција добровољног давалаштва крви. Чланови
секције су учествовали у организацији и реализацији поменуте акције.Тридесет двоје
ученика је приступило давалаштву, а 26 ученика је добровољно дало крв.
Активности чланова секције су реализоване и кроз радионице у основним и средњим
школама, на тему –превенција трафикинга.

Татјана Бањац и Даница Вишњић, ученице 4/1 су активно учествовале у раду Клуба
младих-„ Даринка-Даца Петрашиновић“, при Општинској организацији Црвеног крста.
Подносилац извештаја
Миросавић Снежана

Секције за лековито биље са фитотерапијом

Ученици одељења: 2/2 (16 ученика).
У току школске године одржано је 4 часа секције. Ученици су радили на пројекту
„Амброзија“. Завршили су анкету и презентацију коју су предвидели за дати пројекат и у
току другог полугодишта презентоваће резултате анкете и презентацију одељењима наше
школе у циљу едуковања ђака о амброзији и њеном утицају на здравље људи.
Предметни наставник
Мирјана Костић-Чолић

2. 3. Анализа успеха ученика, изостанака и васпитно- дисциплинских мера
на крају школске 2021/22. Године
У школској 2021/2022. години 603 ученика је похађало школу у статусу редовног
ученика. Од укупног броја ученика њих 600 (99,50%) је са успехом завршило разред. Од 18
ученика који су упућени на полагање поправног испита, њих 15 је положило, док 3 ученика
нису положила поправни испит у августовском испитном року. Једна ученица је положила
разредне испите из осам предмета.

Ако успех ученика на школске 2021/2022. године упоредимо са успехом на крају школске
2020/2021. године можемо закључити да је сада:
- за 8,08% мање ученика са одличним успехом у односу на крај школске 2020/2021. године,

- за 4,94% више ученика са врло добрим успехом у односу на крај школске 2020/2021.
године,
- за 2,80% више ученика са добрим успехом у односу на крај школске 2020/2021. године.
За разлику од краја школске 2020/2021. године, када једна ученица (0,17%) због
непојављивања на разредном испиту није са успехом завршила разред, сада 3 (1,02%)
ученика нису положили разредни испит и нису са успехом завршили разред.
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Највећи проценат ученика са одличним успехом је у 4. разреду (75,68%) ученика, потом у
3. разреду (59,87%), па у 1. разреду (34,64%) и на крају у 2. разреду (24,67%).
Највећи проценат ученика са врло добрим успехом је у 2. разреду (63,33%) ученика, потом
у 1. разреду (58,82%), па у 3. разреду (36,18%) и на крају у 4. разреду (22,97%).
Највећи проценат ученика са добрим успехом је у 2. разреду (11,33%) ученика, потом у 1.
разреду (5,23%), па у 3. разреду (3,95%) и на крају у 4. разреду (1,35%).

Укупан број изречених васпитних мера на нивоу школе је 16 што је за 1 више у односу на
крај првог полугодишта када је број изречених васпитних мера био 15.
Ученици првог разреда имају највише изречених васпитних мера, укупно 13 од којих је 7
опомена, 5 укора одељењског старешине и 1 укор одељењског већа.
У другом разреду 2 ученика имају изречену васпитну меру укор одељењског старешине,
У трећем разреду 1 ученик има изречену васпитну меру, укор одељењског старешине.
Ученици четвртог разреда немају изречене васпитне мере.
Ове школске године није вођен васпитно-дисципниски поступак нити су изречене
васпитно-дисциплинске мере.

На нивоу школе 98,67% ученика је завршило разред са оценом одличан (5) из владања,
2,39% ученика је завршило разред са оценом врло добар (4) из владања и 0,36% ученика
је завршило разред са оценом добар (3) из владања.
Успех ученика из владања по разредима је приказан у наредној табели.

Укупан број изостанака ученика на нивоу школе је 46478, од чега је 45403 оправданих и
1075 неоправданих изостанака.
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СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ
Аница Саковић, дипл. педагог

3. Педагошко- инструктиван увид и предузете мере за усавршавање рада
наставника
Током току школске посећено је укупно 7 угледних часова и 13 часова редовне наставе.
РЕДОВНИ ЧАСОВИ
Табела 1
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Име и презиме
наставника
Весна Милетић
Дејан Крунић
Марија Цветаноски
Марија Дамљановић
Александра Вулевић
Маријана Рачић
Јелена Вукосављевић
Душанка Ђаловић
Весна Драгојевић
Јасмина Јовановић
Александра Младеновић

Датум посете

Ред.бр.часа у дану

22.11.20221.
22.11.2021.
23.11.2021.
23.11.2021.
24.11.2021.
24.11.2021.
25.11.2021.
25.11.2021.
26.11.2021.
30.11.2021.
30.11.2021.

1.час поподне
4.час преподне
1.час поподне
2.час преподне
7.час преподне
6.час преподне
2.час преподне
6.час преподне
6.час преподне
3.час преподне
4.час поподне
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12.
13.

Тања Росић Тешић
Предраг Премовић

01.12.2021.
01.12.2021.

4.час преподне
3.час преподне

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Табела 2
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име и презиме
наставника
Милица Богдановић
Драгана Рончевић
Светлана Букумира
Јелена Видић
Славица Марковић
Мирјана Костић Чолић
Предраг Премовић

Датум посете

Разред и одељење

03.12.2021.
08.12.2021.
09.12.2021.
14.12.2021.
15.12.2021.
17.12.2021.
20.12.2021.

3/4
4/1
2/1
1/3
4/4
4/2
4/4

Анализа посећених редовних часова

У току школске године посећено је укупно 13 часова редовне наставе (видљиво у табели
1). Посећени су часови у оквиру свих стручних већа за области предмета.
На посећеним часовима присутни чланови су користили протокол за посматрање часа и
вредновање наставног часа којим је мерен ниво квалитета у различитим сегментима а све
у циљу пружањa стручне помоћи, подршке и унапређивања образовно-васпитног рада.
(Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа у оквиру области Настава и
учење).
Сви наставници су имали писане припреме за час. Један од наставника није имао
припрему у форми коју примењујемо у школи, тако да је договорена исправка припреме за
час. Реализоване наставне јединице су у складу са оперативним плановима наставника.
Посебну пажњу у припремам за час треба посветити корелацији и евалуацији.
У овом периоду праћена је реализација свих стандарда квалитета у оквиру области
Настава и учење, ради класификације који од стандарда су најзаступљенији, а који су
присутни у мањој мери или нису присутни, како би се у наредним посетама посветила
пажња индикаторима који су најмање присутни и тиме побољшао квалитет наставе.
Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, који подразумева
следеће: да су ученицима јасни циљеви/исходи учења; да разуме објашњења, упутства и
кључне појмове; да наставник успешно структуира и повезује делове часа користећи
различите методе (облике рада, технике, поступке...); затим да наставник поступно
поставља питања/задатке/захтеве различитих нивоа сложености; да наставник усмерава
интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења(користи питања, идеје,
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коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) и да наставник функционално користи
постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања су оцењени као добро
остварен стандард оценом 3.
Срандрад 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно- васпитним потребама
ученика, који подразумева следеће: да наставник прилагођава захтеве могућностима
сваког ученика; наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним
карактеристикама сваког ученика; наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у
складу са његовим образовним и васпитним потребама ученика; наставник примењује
специфичне задатке/активности/ материјале на основу ИОПа и плана индивидуализације;
да ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима
којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима и да наставник
прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.
Индикатори који се односе на ИОП нису оцењивани обзиром да у школи нема ученика
који раде по ИОПу. Овај стандард је оцењен као делимично остварен стандард оценом 2.
Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу, који подразумева следеће: да активности/радови ученика показују
да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су
дошли до решења; да ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим
областима, професионалном праксом и свакодневни животом; да ученик прикупља,
критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења; да ученик излаже своје идеје и
износи оригинална и креативна решења; да ученик примењује повратну информацију да
реши задатак/унапреди учење; и да ученик планира, реализује и вреднује пројекат у
настави самостално или уз помоћ наставника- је оцењен као добро остварен стандард
оценом 3.
Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења, који подразумева
следеће: да наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима,
укључујући и оцењивање оног што су ученици преиказали током рада на пракси; да су
ученику јасни критеријуми вредновања; да наставник даје потпуну и разумљиву повратну
информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним
корацим; да ученик поставља себи циљеве у учењу и да ученик уме критички да процени
свој напредак и напредак осталих ученика- је оцењен као делимично остварен стандард
оценом 2.
Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан, који подразумева следеће: да
наставник/инструктор практичне наставе и учници се међусобно уважавају, наставник
подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и
одржава дисциплину у складу са договореним правилима; да наставник користи
разноврсне поступке за мотивисње ученика уважавајући њихове различитости и претходна
постигнућа; да наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење
мишљења; да ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада
или материјала и да наставник показује поверње у могућности ученика и има позитивна
очекивања у погледу успеха-је оцењен као добро остварен стандард оценом 3.
Целокупла област НАСТАВА И УЧЕЊЕ је овом анализом посећених часова оцењена
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оценом 3. Стандарди 2.2 Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним
потребама ученик и 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења, су оцењени
оценом 2 и потребно је посветити додатну пажњу унапређењу ових стандарда.

