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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

У Краљеву,

31.08.2022. године

Медицинска шкoла Краљево

На основу члана 119. став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон, 6/2020 и 129/2021), Школски одбор Медицинске школе Краљево на предлог
Наставничког већа на седници одржаној дана 08.09.2022. године донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ КРАЉЕВО
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
1. УСВАЈА СЕ Извештај о остваривању Годишњег плана рада Медицинске школе Краљево
за школску 2021/2022. годину у свему како је предложено.
Образложење
Чланом 119. став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021), прописано је да орган управљања доноси предшколски, школски, односно
васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању. Поступајући у оквиру својих надлежности
Школски одбор је донео одлуку изречену у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________________

Бранислав Тодоровић
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I УВОД
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе садржи релевантне
информациjе о раду школе и усклађен jе са садржаjем годишњег плана рада школе.
Полазне основе за израду Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
Извештај о реализацији Годишњег плана школе Медицинске школе урађен је на
основу следећих Закона и Правилника:
1. Закон о основама система образовања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021),
2. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013,
101/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 - др. закон),
3. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/2018),
4. Закон о друштвеној бризи о деци (,,Службени гласник РС'' бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 испр. др. законa, 101/2005 - др. закон, 18/2010 - др. закон и 113/2017 - др. закон)
5. Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93,
48/94 и 101/05, 47/18 и 48/18-испр, 30/2010),
6. Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
7. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др.
закон),
8. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 5/04),
9. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног
образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“ бр. 10/2019)
10. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег
стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 10/2019)
11. Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 7/2014, 11/2016 - др. правилник, 13/2018, 13/2018 -др.
правилник),
12. Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 7/2014, 11/2014, 9/2015, 2/2016, 3/2017 и 3/2018)
13. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Здравство и социјална
заштита („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 2/1993-1, 6/1995-1, 6/2002-35,
13/2002-2, 1/2007-71, 13/2007-234, 2/2008-14, 2/2009-128, 6/2010-23, 8/2013-142,
11/2013-282, 14/2013-7, 7/2014-1 др. правилник, 7/2014-316 др. правилник, 9/2015-1 др.
правилник, 10/2019-19 др. правилник, 10/2019-11 др. правилника, 1/2021-125),
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14. Правилник о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке
предмете у стручним и уметничким школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“
бр. 6/1990-1, 4/1991-1, 7/1993-1 - др. правилник, 17/1993-106, 1/1994-5, 2/1994-61,
2/1995-17, 3/1995-1, 8/1995-10, 5/1996-5, 2/2002-1, 5/2003-22, 10/2003-2, 24/2004-3,
3/2005-2, 6/2005-1, 11/2005-162, 6/2006-131, 12/2006-4, 8/2008-15, 1/2009-3, 3/2009-25,
10/2009-77, 5/2010-3, 8/2010-163 (исправка), 11/2013-1, 14/2013-2, 5/2014-9, 5/2014-85,
3/2015-3, 11/2016-552, 13/2018-6, РС 30/2019-50 - др. правилник, 15/2019-1, 15/2020103, 5/2022-1),
15. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 23/04, 9/05, и 11/2016),
16. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 21/2015-20, 11/2016-544, 13/2018-68, 5/2019-407,
2/2020-39, 14/2020-179),
17. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне
предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у
стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 17/2015-1, 10/2019-200),
18. Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.
98/2017),
19. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“ бр. 76/2020 и
94/2020),
20. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС“, бр.
56/2019),
21. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС", број 56/2019),
22. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени
гласник РС”, бр. 37/1993 и 43/2015),
23. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2011)
24. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл.гласник РСПросветни гласник“ бр. 5/12 и 6/2021. – др. правилник)
25. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник
РС ", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022)
26. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС ", бр. 109/2021),
27. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 46/2016 и 45/2018)
28. Правилник о плану уџбеника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 9/2016-161,
10/2016-276 - исправка, 10/2017-51, 11/2019-206, 7/2021-674)
29. Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 14/18),
30. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом (Сл.гласник РС, бр. 80/2018),
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31. Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године
(„Сл.гласник РС“ бр. 80/2020)
32. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 46/2019, 7/2020),
33. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр. 22/2016),
34. Правилник о поступању у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", бр. 65/2018),
35. Упуство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у
образовно-васпитним установама (Број: 119-01-396/2018-01),
36. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање (Сл.гласник РС, бр. 74/2018),
37. Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Сл.гласник
РС“, бр. 30/2019),
38. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“,
бр. 82/2015 и 59/2020),
39. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Сл.гласник
РС“, бр. 68/2018),
40. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно- васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 1/92,
23/97, 2/2000 и 15/2019),
41. Правилник о стручно-педагошком надзору ("Службени гласник РС", бр. 87/2019),
42. Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Службени гласник РС", бр.
10/2019),
43. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање ("Службени гласник РС", бр. 74/2018),
44. Уредба о мерама за спречавање и сузбијање зарезне болести, Covid – 19 („Сл. гл. РС“,
бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020), и Правилник о посебном програму
образовања и васпитања, као и други прописи којима се ближе уређују специфични
аспекти рада средњих школа
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1. 1. РАЗВОЈНИ ПУТ ШКОЛЕ