Анализа посећених угледних часова

У току школске 2021/22.године посећено је 10 угледних часова (видљиво у табели 2).
На посећеним часовима присутни чланови су користили протокол за посматрање часа и
вредновање наставног часа којим је мерен ниво квалитета у различитим сегментима а све
у циљу пружањa стручне помоћи, подршке и унапређивања образовно-васпитног рада.
(Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа у оквиру области Настава и
учење).
Сви наставници су имали писане припреме за час. Реализоване наставне јединице су у
складу са оперативним плановима наставника. Посебну пажњу у припремам за час треба
посветити иновацији, корелацији и евалуацији.
Угледни часови су по својој основној шеми и организацији структурирани на уобичајени
начин, али на једном вишем и квалитетнијем нивоу, уз интерни услов који подразумева
иновацију. У наставку извештаја ћемо предочити оцењене стандарде, а након тога и
конкретне предлоге за побољшање квалитета угледних часова.
Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу, који подразумева
следеће: да су ученицима јасни циљеви/исходи учења; да разуме објашњења, упутства и
кључне појмове; да наставник успешно структуира и повезује делове часа користећи
различите методе (облике рада, технике, поступке...); затим да наставник поступно
поставља питања/задатке/захтеве различитих нивоа сложености; да наставник усмерава
интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења(користи питања, идеје,
коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) и да наставник функционално користи
постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања су оцењени као добро
остварен стандард оценом 3.
Срандрад 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно- васпитним потребама
ученика, који подразумева следеће: да наставник прилагођава захтеве могућностима сваког
ученика; наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним
карактеристикама сваког ученика; наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у
складу са његовим образовним и васпитним потребама ученика; наставник примењује
специфичне задатке/активности/ материјале на основу ИОПа и плана индивидуализације;
да ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима
којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима и да наставник
прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.
Индикатори који се односе на ИОП нису оцењивани обзиром да у школи нема ученика
који раде по ИОПу. Овај стандард је оцењен као делимично остварен стандард оценом 2.
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Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу, који подразумева следеће: да активности/радови ученика показују
да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су
дошли до решења; да ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим
областима, професионалном праксом и свакодневни животом; да ученик прикупља,
критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења; да ученик излаже своје идеје и
износи оригинална и креативна решења; да ученик примењује повратну информацију да
реши задатак/унапреди учење; и да ученик планира, реализује и вреднује пројекат у
настави самостално или уз помоћ наставника- је оцењен као добро остварен стандард
оценом 3.
Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења, који подразумева
следеће: да наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима,
укључујући и оцењивање оног што су ученици преиказали током рада на пракси; да су
ученику јасни критеријуми вредновања; да наставник даје потпуну и разумљиву повратну
информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним
корацим; да ученик поставља себи циљеве у учењу и да ученик уме критички да процени
свој напредак и напредак осталих ученика- је оцењен као делимично остварен стандард
оценом 2.
Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан, који подразумева следеће: да
наставник/инструктор практичне наставе и учници се међусобно уважавају, наставник
подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и
одржава дисциплину у складу са договореним правилима; да наставник користи
разноврсне поступке за мотивисње ученика уважавајући њихове различитости и претходна
постигнућа; да наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење
мишљења; да ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада
или материјала и да наставник показује поверње у могућности ученика и има позитивна
очекивања у погледу успеха-је оцењен као делимично остварен стандард оценом 2.
Целокупла област НАСТАВА И УЧЕЊЕ је овом анализом посећених угледних часова
оцењена просечном оценом 2,4. Област је слично оцењена као кроз анализу редовних
часова у току првог полугодишта, с тим што је додатна пажња потребна у реализацију
угледних часова. Препорука за даљи рад је да се припреме за час реализују уз помоћ
педагога како би се реализација прописаних стандарда побољшала.
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4. Извршење налога просветне инспекције
У току овог извештајног периода Школа је примењивала одредбе Закона о основама
система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и васпитању.
Одељење за инспекцијске послове Града Краљева, просветна инспекција, као и Одељење
за инспекцијске послове у установама, предшколског, основног и средњег и високог
образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у више наврата
вршило надзор и констатовало да Школа ради у складу са законском регулативом.
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5. Проширење материјалне основе рада и осавремењавање наставе
У току школске 2021/22. год. урађени су следећи пројекти у школи:
 у свим учионицама и ходницима замењени су лед панели на првом спрату школе,
 окречене су канцеларије администрације, стручне службе, секретара и директоркина
канцеларија,
 у канцеларијама рачуноводства, стручне службе и директоркиној канцеларији стављен
је декоративни ламинат на зидове.

10

11

6. Остварени резултати на такмичењима
Услед епидемиолошке ситуације, изазване вирусом Covid – 19, такмичења се нису
одржавала интензитетом као предходних година.
Такмичење општинског ранга у кошарци и баскету 3:3 у категорији омладинаца
У фискултурној сали ЕСТШ,,Никола Тесла“ је одржано такмичење општинског ранга у
кошарци и баскету 3:3. Нашу школу су представљали следећи ученици:
Балша Шејат II3
2.
Алекса Петровић II5
3.
Александар Трифуновић IV4
4.
Лазар Жерађанин IV1
5.
Лука Максимовић II1
6.
Стефан Марковић IV2
7.
Богосав Грбовић IV4
8.
Алекса Ерац IV1
9.
Илија Гарић IV4
10.
Никола Илић IV1
11.
Милош Чолић IV4
12.
Марко Марковић IV1
1.

У првом колу су се састали са екипом економске школе и изгубили са резултатом 34:28.
У укупном пласману су заузели 4. место.
У баскету 3:3 нашу школу су представљали следећи ученици:
1.
2.
3.
4.

Балша Шејат II3
Лука Максимовић II1
Стефан Марковић IV2
Никола Илић IV1

У првом колу су се састали са екипом гимназије и изгубили са резултатом 15:13 и заузели
3. место у укупном пласману
Вођа екипе
Љубинко Јовановић, проф.
У Краљеву, 17.11.2021.г.
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Такмичење општинског ранга у одбојци у конкуренцији омладинки
У фискултурној сали ЕСТШ,,Никола Тесла“ је одржано такмичење општинског ранга у
одбојци. Нашу школу су представљале следеће ученице:
Тијана Матковић IV4
2.
Александра Матовић IV4
3.
Јована Вуковић IV 4
4.
Јелена Бојовић IV2
5.
Сандра Петровић III4
6.
Тара Драгићевић III4
7.
Наталија Милашиновић II5
8.
Андријана Чубрић I2
9.
Теодора Видосављевић I2
10.
Јања Миловановић I2
11.
Јелена Видић I2
1.

У првом колу су биле слободне а у финалу су се састале против екипе гимназије. Први сет
су изгубиле са 25:12, други добиле са 25:23 и у трећем изгубиле са 15:9 освојивши друго
место.
Прилози: Фотографије са такмичења
Вођа екипе
_______________________
Љубинко Јовановић, проф.
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„Први тон“
На онлајн такмичењу “Први тон“ одржаном 18.12. – 27.12.2020. у организацији Центра за
културу и образовање Раковица у категорији Радијски глас ученица
- Валентина Нешковић ¾, освојила је 1. награду по гласовима публике и 2. Награду
стручног жирија,
- док је Хелена Биорац (ученица 4.р. 2020/2021) у категорији Етно глас освојила 3.награду.
Наставник
Јелена Столић

Извештај са такмичења из Здравствене неге

Републичко такмичење из Здравствене неге одржано је 20. и 21. маја у Медицинској
школи „ Драгиња Никшић „ у Сремској Митровици.
Представници наше школе су биле ученице одељења 3/1 и то: Неда Зиројевић, Мина
Ђурић и Сара Мајсторовић. Ученице су припремале Оливера Ђуровић и Љиљана
Петошевић. Припреме смо започели на почетку месеца марта.Трудили смо се да припреме
ускладимо са нашим редовним часовима, као и са школским обавезама ученица. Оне су
биле посвећене припремама и максимално су поштовале договоре везане за увежбавање
практичних задатака. Њих су одлично урадиле на такмичењу (једна ученица је имала
максимум бодова, а друга један бод мање). На усменом делу су изгубиле део бодова, тако
да су у укупном пласману заузеле 11. место од 24 школе које су учествовале на
такмичењу.
Имале су нове униформе ( поклон „Листа“- радионице за израду униформи).
Одговорношћу, беспрекорном униформом, уредном фризуром и озбиљношћу, као и
одлично урађеним практичним задацима, су узорни представници школе. Савет за наредне
генерације такмичара је да више времена одвоје на припрему теста, обзиром да их је то
померило на лествици и умањило њихов успех.
На такмичењу су биле директорка школе Биљана Бојанић и Светлана Букумира која је
била судија.
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Републичко такмичење из математике
Републичко такмичење из математике медицинских школа Србије одржано је 8. и 9.
априла у Вршцу.
Ученица четврте године, Александра Бугариновић је учестовала на такмичењу, није
освојила једно од прва три места, али је била међу првих десет.
Ученицу је за такмичење припремала професорка Јелена Видић.

Музичка уметност
Наставник. Јелена Столић
На 7. Републичком такмичењу Удружења музичких и балетских педагога Србије – Певање
Традиционалне песме ученици медицинске школе освојили су:
1.

Награду (група певача) -93 бода (Сара Мајсторовић, Неда Зиројевић

3/1 ; Василија Шебовић 4/3 ; Ивана Ивановић, Валентина Нешковић 4/4)
1.

Награда (соло) -97 бодова ( Сара Мајсторовић 3/1)

1.

Награда (соло) -92 бода

( Ивана Ивановић 4/4 )

Похвала Јелени Столић за изузетана допринос у педагошком раду.

Извештај са Међурегионалног такмичења Црвеног крста из прве
помоћи и реалистичког приказа повреда,стања и обољења
Такмичење је одржано у Крагујевцу,11.6.2022.год. Екипу Црвеног крста Краљево
у такмичењу из реалистичког приказа повреда,стања и обољења су чинили ученици наше
школе: Митровић Емилија3-1, у улози шминкера, Мијомановић Хелена 1-1 и Томовић
Урош 1-1, у улози симуланата.
Екипу је припремала наставница Миросавић Снежана. Марина Новаковић је на
такмичењу учествовала у својству судије.Припреме су спроведене кроз 30 часова.
Активност ученика и мотивисаност за рад су биле на високом нивоу. Задаци на такмичењу
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су били да ученици нашминкају отворени прелом потколенице и астматични напад, да
осмисле реалну животну ситуацију и да је одглуме.
На такмичењу су учествовале 4 екипе, а ученици наше школе су освојили
3.место и пласирали се на Републичко такмичење које ће бити реализовано у септембру.
У улози судије , у оквиру такмичења из прве помоћи, учествовала је Оливера
Ђуровић.
Подносилац извештаја
Миросавић Снежана