Медицинска школа у Краљеву је установа која обавља образовно - васпитну
делатност средње стручне школе за подручје рада здравство и социјална заштита.
Школа је основана 195859. године и школовала је медицинске сестре општег смера.
Задатак школе био је припрема кадрова средње стручне спреме здравствено социјалне установе и патронажне службе за здравствено просвећивање народа. Школа је
била смештена у просторијама среског хигијенског завода у Краљеву. Школовање је
трајало три године, а по завршеном трећем разреду ученици су полагали дипломски испит.
Од 1962. године школа заузима јужни део зграде у данашњој Доситејевој улици бр. 44.
Осим већ постојећег смера за медицинске сестре, уведени су и нови: за неговатељице
(педијатријски) и акушерски. Школа мења име од 4. децембра 1965. год. у Медицинска
школа „Даница - Кока Јаснић“, а 4. децембар се слави као Дан школе. Од 1977. године
уводе се две фазе средњошколског образовања. Заједничке основе усмереног образовања у
Медицинској школи почеле су од септембра 1977. године. Уписом прве генерације по
новом систему 10. јула 1979. Медицинска школа и Гимназија спојене су у једну школу,
чиме је конституисана нова радна организација под називом Образовни центар „Даница
Јаснић – Мирко Луковић“. Укидањем система усмереног образовања Медицинска школа
постаје самостална.
Европска инвестициона банка и Министарство просвете - Јединица за
имплементацију, су у мају 2005. године потписале споразум о реализацији пројекта
„Побољшање стања школа“ у оквиру кога је изграђен нови објекат Медицинске школе,
обзиром да је установа дуге традиције, где су школу у веома оскудним просторним
могућностима завршиле генерације квалитетно обученог медицинског особља. Објекат је
састоји од приземља и два спрата са приближно 4.000 м2.
Прва генерација ђака је у просторије нове школе ушла 8. марта 2010. године.
Преласком у нови простор Школа је решила просторне проблеме и добила одличне
материјално техничке услове за рад и сву опрему ставила у функцију, што је допринело
квалитетнијем раду и дало могућност да се неометајући наставу обавља проширене
делатности- обуке пружања прве помоћи , у које су укључени наставници као инструктори
и координатори и ученици као демонстратори и непосредни извођачи.
У децембру 2014. године је свечано отворен козметички салон који успешно
функционише уз стручну координацију наставника, виших козметичара - естетичара и
залагање ученика - будућих козметичара. На овај начин установа осварује значајна
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материјална средства која се усмеравају за набавку наставних средстава, као и за
унапређење о осавремењавање наставног процеса.
Медицинска школа је у децембру 2015.године, у процесу екстерног вредновања,
оцењена највишом оценом 4, као резултат високог квалитета васпитно- образовног рада
установе, а која ће нам у наредном периоду служити као полазна тачка за унапређење
делотворности и ефикасности у раду.
Наша школа је била домаћин Удружењу медицинских школа Србије, које је
одржано 28. и 29. новембра 2017 год. Гости Краљева и наше школе су били представници
34 медицинске школе из целе Србије.
Посета је била организована тако да су гости први дан имали радни део и свечану
вечеру у хотелу „Турист“, а други дан су обишли нашу школу.
На отварању Скупштине Удружења медицинских школа присуствовао је помоћник
министра за средње образовање др Александар Пајић, градоначелник Града Краљева др
Предраг Терзић, помоћник градоначелника за образовање Александар Цветковић и
начелник школске управе Миљојко Луковић.
На седници Скупштине Удружења медицинских школа Рeпублике Србије,
одржаној дана 13.03.2018.године, у Новом Пазару једногласно је донета одлука да се за
Председника Удружења медицинских школа Републике Србије именује Биљана Бојанић,
професор српске књижевности и језика, директор Медицинске школе у Краљеву.
Председник Удружења медицинских школа Републике Србије се именује на период
од четири године, почев од 14.03.2018.године.
Удружење Медицинских школа Републике Србије је основано 2004. године и у
почетку је бројило 14 школа. Удружење данас чини 44 медицинске школе из целе Србије.
Изузетно смо поносни на чињеницу да је сада председник удружења Медицинских школа
Србије директор наше школе Биљана Бојанић и да се седиште Удружења сада налази у
Медицинској школи Краљево.
Услед пандемије изазване вирусом COVID -19, а на позив и иницијативу Градског
штаба за ванредне ситуације Кол центар у Медицинској школи у Краљеву почео је са радом
12. децембра 2020. године.
На електронској седници одржаној 08. 12. 2020. закључио да је неопходно пружити
техничку подршку Заводу за јавно здравље Краљева, а на овај позив ученици и прифесори
Медицинске школе Краљево брзо су реаговали и уступили просторије школе у којима су
волонтери у две смене сваки дан у периоду од 08,00 – 16,00 часова одговарали на позиве
грађана.
Осим професора који су организовали дежурства са ученицима, обуку и сталну
подршку волонтерима пружали су радници Завода за јавно здравље. Волонтерима из
Медицинске школе прикључили су се и ученици из Економско- трговинске школе Краљево
који помажу при уносу података у табеле. Задатак волонтера је био разговор са грађанима,
првенствено унос података о Ковид позитивнима и њиховим контактима, а затим и давање
савета на бројне недоумице које је неопходно разјаснити суграђанима.
У кол центар који је организован у Медицинској школи јављали су се грађани са
територије Краљева, Врњачке Бање и Рашке.
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1. 2. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ШКОЛЕ
Решењем Министра просвете број 022-05-00106/94-03
- од 29.5.2012. године Школа је испунила прописане услове за обављање образовно
- васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама у радном
односу на неодређено време и довољног броја ученика да остварује наставне планове и
програме.
- од 29.02.2016. године Школа је испунила прописане услове за обављање
образовно - васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и
потребног броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за
образовни профил за први разред
 медицинска школа- техничар
 козметички техничар
 физиотерапеутски техничар
- од 10.06.2016. године Школа је испунила прописане услове за обављање
образовно - васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и
потребног броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за
образовни профил фармацеутски техничар
- од 22.02.2017. Школа је испунила прописане услове за обављање образовно васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за образовни
профил за други, трећи и четврти разред
 медицинска школа- техничар
 козметички техничар
 физиотерапеутски техничар
- од 27.05.2020. Школа је испунила прописане услове за обављање образовно васпитног рада у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника за остваривање наставног програма за образовни
профил зубни техничар.