7. Рукoвођење седницама наставничког већа
Током школске 2021/2022.године одржане су
све планиране седниц е
Наставничког већа. Онлајн седнице биле су реализоване путем платформе Google meet
због погоршане епидемијске ситуације. Једна седница била је ванредна и посвећена
избору кандидата за директора школе.
Теме којима се Наставничко веће бавило биле су:
-Утврђивање резултата полагања поправних и матурских испита у школској
2020/21.години;
-Анализа успеха и владања за крај школске 2020/2021.године;
-Доношење распореда часова за 2021/2022. годину ;
-Задужења комисије и наставника за наредну школску годину у оквиру 40-сатне
радне недеље наставника;
- Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину;
-Раматрање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021.
годину;
-Извештај Тима за самовредновање;
-Извештај Тима професионалног развоја;
-Усвајање Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину;
-Планирање тестирања и контролних вежби за школску 2021/2022. годину;
- Анализа социјалне структуре ученика првог разреда;
-Информисање о раду Ученичког парламента;
-Упознавање са Акционим планом Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања;
-Предлог именовања чланова комисије за избор директора;
- Давање мишљења о кандидту за директора школе;
- Анализа посете редовним
и угледним
часовима и часовима
интердисциплинарне наставе;
-Припрема за школску славу, Светог Саву (у складу са епидемијском ситуацијом);
-Избор најбољег ученика за Светосавску награду града Краљева;
- План уписа за школску 2022/2023.годину;
-Именовање централне пописне комисије;
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- Верификација успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мера на крају
првог полугодишта;
-Наставничко веће извршило је верификацију успеха, изостанака и васпитнодисциплинских мера на крају I полугодишта.
-Наставничко веће је упознато са Полугодишњим извештајем о раду Педагошког
колегијума за школску 2021/2022. годину.
-Наставничко веће је упознато са Полугодишњим извештајем рада школе за
школску 2021/2022. годину.
-Наставничко веће је упознато са Полугодишњим извештајем о раду директора
школе за школску 2021/2022. годину.
-Наставничко веће је упознато са Полугодишњим извештајем о самовредновању
рада школе за школску 2021/2022. годину.
-Наставничко веће је упознато са Полугодишњим извештајем за професионални
развој за школску 2021/2022. годину.
-Настаничко веће је упознато са пилотирањем државне матуре која ће се одржати
5, 6. и 7. априла. Директорка је истакла да ће у реализацији овог програма бити укључен
велики број наставника. Сваком је појединачно на мејл адресу прослеђена презентација о
начину организовања државне матуре. Истовремено ће се пилотирање одржати у свим
школама у Србији. Потребно је придржавати се свих правила и препорука о начину
организације. У складу са стручним упутством за спровођење пилотирања државне
матуре, образује се школска матурска комисија у саставу:
1.
Биљана Бојанић, председник
2.
Ивана Бошковић, заменик
3.
Зора Младеновић, секретар
4.
Аница Саковић, члан
5.
Марија Павловић, члан
-Након завршетка трећег класификационог периода,неопходно је да сви
наставници попуне табеле реализације контролних и писмених задатака за наредни
период.
-Председник Ученичког парламента, Марија Павловић, упознала је Наставничко
веће са свим активностима ове организације. Ученице Тамара Жарчанин и Даница
Косовац присуствовале су предавању „Млади у Европи“ у организацији Канцеларије за
младе.За помоћ ученику наше школе у хуманитарној акцији скупљено је 55.500 динара.
-Кључна област у оквиру самовредновања која се тренутно прати у школи је
програмирање, планирање и извештавање. Координатор овог тима проследиће анкету
коју би наставници требало да попуне.
-Предвиђено је реализовање Републичког такмичења из математике у априлу
месецу. Планирана су такмичења из анатомије, прве помоћи, здравствене неге и
такмичење зубних техничара. У нашој школи одржаће се Окружно такмичење страних
језика 26. 3. 2022. ( енглеског) и 27. 3. 2022.( осталих страних језика).
-Дозвољена је реализација екскурзија у оквиру наше земље уколико епидемијска
ситуација буде повољна . За наредну школску годину у плану је реализација екскурзија
за све четири године.
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-21. 3. и 22. 3. 2022. у Врњачкој Бањи организоваће се Скупштина Удружења
медицинских школа Србије. На Скупштини ће говорити Грегор Мохорчић,експерт за
завршне испите на пројекту државне матуре,који ће одржати предавање и детаљније нас
известити о самом начину њене реализације.
- 16. 3. 2022. нашу школу ће посетити Медицинска школа из
Словеније.Директорка је истакла план посете током ова два дана са циљем да се гости
осећају што пријатније .
У плану је реализација обуке за употебу дигитрона за полагање матуре.
На крају трећег класификационог периода извршена је верификација успеха
ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда. Укупан број недовољних оцена је 349. У
првом разреду је 122 недовољне оцене, у другом 105, у трећем 69 и у четвртом 55
недовољних оцена. Изречене су и васпитно-дисциплинске мере. Изречено је 5 опомена
одељенског старешине, 8 укора и 1 укор Одељенског већа. У циљу побољшања успеха
ученика и смањења недовољних оцена, предочено је активирање допунске наставе.
Уколико ученик има 4 или више недовољних оцена, разредни старешина мора да обавести
родитеље.
-Ученица IV/5 Невена Николенџић, ослобођена је физичког васпитања.
-Изречена су задужења наставника у оквиру пилотирања државне матуре. У
реализацији тог пројекта укључени су сви наставници. Прочитана је сатница одржавања
испита и Наставничко веће је упознато са свим пропозицијама и правилима о спровођењу
државне матуре.
-О организацији матуре и матурског плеса биће детаљније излагање на наредном
Наставничком већу.
-У току су припреме за реализацију програма поводом Дана школе.
-Педагог школе изнео је детаљан извештај успеха и владања ученика на крају
трећег класификационог периода. Извештај је представљен у виду презентације. Утврђено
је да највећи проценат недовољних оцена имају ученици првог разреда. Ученици првог и
трећег разреда имају лошији успех у односу на први класификациони период, док су
ученици другог и четвртог показали бољи успех. Укупан број недовољних оцена је 362.
- Изречено је 13 васпитнo-дисциплинских мера. Два ученика су показала напредак
у понашању. Најмањи број изостанака имају ученици првог разреда.
Изречене су препоруке за побољшање успеха и владања.
-Матурски испит ће бити реализован 14. и 15. јуна. 0У току су припреме планова
за реализацију матурског испита.
-Матурски плес ће бити одржан 27. маја и дата су упутства о начину његове
реализације. Матурско вече биће 6. јуна у хотелу „Турист“.
-Дан школе се традиционално обележава 12. маја. Свечана академија биће
одржана у 12 часова у биоскопу „Кварт“. Тога дана биће скраћени часови.
-Похваљен је рад Ученичког парламента и координатора Марије Павловић.
-Директорка је напоменула да ће се прочитати обавештење о правилима
понашања и одевања у школи. Дате су инструкције одељенским старешинама о
санкционисању ученика који се не придржавају правила.
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-У суботу од 10 до 12 часова биће одржан Дан отворених врата. Тиме ће се
представити смерови Медицинске школе.
-На такмичењу Прве помоћи ученици наше школе освојили су 5. место.
-У недељи Црвеног крста биће приказана премијера филма о Црвеном крсту.
Извршена је верификација успеха и владања ученика четвртог разреда. У
одељењу IV/1 свих 29 ученика завршило је разред одличним успехом. Најбољи ученик
одељења је Ана Дражовић. Одељење IV/2 има 20 одличних и 9 врлодобрих ученика.
Најбољи ученик одељења је Александра Бугариновић. Одељење IV/3 има 20 одличних, 8
врлодобрих, а једна ученица има недовољну оцену. IV/4 има 25 одличних и 5
врлодобрих. Најбоља ученица је Милунка Весковић. У IV/5 има 18 одличних, 10
врлодобрих и 2 ученика са добрим успехом. Најбоља ученица је Анастасија Миловић.
Три четвртине ученика четврте године има одличан успех (75, 67%).
-Похваљују се ученици четвртог разреда на указаној хуманости у раду кол центра
током епидемије.
-Једна ученица се упућује на поправни испит због недовољне оцене из физике.
Пријава и полагање биће реализовано током наредне недеље.
-Одређена је комисија за матуру и сви чланови су добили своја задужења и
решења у којима су обавештени о времену и начину реализације испита.
-Ђак генерације ће бити проглашен на наредној седници Наставничког већа ,која
ће бити одржана 16. јуна.
-У току је припрема Годишњег плана рада школе за 2021/2022. годину .Неопходно
је предати извештаје рада стручних већа, развојног плана , извештаје о стручном
усавршавању и самовредновању рада школе .
-Предавање стручног већа неће бити одржано из оправданих разлога.
-16. јуна очекује се посета нашој школи Савета за образовање одраслих. У
Врњачкој Бањи одржана је радионица посвећена новом концепту полагања матурског
испита. Директорка је пренела разматрања,проблеме и могућа решења пројекта државне
матуре , а оствареност резултата захтеваће висок ниво одговорности организације.
-Ученици четвртог разреда показали су одличне резултате на матурском испиту.
Просечна оцена свих испита је следећа:
•
IV/1 – 4, 80
•
IV/2 – 4, 77
•
IV/3 – 4, 92
•
IV/4 – 4, 73
•
IV/5 – 4, 60
-Наставничко веће је донело одлуку о проглашењу два ђака генерације. То су
Ана Драговић и Александра Бугариновић. Похваљени су и ученици којима се додељују
Вукове и посебне дипломе.
За одличан успех похваљени су следећи ученици:
•
IV/1: Ана Драговић, Марко М, Саво Лутовац, Даница Вишњић и Татјана
Бањац;
•
IV/2: Александра Бугариновић и Јелена Љубичић;
•
IV/3: Тијана Трифуновић
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Василија Себовић (освојено I место на Републичком такмичењу из групног
певања);
•
IV/4: Милунка Весковић
Ивана Ивановић и Валентина Нешковић се похваљују за освојене резултате у соло
певању на Републичком такмичењу;
•
IV/5: Анастасија Миловић
-Проглашено је двоје спортиста генерације: Јелена Бојовић и Тијана Матковић
Представљена је анализа успеха уценика IV разреда путем презентације.Већи
број је одличних ученика ове у односу на претходну годину.Бољи успех су показали
ученици и на матурском испиту.
Ученица Мина Ђуровић положила је поправни испит из физике у јунском
испитном року.
- Извршена је верификација успеха и владања ученика I, II, III разреда на крају
наставне
2021/2022.године;Изнет је број ученика
са одличним,врлодобрим и добрим успехом ,као и који ученици се упућују на поправни
испит.Похваљени су ученици са одличним успехом и за свако одељење проглашен
најбољи ученик.
Ученик одељења 2/1 је прешао из смера фармацеутски техничар у смер
медицинска сестра -техничар и положио претходни разред успехом 4,56. Ученица 2/2,
Марија Веселић прешла је са смера медицинска сеста- васпитач у смер фармацеутски
техничар и положила разред са успехом 4,22.
-Упућује се ученица Милица Миловић , одељења 2/2 на разредни испит осам
наставних предмета.
-Формирана је комисија за упис ученика у први разред школске
2022/2023.године.
1.медицинска сестра -техничар:Снежана Миросавић и Гордана Веријевић;
2.Фармацеутски техничар:Александра Младеновић,Миријана Костић Чолић;
3.Медицинска сестра – васпитач:Јасна Зарев и Марија Цветаноски;
4.Физиотерапеутски техничар:Љубинко Јовановић и Оливера Косанић;
5.Зубни техничар:Јасмина Јовановић и Љиљана Ракић.
-Изложен је распоред припремне наставе и утврђивање комисија за разредни
и поправне испите у августовском року.
-У току је израда Школског програма за период од школске 2022/23 до школске
2026/2027.год.
-У току је разматрање предлога Развојног плана школе за период за од школске
2022/2023.до школске 2027/2028.године.
-Формирана је комисије за утврђивање технолошког вишка.Комисију чине :
1.Ана Миљевић
2.Љубинко Јовановић
3.Љиљана Петошевић
4.Јасмина Јовановић
5.Љиљана Ракић
Записничар: Љиљана Ракиић
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8. Извештај са одржаних педагошких колегијума
Педагошки колегијум се састајао по унапред утврђеном плану.
Прва седница одржана је 10.09.2021. године. Тачке дневног реда биле су следеће:
Усвајање записника са претходне седнице;
Именовање чланова Педагошког колегијума. Чланови педагошког колегијума су:
председници Стручних већа:
- Председник Стручног већа српског језика и књижевности – Мина
Миљаковић;
- Председник Стручног већа за математику, физику и рачунарство – Марина
Максимовић;
- Председник Стручног већа страних језика – Марија Цветаноски;
- Председник Стручног већа физичког, ликовног и музичког васпитања –
Јелена Столић;
- Председник Стручног већа друштвених наука – Гордана Тришовић;
- Председник Стручног већа хемије и биологије – Миријана Вучковић;
- Председник Стручног већа здравствене неге – Мира Белопавловић;
- Председник Стручног већа – Горица Радичевић;
- Председник Стручног већа физиотерапеута – Ана Ерац;
- Председник Стручног већа стоматолога – Тања Тешић Росић.
Координатори тимова:
1. Стручни тим за развојно планирање - координатор Марија Павловић;
2. Тим за школски програм - координатор Јелена Видић;
3. Тим за професионални развој - координатор Ана Филиповић;
4. Тим за инклузивно образовање – координатор Предраг Премовић;
5. Тим за самовредновање - координатор Милица Милетић;
6. Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања - координатор
Катарина Милошевић;
7. Тим за ваннаставне активности - координатор Дејан Крунић;
8. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе - координатор Марина
Траиловић;
9. Тим за међупредметне компентеције - координатор Миријана Костић Чолић.