Медицинска сестра - техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар
Зубни техничар

Трећи разред

Први разред

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Образовни профили у школској 2021/2022. години:
Медицинска сестра - техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар
Зубни техничар
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Медицинска сестра - техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Козметички техничар
Зубни техничар

Четврти разред

Други разред
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Медицинска сестра - техничар
Фармацеутски техничар
Медицинска сестра васпитач
Физиотерапеутски техничар
Зубни техничар

1. 3. ПРОГРАМСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
У школској 2021/2022. години приоритет су биле следеће програмске оријентације
школе:
 реализација Плана рада школе за школску 2021/2022. годину у целини;
 побољшавање квалитета свих облика образовно - васпитног рада;
 давање могућности ученицима да што активније учествују у настави
образовно - васпитном раду;
 интензивнија и чвршћа сарадња са родитељима ученика и континуирани
праћење рада и напредовања ученика;
 усмеравање делатности стручних актива на подизању нивоа педагошке
културе и стручности наставе, на уједначавању критеријума оцењивања и
унапређивању сарадничког односа наставник - ученик;
 унапређење и осавремењавање практичне наставе и вежби;
 укључивање ученика у активности које се спроводе на нивоу локалне
самоуправе;

1. 4. АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. 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.
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Успех ученика на крају школске 2021/2022. године
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Ако успех ученика на крају 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 поправни 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%).

Успех ученика по разредима
75.68%
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40.00%
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30.00%
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3.95%

1.35%

10.00%
0.00%
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2

одличан успех
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врло добар успех

4
добар успех

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.

ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ
укор одељењског старешине

укор одељењског већа

1

3
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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.

Успех ученика из владања по разредима
100.50%
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0.00%
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100.00%
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0.65%
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99.00%
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98.03%

100.0%
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2
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4

96.00%

одличан (5)

врло добар (4)

добар (3)

Укупан број изостанака ученика на нивоу школе је 46478, од чега је 45403
оправданих и 1075 неоправданих изостанака.

Изостанци ученика
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1
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оправдани изостанци

неоправдани изостанци

Аница Саковић, педагог школе
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II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
2. 1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Зграда Медицинске школе је државна својина, a одржавање и текуће трошкове
финансира jединица локалне самоуправе Града Краљева. Материјални услови су
задовољавајући. У одређеним ситуацијама и непланиране активности биле су реализоване.
Школа је 2010 године опремљена свом опремом за кабинете и специјализоване учионице,
што доприноси успешнијој реализацији наставе.
Опрема у специјализованим учионицама и кабинетима је у складу са захтевима
норматива ("Просветни гласник РС" 7/91, 9/91 и 8/2015). Школа има склопљене уговоре о
реализацији вежби и блок наставе из стручних предмета за III и IV разред са установама:
Општа болница „Студеница“ Краљево, Дом здравља Краљево, Предшколска установа
„Олга Јовичић - Рита“ Краљево, Предшколска установа „EDUCA CENTER“ Краљево,
Aпотекарска установа Краљево, Завод за јавно здравље Краљево, Специјална болница за
рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој Бањи, Козметичким салонима и Специјалним
центром за рехабилитацију „Меркур“ у Врњачкој бањи.
Школа остварује додатне приходe од издавања фискултурне сале и
преквалификација.
2.1.1. ПРОСТОРНИ