Организација рада школе у складу са епидемиолошком ситуацијом и одлукама
надлежних институција - Директорка је пренела инструкције о начину организовања
наставе које су изнете на састанку директора средњих школа. Изнела је облике сва три
модела начина орзанизовања наставе.
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Наглашено је да начин реализовања наставе треба бити предочен родитељима и
ученицима. Препорука Министарства просвете је да се инсистира на ношењу заштитних
маски и поштовању свих епидемиолошких мера.
У оквиру дежурства наставници и помоћно особље треба да указују ученицима да
се мера морају поштовати.
Због погоршане епидемиолошке ситуације у циљу пружања помоћи грађанима
града Краљева, од понедељка 6. 9. 2021. почиње са радом кол центар сачињен од ученика
Медицинске школе.
Обавезно је одржавање родитељских састанака где разредне старешине треба да
предоче начин на које дете може да пређе на онлајн наставу уз неопходну лекарску
документацију.
Доношење плана рада Педагошког колегијума за школску 2021/2022.годину –
Годишњим планом рада школе за 2021/22. годину донет је план рада Педагошког
колегијума за школску 2021/22. годину.
Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021.годинуПредстављен је Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/21. годину. Тај
документ је размотрен и једногласно усвојен од стране Педагошког колегијума.
Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2020/2021.год; .
Представљен је Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину. Тај документ је
размотрен на Наставничком већу и једногласно усвојен и од стране Педагошког
колегијума.
Разматрање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021.
године -Представљен је Извештај о раду директора школе за школску 2020/21. годину.
Једногласно је усвојен.
Разматрање и усвајање ГПРШ за школску 2021/22. годину који је детаљно
представљен и размотрен на Наставничком већу и усвојен је једногласно и од стране
Наставничког већа и од стране Педагошког колегијума.
Израда глобалних и месечних планова, иницијални тестови, допунска, додатна,
секције;
Распоред контролних и писмених задатака, вежби и тестирања - Педагог школе је
изнео податке о изради глобалних и месечних планова. Дат је рок за предају и истакнуто
је да табеле морају бити усаглашене на нивоу школе. Дата је препорука да се води рачуна
о броју Службеног гласника као и о фонду часова. Распоред контролних и писмених
задатака, вежби и тестирања је урађен и постављен на сајту школе и у холу школе.
Иницијални тестови су спроведени на почетку године и они су основа за даљи
рад и део су обавезне педагошке документације.
Распоред допунске и додатне наставе и секција је урађен и реализоваће се према
плану.
Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора – Биће организован
педагошко – инструктивни увид и надзор и професори ће бити упознати са њиме.
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Друга седница одржана је 14.11.2021. године путем google meet-а.Теме су биле
следеће:
- Информисање о резултатима јавне набавке за извођење екскурзија и других
посета (у зависности од епидемиолошке ситуације) - Ова тачка није разматрана због
тренутне неповољне епидемијске ситуације.
- Самовредновање рада школе – предузете и планиране активности;
- Разматрање израде новог Школског развојног плана и Школског програма –
Најављено је да ће се радити нови Школски развојни план за петогодишњи циклус и
нови Школски програм за четворогодишњи циклус.
- Активности Ученичког парламента – Ученички парламент реализује своје
активности према унапред утврђеном плану и као и увек учествују у многим
хуманитарним акцијама, као што је и донација новчаних средстава ученицима школе
,,Иво Лола Рибар“ поводом Дана толеранције.
Верификација успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мере на првом
класификационом периоду - Извршена је верификација успеха ученка на крају првог
класификационог периода, али детаљнија анализа ће се извршити у наредном периоду.
Велики број ученика је неоцењен због изолације услед погоршане епидемијске ситуације
изазване корона вирусом. Ученици првог и другог разреда имају већи број слабих оцена
што се такође може објаснити ситуацијом која је оставила траг и на успех ученика на
почетку ове школске године.
Редовност похађања наставе – (редовне и онлајн) – Истакнута је важност редовног
похађања наставе и у условима непосредне и онлајн наставе.
Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса;
Усвајање ИОПа;
Реализација ваннаставних активности – Ваннаставне активности се спроводе у
смањеном обиму због неповољне епидемијске сизуације.
Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Распоред контролних и писмених задатака, вежби и тестирања за други
класификациони период - Педагог школе упутио је све запослене на обавезу попуњавања
табеле писмених задатака и контролних вежби за други класификациони период. Табела
ће бити прослеђена сваком појединачно,а након попуњавања биће на огласној табли.
Трећа седница одржана је 15.12.2021.. године. Теме су биле следеће:
- Анализа остварених посета часовима
– Педагог школе изнела је извештај о оствареним посетама часовима.
Истакла је да ће у наредном периоду посете часовима бити краће и пратиће се
један стандард, да ли се остварује и да ли треба да се ради на побољшању. Сви наставници
ће добити тзв. ,,чек листу“ са стандардима и индикаторима да би знали шта и како се
вреднује. Избор за најбољег ученика за Светосавску награду града Краљева, треба
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размислити о предлогу до почетка јануара треба доставити предлог градској управи.
Основни критеријуми су успех ученика и учешће на такмичењима.
Одређен је рок за предају плана уписа од стране стручних већа за школску
2022/23. годину.
Школска слава ће бити организована уз учешће хора и рецитаторске секције ако
епидемијска ситуација то буде дозволила.

Током чевртог састанка одржаног 09.02.2022. разматране су следеће теме:
- Верификација успеха на крају првог полугодишта. Наставља се
интезивирано држање допунске наставе и још интензивније праћење да ли ученици
похађају ту наставу; Следеће тачке дневног реда биле су :
-упознавање са полугодишњим извештајем о раду Педагошког
колегијума за школску 2021/2022.год;
-упознавање са Полугодишњим извештајем рада школе за школску
2021/2022.год;
-упознавање са Полугодишњим извештајем о раду директора школе за
школску 2021/2022. год;
- упознавање са Полугодишњим извештајем о самовредновњу рада школе
за школску 2021/2022.год;
- упознавање са Полугодишњим извештајем Тима за професионални развој
за школску 2021/2022.год;
- прослава Дана школе - осмишљен је програм свечане академије, израда часописа
је у току и осмишљене су друге пригодне активности.
Пети састанак одржан 30.03.2022. године као главне теме имао је:
- анализу успеха на крају трећег класификационог периода;
-верификација успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мере на крају
трећег класификационог периода школске 2021/2022.;
- организација послова око матуре, матурског пласа и матурске вечери (у
складу са епидемиолошком ситуацијом);
-припрема за прославу Дана школе;
-припрема за извођење матурског испита.
Шести састанак одржан 01.06.2022. имао је следеће теме:
- анализа успеха и владања ученика четвртог разреда;
-организовање и утврђивање распореда полагања разредних и поправних
испита за ученике IV разреда;
-одређивање комисије за матуру и распореда полагања матурских испита;
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- разматрање анализе реализације часова допунске, додатне и припремне
наставе као и секција.
Подносилац извештаја, Мина Миљаковић

9. Извештај Тим за професионални развој наставника и стручних
сарадника са анализом резултата примене стечених знања и вештина
Чланови тима су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Филиповић Ана - координатор тима,
Бошковић Ивана,
Пешић Миљан,
Милетић Весна,
Дамљановић Марија,
Чкаловски Јасна

Тим за професионални развој састајао се пет пута ( 27.09.2021,
07.12.2021,
04.01.2021.,19.04.2022. и 08.07.2022), у просторијама школе, у току којих су вршени
договори о спровођењу неопходних активности на праћењу и евидентирању планираних
облика стручних усавршавања, као и о раду наставника и бележење свих активности у
периду on-line наставе. У складу са епидемиолошком ситуацијом и отежаним радом
наставника у школи, све активности су организоване уз поштовање свих мера заштите.
Подстицали смо наставнике да те активности уредно евидентирају и тако омогуће лакши
увид у обављање делатности.
Извештај је сачињен на основу података које су 42 наставника лично уносили у табелу
која је по ставкама обухватала све сегменте који спадају у бодовање за стручно
усавршавање.
1) У оквири првог сегмента- Извођење угледних часова односно активности са
дискусијом и анализом укупно је oдржано је 15 угледних часa од стране 13 наставника ,
на 11 часова наставници су узели учешће као асистенти. На сваком угледном часу
присуствовало је по неколико наставника, укупно 34 слушалаца на свим предавањима.
Докази о овим активностима налазе се у педагошкој документацији.
2) Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом и
предавања на Наставничким и Стручним већима у улози излагача предавање су
одржали следећи наставници:
Стручно веће биологије и хемије,, Реците не дуванском диму“ 04.10.2021.
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3) Усегменту 3, приказ књиге/ приручника:
У периоду редовног рада школе и on-line наставе нема евидентираних активности.
4) Мултимедијални садржаји, приказ блога, сајта, посета, аплета, друштвених мрежа
и осталих мултимедијалних садржаја:
Презентација Медицинске школе у ОШ Чибуковачки Партизани, 29.05.2022
Ускршња изложба хуманитарног карактера, организатор, Медицинска школа Краљево,
19.4.2022.
4.1.) Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, концерте, на спортске и
културне манифестације:
14.10.2021. Спомен парк
04.11.2021. Сајам спорта
14.12.2021. Краљевачко позориште-Следећи идиот
24.06.2022.Присуство ученика и наставника на концерту Хорске музике у Позоришту
6)
Усегменту 6, остваривање истраживања које доприноси унапређењу и
афирмацији образовно-васпитног процеса:
Удружење Медицинских школа Србије, Врњачка бања, 21.3.2022. ( Пројекат Државне
матуре)
7) Стручне посете од стране наставника и ученика медицинске школе су реализоване у
следећим установама:
У периоду редовног рада школе и on-line наставе нема евидентираних активности.
8) У остваривању пројеката образовно-васпитног карактера у установи:
Обука закоришћење Windows 10, MS Office 365 и MS Intune, 06.12.-17.12.2021.
Обука за CASIO-дигитрон, 17.03.2022.
9) Менторски рад
10) Такмичења и смотре. У току ове школске године медицинска школа је учествовала
на такмичењима из различитих области, где су ученици имали прилику да покажу своја
стечена знања а наставници да их припреме и узму учешће у организацији такмичења:
Републичко такмичење из фиксне протетике, Крагујевац, 21.мај 2022.
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Општинско такмичење у пружању прве помоћи и у реалистичком приказу стања, повреда
и обољења у организацији Црвеног крста Краљево, 24.5.2022.
Међурегионално такмичење Црвеног крста из прве помоћи и реалистичког приказа
повреда, стања и обољења, Крагујевац, 11.6.2022.
Такмичење из Прве помоћи 05.-06.06. Панчево
Републичко такмичење медицинских школа из прве помоћи и реалистичког приказа
повреда, стања и обољења, у Панчеву, 6.-7.маја 2022.год.
Републичко такмичење здравствене неге Сремска Митровица, 20 – 21.05.2022.
Републичко такмичење из математике (медицинских школа)
Три прва места на Републичком такмичењу у групном и соло певању
11) Стручни активи, подружнице на нивоу града:
Прецедници Стручих актива су одржали састанке и предавања у оквиру свог актива у току
школске године, где су успешно планирали, разматрали и решавали постојеће проблеме и
уводили новине у раду, што је забележено у свескама актива. Направили су планове за
следећу школску годину , као и планиране посете.
12) Помоћници администратора сајта су Ивана Бошковић у сарадњи са колегама пише
текстове и ажурира сајт школе, и учествују у изради школског часописа
13) Рад у радним телима и програмима,
У периоду редовног рада школе и on-line наставе нема евидентираних активности.
14) Извођење часова интердисциплинарне и пројектне наставе:
Пројектна настава: 24.11.2021. Квалитативни и квантитативни састав флашираних вода,
наставник Маријана Рачић
15) Усавршавање ван установе од стране наставника су следећа:
Обука за планирање, спровођење и праћеље мера за спречавање осипања ученика.
Пројекција филма „ Повезивање тачкица“, Друштво психолога Србије, 26.1.2022.
Чувам те -Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима"
Чувам те- у "Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и
дискриминације, злостављања и насиља"
Чувам те – Безбедно коришћење дигиталне технологије,превенција дигиталног насиља;
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Самовредновање -SELFIE 2021-2022, session 2
16) Организација предавања, трибине, смотри,сусрета, академија, изложби,
хуманитаних акција.... у школи
Активности ученичког парламента са координатором Маријом Павловић су следећа:
1.
октобар - Током октобра месеца спроведена је хуманитарна акција у школи
покренута на иницијативу Пaраламента, а за помоћ породици Јаковљевић којој је у пожару
настрадала кућа. Сакупљени новац је уплаћено на рачун породице.
2.
новембар - Традиционално ученици Медицинске школе Краљево обележили су
међународни Дан толеранције (16.11.2019.) хуманитарном акцијом за ШОСО „Иво Лола
Рибар“ Краљево. У организацији Парламента наше школе прикупљена су новчана
средства, која су уплаћена на рачун за донације ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево.
3. Организација приредбе поводом Св. Саве - вокална група
4. Организација приредбе (хор) поводом отварања Пролећне скупштине Удружења
Медицинских школа Републике Србије, Врњачка Бања 21.03.2022.
5. Дан отворених врата 14.05.2022.
6. Приредба поводом Дана школе 12.05.2022. ММЦ Кварт
7. Дигитална експедиција, „Трг српских ратника“ , 2.10.2021.
8. Учешће на вебинару „Наставни материјали у инклузивном одељењу“, 29.03.2022.9.
9. Учешће на вебинару „СТЕМ-експерименти који су одушевили моје
ученике“,23.06.2022.
10. Етика и интегритет, 06.05.2022.
На последњем састанку Тимa за професионални развој, усвојен је предлог датог извештаја
и испланиран даљи рад за школску 2022-23 годину уз обавезу праћења иновација у овој
области и њиховог благовременог примењивања у нашој школи. Испланирана је динамика
рада и састајања у току школске године.
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10. Сарадња са родитељима
Сарадња школе и родитеља / законских заступника је део ширег подручија рада школе,
означеног као сарадња школе са породицом.
Сарадња се развијала, на различите начине, условљена епидемиолошком ситуацијом у
земљи изазваном пандемијом вируса COVID-19.
Непосредна индивидуална сарадња се одвијала кроз:
редовне контакте одељенских старешина са родитељима / законским
заступницима у циљу информисања о развоју ученика, правдању часова, здравственог
стања ученика, подршке у оквиру нових модела наставе (комбиновани и онлајн); праћења
постигнућа ученика у Ес дневнику. Комуникација се углавном одвијала путем телефона,
обзиром на епидемиолошку ситуацију, а белешке појединачних долазака и позива
родитеља евидентирана су у Ес дневнику у оквиру одељка „Родитељски састанци и
појединачни доласци родитеља.“
Индивидуални саветодавни рад са ПП службом у случајевима када је то
потребно (ученици са различитим тешкоћама, у оквиру васпитног рада са ученицима,
потешкоћама у савладавању градива, каријерног вођења и саветовања;
Сарадња са предметним наставницима у циљу повећања ученичких постигнућа.
Непосредна групна сарадња одијала се кроз:
Одељенске и родитељске састанке, који су се одржали непосредно на почетку
школске године, а све у складу са препорукама надлежних органа у складу са
епидемиолошком ситуацијом. Остали родитељски састанци су одржани онлајн, путем
бројних апликација оформљених на нивоу одељења. На родитељским састанцима
родитељи су информисани о свим питањима везаним за начин на који васпитно-образовни
систем функционише, о структури и организацији рада школе, школским програмима и
законским прописима. Са друге стране, родитељи су се информисали о успеху ученика,
дисциплини, евентуалним проблемима у одељењу као и свим актуелним темама.
Детаљан извештај о сарадњи одељењских старешина са родитељима налази се
код разредних старешина.
Сарадња са родитељима/законским заступницима се одвијала кроз састанкe Савета
родитеља и састанке Школског одбора, у чијем саставу раде и три представника родитеља.
Састанци су реализовани непосредно у школи и онлајн, у завности од епидемиолошке
сизуације.
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11. Остале активности
Дигитална експедиција
Караван дигиталних вештина, писмености и безбедности „Дигитална експедиција“
посетио је у суботу 01.10.2021. године Краљево.

Овом догађају присуствовало је око 40 ученика наше школе у пратњи професора и
педагога. За њих је у трајању од сат времена било припремљено предавање са основним
освртом на безбедност на интернету. Предавач је била Марина Панић професор у
Гимназији Краљево.
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Пројекат „Дигитална експедиција“ покренут је на иницијативу председнице Владе, а
спроводи се уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Канцеларије за ИТ и
еУправу, и у партнерству са програмом „Нова писменост“, који заједно реализују
Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), Пропулсион и Програм Уједињених
нација за развој (УНДП).
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Заменик директора Канцеларије за
информационе технологије и електронску
управу Зоран Мишић изјавио је у
Краљеву приликом отварања каравана да
је један од основних циљева „Дигиталне
експедиције“ упознавање грађана са
дигиталним услугама које омогућава
Канцеларија за еУправу.
На досадашњем путовању караван је
посетио Београд, Пријепоље, Вршац,
Шабац, Смедерево и Крушевац, а у
наредна два месеца посетиће још 9
градова Србије: Чачак, Ужице, Суботицу,
Алексинац, Ниш, Врање, Пирот, Рашку и
Нови Пазар.

34

35

„Крв живот значи“

Дана 18.11.2021.године у просторијама Медицинске школе Краљево покренута је акција
доворовољног давалаштва крви. Крв је нешто за шта не постоји замена, не може се
створити, не може се пронаћи у природи, једно је здрав човек може дати.
Учници наше школе су одзивом на ову акцију, уз поштовање свих епидемиолошких мера,
још једном показали своју хуманост упркос епидемиолошкој ситуацији.
Поред ученика Медицнске школе, доборовољном давању крви су се одазвали и ученици
осталих средњих школа града Краљева.
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Град захвалио ученицима Медицинске школе и Економско-трговинске школе –
волонтерима Ковид кол-центра
У Краљевачком позоришту уприличена је додела захвалница ученицима
Медицинске школе и Економско-трговинске школе који су пружили свесрдну помоћ
Штабу за ванредне ситуације града Краљева у борби против епидемије заразне болести
вируса корона.
Oд децембра 2020. године, када је отворен Kовид кол-центар у краљевачкој
Медицинској школи, око 200 ученика трећег и четвртог разреда Медицинске и
Економско-трговинске школе, као и неколико професора, пружили су несебичну помоћ
Граду и нашим епидемиолозима обављајући послове у кол-центру.

Краљевачки средњошколци су, путем пет телефонских линија, разговарали са
грађанима који су у изолацији, прикупљали и уносили податке у систем, пружали им
помоћ у прибављању одговарајуће документације због регулисања обавеза према послу.
Први човек града Краљева др Предраг Терзић захвалио је волонтерима кол-центра на
посвећености и несебичном ангажовању у борби са вирусом корона.
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Према његовим речима, својим волонтерским радом ови млади људи знатно су
допринели да се број регистрованих особа чији се подаци током дана унесу у базу
вишеструко увећа и на тај начин учествовали у свакодневном извештавању грађана о
тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији нашег града.
Градоначелник је истакао да су обављајући посао евидентирања контаката
млади Краљевчани, који су били ту за своје суграђане чак и у дане викенда, били важна
карика у процесу спречавања даљег ширења епидемије.
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Како је подсетио руководилац Одељења за послове цивилне заштите Здравко
Максимовић, радећи у две смене, сваког дана од 08.00 до 16.00 часова, ученици
Медицинске школе пружали су неопходне информације грађанима Краљева који су се
кол-центру јављали након што су регистровани као позитивни на вирус корона, а
ученици Економско-трговинске школе су податке о њиховим контактима убацивали у
електронску
базу.
Максимовић је нагласио, да иако су имали кратку обуку, коју су врло брзо савладали,
својим несебичним залагањем значајно су помогли радницима Завода за јавно здравље,
који су због повећаног обима посла били преоптерећени. Истакавши колико је велика
част имати такве младе људе за суграђане, захвалио је свим волонтерима на дивној
сарадњи.
У име града Краљева, захвалнице нашим волонтерима за тежак и обиман посао
који су врло одговорно радили без икакве надокнаде, и настављају да раде и данас,
уручио је заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић.
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Као симболичан знак захвалности, уз подршку Краљевачког позоришта, за све ученике
средњих школа који су волонтирали у Кoвид кол-центру, организована је и поклон
представа.
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Рачунари од Министарства просвете за петнаест краљевачких школа
Четири средње и једанаест основних краљевачких школа добиле су, од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, донацију
вредну више од 50.000.000 динара у виду 348 рачунара и 23 штампача. Ученици
Машинско-техничке, Медицинске, Економско-трговинске и Пољопривредно-хемијске
школе, као и њихови млађи другари који похађају основне школе у Ушћу, Студеници,
Сирчи, Витковцу, Врби, Самаилима, Конареву, Роћевићима, као и „Вук Караџић“ и
„Четврти краљевачки батаљон“, захваљујући Министарству, имаће прилике да
осавремене даље редовно образовање и унапреде дигиталну писменост.
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Подели рачунарске опреме директорима школа, у Машинско-техничкој школи
„14. октобар”, присуствовали су градоначелник Краљева др Предраг Терзић и
руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић, који су обишли и Кабинет
за моделирање машинских елемената и конструкција, компјутерску графику и рачунаре
и програмирање – један од четири опремљена компјутерима у овој школи.
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Градоначелник Краљева др Предраг Терзић, напомињући да се ради о огромној помоћи
Министарства просвете краљевачком школству, нагласио је да је уверен да ће град
Kраљево наставити одличну сарадњу и са Владом Републике Србије и са ресорним
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министарством.
„Директори основних и средњих школа истичу колико им значи ова донација,
колико им значи залагање и Министарства и Школске управе Краљево, а ми ћемо у
будућности, сви заједно, радити како бисмо обезбедили одличне услове за рад у
основним школама које се налазе у градском, приградском и сеоском подручју, али и у
средњим школама на територији града“, изјавио је Терзић подсећајући на то да је
Машинско-техничка школа „14. октобар“ реконструисана заједничким средствима
Владе Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града
Kраљева – од 60.000.000 динара, колика је вредност радова, Министарство је
обезбедило 90 одсто инвестиције, а град Kраљево око 10 процената.
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Руководилац Школске управе Бојана Маринковић нагласила је да је ово још један веома
важан и велики пројекат Министарства просвете усмерен ка основним и средњим
школама у Србији, а поготову у Kраљеву, где је преко потребна информатичка подршка.
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„Овог пута приоритет су нам биле сеоске школе, да покријемо и појачамо
информатичку писменост управо у тим сеоским школама и издвојеним одељењима. До
сада се настава одвијала онако како смо били у могућности будући да није било

Годишњи извешај о раду директора школе

Медицинска школа Краљево

довољно средстава да се школе информатички опреме како треба. Један рачунар
користила су два-три ученика, а сада ће један рачунар користити један ученик. За сада
је обухваћено 15 школа, што не значи да у наредном периоду нећемо имати поделу и за
све остале школе“, рекла је руководилац Школске управе Краљево захваливши
Министарству просвете и Влади на улагањима у образовање.
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У име школа које су добиле ову вредну донацију, Школској управи и
Министарству просвете захвалила је директорка Медицинске школе Kраљево Биљана
Бојанић.
„Наши ђаци ће радити боље и квалитетније захваљујући новим рачунарима.
Овај поклон је за све школе изузетно значајан, а на нама је да оправдамо то још бољим
и успешнијим радом. Ми иначе имамо изузетну подршку локалне самоуправе и
Школске управе тако да ћемо све ове рачунаре искористити за библиотеку, у којој ради
кол-центар Завода за јавно здравље, и на тај начин ћемо се још боље и снажније ставити
у службу града“, поручила је директорка Медицинске школе, која је добила 15 рачунара
и један штампач.
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Директор Машинско-техничке школе „14. октобар“ Милош Лазовић каже да ће 60
рачунара и три штампача, колико су добили, знатно побољшати обављање редовних
послова.
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„Појачаћемо дигиталне компетенције запослених, али и ученика. Опремили смо четири
кабинета потпуно новим рачунарима. Користићемо и старе рачунаре, али за
електронске дневнике, које ћемо распоредити по кабинетима и учионицама. Нећемо
стати овде, наша школа ће се даље развијати – у наредној школској години планирамо
опремање аутомеханичарске радионице, радионице за техничаре за CNC машине,
опремање лабораторије за испитивање грађевинских материјала, а све у циљу
квалитетније наставе“, најавио је Лазовић.
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Улога компјутера у образовању постала је још значајнија са пандемијом вируса
корона и преласка на онлајн наставу. Иако се данас одвија непосредна настава у свим
основним и средњим школама, опрема има велику улогу у даљем усавршавању
наставника, дигитализацији наставних процеса, подршци ученицима.
У циљу унапређења процеса наставе на територији Републике Србије,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја донирало је 7.000 рачунара и 480
штампача основним и средњим школама широм наше земље. Према најавама, додела
рачунара школама – скоро 20.000, биће настављена и наредне године.
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„Епидемије у Србији у 19. веку“
Дана 27. 12. 2021. године ученици првих разреда Медицинске школе посетили
су Свечану салу Градске управе града Краљева, где су имали прилику да присуствују
изложби „Епидемије у Србији у 19. веку“, приређену од стране Историјског архива
Краљево. Изложба ауторке Весне Милојевић, директорке Историјског архива Краљево,
пружа нам увид у једну од најактуелнијих тема данашњице из перспективе
турбулентног 19. века. Ученици су имали прилику да се упознају са епидемијама у
Србији у 19. веку и мерама које су наши преци спроводили како би те епидемије биле
сузбијене.

Посебна част указана је ученицима наше школе, које је ауторка изложбе
посебно поздравила у уводном говору.
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Новогодишња чаролија
Ученици одељења 3/3, образовни профил медицинска сестра васпитач су припремили и
извели представу „Новогодишња чаролија“.
Представу су припремали заједно са професорком Милицом Милетић. Представа је
изведена пред новогодишње празнике за децу предшколске установе“ Олга Јовичић
Рита“ и то у следећим вртићима: „Полетарац“, „Ратарска капија“ и „Невен“. Такође је
изведена и у Медицинској школи за децу радника , у Шумарској школи за децу радника
и у Општини Краљево приликом доделе пакетића деци, које је организовао Црвени крст.
Представа је изведена на опште задовољство ученика, као и деце која су присуствовала
представи.
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Школска слава Свети Сава
У Медицинској школи обележена школска слава Свети Сава. С обзиром на
епидемиолошку ситуацију сечење колача је обављено у присуству малог броја
запослених, свештеника и директорке школе Биљане Бојанић.
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Светски дан књиге
Све

Април је месец у коме се обележавају два врло важна датума за свет књижевности: 2.
април – Међународни дан књиге за децу и 23. април – Светски дан књиге. Ученици
наше школе су направили занимљив пано са изрекама писаца и филозофа о значају
књига и њиховом утицају на наше животе.
Светски дан књиге се обележава у знак сећања на два велика европска писца – Мигела
де Сервантеса и Вилијама Шекспира И то је прилика је да се подсетимо значаја који
књиге као отелотворење људске креативности и жеље за дељењем знања имају у нашем
животу.
Верујем да смо сви барем прочитали једну књигу у животу. Књиге се данас могу наћи у
библиотекама, књижарама, маркетима, трафикама, пијацама, сајмовима, школама,
домовима, могу се наћи и на интернет сајтовима, фајловима, мејловима… Не постоји
место на којем књига не може да пронађе свој дом, не постоји место где се нећете
сусрести са књигом. . Књига је ту да нам буде пријатељ, да нам да савет који нам је
потребан, да нас загрли кад смо тужни, да нас орасположи, да нас саслуша изнутра, да
обрише све наше сузе. Ту је да нас разуме, јер нема већег разумевања између две ствари
него кад између њих постоји емпатија. Ту је да нам покаже да нисмо сами на овом
свету, у својим својим проблемима, нити сами у својим радостима. Ту је да нам покаже
шта значи бити човек. Сваки пут кад завршимо последњу страницу једне књиге,
завршили смо своје магично путовање, које остаје дубоко у нашем сећању. Затварајући
ту књигу, остављамо једног пријатеља иза себе и носимо га у себи као извор знања,
забаве и инспирације за живот.
Све у свему желимо Вам срећан Светски дан књиге!
Приредила: Весна Драгојевић, професор
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Дан розих мајици
У нашој школи обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља, 23.2.,
који је познат и као Дан розих мајици.
Назив потиче из приче о канадском дечаку који је био предмет исмејавања и физичког
злостављања од својих другара, јер је у школу дошао обучен у розе мајицу. Тако се
обукао како би пружио подршку својој мајци која је оболела од карцинома дојке.

Активисти су тада купили 50 розе мајица и поделили их његовим вршњацима у школи
који су их носили као подршку дечаку.
Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако
постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама широм света.
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Међународни дан особа са Дауновим синдромом
Ученици одељења II1 обележили су Међународни дан особа са Дауновим синдромом.
Као знак подршке различитостима и ради подизања свести о важности инклузије особа
са Дауновим синдромом ученици су носили различите чарапе. Сам чин ношења
различитих чарапа представља прихватање различитости и међународно је признат
начин обележавања дана особа са Дауновим синдромом који је симболично назван
„Дан шарених чарапа“.
Ученици су израдили и едукативни плакат како би ширили знање о овој врсти
инвалидитета.
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Посета Специјалној болници „Меркур“
Ученици смера медицинска сестра васпитач су са професоркама Оливером Ђуровић,
Љиљом Петошевић и разредним старешином Јасном Зарев обишли специјалну болницу
„Меркур“ у Врњачкој бањи.
Били су дочекани од стране едокринолога, главне сестре и помоћног особља, који су им
теоретски објаснили и показали чиме се њихов објекат бави.

У Меркуру пацијенти и гости имају целодневну бригу од стране искусног тима лекара
и сестра. Омогућена им је регулација гликемије, шетња бањским парковима, а
коришћењем лековитих вода, чистог ваздуха и придржавањем хигијенско дијететског
режима, утичу на побољшање сопственог здравља и имунитета.
Затим су обишли Специјалну болницу за хипербаричну медицину, где смо добили
основне информације о коришћењу и употреби хипербаричне коморе од стране доктора
и главне сестре. Имали смо прилику да присуствујемо самом току терапије,
пацијентима индикованим за ХБО терапију.
На крају дана, едукативни и информативни обилазак Врњачке Бање завршио се,
шетњом и дружењем.
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Дан отворених врата
У суботу 14.05.2022. године ученици и професори Медицинске школе Краљево
организовали су „Дан отворених врата“. У периоду од 10 до 12 часова око 200 ученика
осмог разреда са наставницима и родитељима дванаест основних школа из Краљева,
Врњачке Бање и Рашке имали су прилику да посете нашу школу. Свака основна школа
имала је свог домаћина који је био задужен посетиоцима да покаже учионице,
кабинете, фискултурну салу, библиотеку и остале простоје школе.
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Домаћини су такође осмацима давали и све релевантне податке о организацији рада
школе, предметима исл. Остали ученици су са предметним наставником из стуке у
својим кабинетима организовали презентације смерова које Медицинска школа уписује
ове школске године. (Медицинска сестра - техничар, фармацеутски техничар,
медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски техничар и зубни техничар), али такође
се ученицима представио и смер козметички техничар који ове године не уписујемо у
првом разреду, али постоји у нашој школи.
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Општи утисак осмака који су посетили школу је да им је оваква прилика била од
великог значаја, не само да виде како Медицинска школа изгледа већ и могућност да од
ученика школе добију одговере на питања везана за саму организацију учења и наставе.
Идеја за организовање „Дан отворених врата“ потекла је ученичког Парламента
Медицинске школе.
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Ускршња продаја

У сусрет ускршњим празницима у холу школе је организована ускршња
продаја, у организацији ученика III и IV разреда смера медицинска сестра
васпитач.
Средства прикупљена од продаје биће предата ученичком парламенту и
искоришћена у хуманитарне сврхе.
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Дан Медицинске школе

У четвртак, 12. 5. 2022. године у биоскопу „Кварт“ обележена је 64. година постојања
Медицинске школе. Присутним гостима, колективу и ученицима се обратила
директорка школе Биљана Бојанић.
Главни део приредбе чинила је презентација образовних профила који се школују у
Медицинској школи. Драмски део приредбе припремили су ученици наше школе
сарадњи са професоркама српског језика и књижевности Јеленом Вељовић, Мином
Миљаковић, Милицом Милетић и Љиљом Ракић. Музички део програма био је у
изведби хора Медицинске школе под управом професорке музичке уметности Јелене
Столић. Важно је нагласити да је драмски текст био у потпуности ауторски, као и
текстови појединих музичких композиција које су певане на матрице популарне
музике.
Представа је одисала оргиналношћу, хумором и креативношћу, са дозом озбиљности
која је потребна да се представе знања и вештине које ученици стичу у нашој школи.
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У Краљеву,
31. 8. 2022. године
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Директор школе
Биљана Бојанић