УСЛОВИ

У објекту школе укупне површине 3.943,57м2 има: 7 учионица опште намене, 3
специјализоване учионице, 13 кабинета, 2 мале учионице, 3 припремне учионице,
фискултурна сала, библиотека и трпезарија, пре свега за ученичке ваннаставне активности
– до презентација виших, високих школа и факултета. У школи постоје канцеларије за:
наставнике и професоре, директора, управу и администрацију, сручног сарадника –
психолога и педагога који дели канцеларију са наставником задуженим за координацију
практичне наставе и библиотека за стручног сарадника - библиотекара. Школа поседује
опремљену библиотеку и фискултурну салу које задовољавају у потпуности норматив.
Учионице опште намене:
1- учионица - бр. 2 - 56,55 m2
2- учионица - бр. 3 - 56,55 m2
3- учионица - бр. 14 - 56,55 m2
4- учионица - бр. 16 - 56,55 m2
5- учионица - бр. 17 - 56,55 m2
6- учионица - бр. 32 - 64,79 m2
7- учионица - бр. 13 - 56,55 m2
Специјализоване учионице:
1 - учионица - бр. 26 - 56,55 m2 - за предмет анатомија и физиологија
2 - учионица - бр. 27 - 56,55 m2 - за предмет физика
3 - учионица - бр. 19 - 64,79 m2 – за вежбе из рачунарства и информатике.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе
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Кабинети:
1. кабинет бр. 1 - 20,66 m2 (за извођење насаве вежби у првом и другом разреду
физиотерапеутских техничара).
2. кабинет бр. 4 - 28,91 m2 (за извођење вежби и блок наставе за образовни
профил физиотерапеутски техничар први и други разред).
3. кабинет бр. 5 - 29,71 m2 (за извођење наставе, вежби и блок наставе за
образовни профил стоматолошка сестра- техничар).
4.кабинет бр. 7 - 18,23 m2 (за стручне предмете образовног профила козметички
техничар, за извођење вежби и блок наставе).
5. кабинет бр.12 - 18,28 m2 , (за стручне предмете образовног профила козметички
техничар за извођење вежби и блок наставе).
6. кабинет- бр. 29 – 56,55 m2 (аналитичка хемија, хемија).
7. кабинет-лабораторија бр. 30. – 56,55m2 (за извођење теорије и вежби из
предмета фармацеутска технологија и фармацеутска хемија за сва четири разреда).
8. кабинет бр. 33 - 52,18 m2 (за здравствену негу- извођење теорије, вежби у
првом и другом разреду.Блок наставе из прве помоћи.)
9. кабинет бр. 34.- 57,07 m2 (за здравствену негу - извођење наставе, вежби и блок
наставе из прве помоћи.)
10. кабинет бр. 36.- 23,91 m2 (за извођење наставе вежби и блок наставе за
образови профил- зубни техничар у сва четири разреда за једну групу ученика.)
11. кабинет бр. 37 - 56,55 m2 (за извођење наставе вежби и блок наставе за зубне
техничаре у свим стручним предметима за две групе ученика.)
12. кабинет бр. 38 - 56,55 m2 (за предмет фармакогнозија теорија, вежбе и блок
наставе у трећем и четвртом разреду.)
13. кабинет бр. 38а – 19 м2 (за здравствену негу вежби у првом и другом разреду.)
Мале учионице:
- учионица бр.15 - 23,91 m2 (за групу до 16 ученика)
- учионица бр.18 - 18,23 m2 (за групу до 16 ученика)
Припремне учионице (допунску, додатну, припремну):
-учионица бр.25 - 23,91 m2 – анатомија и физиологија (до 10 ученика)
-учионица бр.31- 23,19 m2 – хемија и фармакогнозија (до 10 ученика)
-учионица бр.27а - 18,23 m2 за предмет физика (до 10 ученика)
Библиотека бр.35 (63,05 m2) опремљена са преко 7000. наслова и 6 рачунара.
Канцеларија (Зборница) за професоре и наставнике, бр.20 (66,12м2)
Канцеларије за управу:
- канцеларија директора бр. 23 – ( 22,56 m2)
- канцеларија за психолога - педагога, бр. 24( 18,23м2)
- канцеларија секретара бр.22 ( 20,51 m2)
- канцеларија референта за ученичке и шефа рачуноводства,бр.23 (27,18м2)
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17

Медицинска шкoла Краљево

Заједничке и помоћне просторије:
приземље објекта:
- степениште - 65,77 m2
- санитарне просторије - 42,29 m2
- портирница- 10,59 m2
- ходник, комуникација – 157,12m2
први спрат:
- степениште - 65,77 m2
- санитарне просторије– 53,94m2
- ходник, – 235,49m2
други спрат:
- степениште - 65,77 m2
- санитарне просторије - 42,30m2
- ходник, комуникација – 231,20m
Школска фискултурна сала површине 670 m2 одговара захтевима Норматива
("Просветни гласник", броj 7/91).
За извођење наставе физичког васпитања користиле су се и игралишта и атлетска
стаза површине 2.276 m2, заједно са Гимназијом, Економско-трговинском школом и
Електро-саобраћајном техничком школом.
2.1.2. НАСТАВНА СРЕДСТА И ОПРЕМА
Сви кабинети и специјализоване учионице опремљени су апаратима, училима и
наставним средствима по нормативу, тако да су опремљени 100%.
Наставници општеобразовних и стручних предмета у школској 2021/2022. години
у настави су користили: рачунаре, лаптопове, паметне табле, плејере.
Техничка опрема за реализацију наставе:
Апарати

Уређаји

Врста

Количина

Врста

Количина

компјутери
тв-смарт
лап-топ
графоскоп
пројектор
тв-двд

38
8
11
8
9
4

штампач
фотокопир
скенер
мини линија
касетофон
двд

10
3
2
5
3
2

паметне табле

7

пројекционо платно

4

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе

18

Медицинска шкoла Краљево

2.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПОБОЉШАЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ
УСЛОВА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ :
Од већих инвестиционих одржавања замењене су бехатон плоче на улазу у школу.
На првом спрату школе, у свим учионицима и ходницима, замењени су лед панели.
Окречене су канцеларије директора, финансијско-административне службе, секретара,
педагога, психолога и организатора вежби и вежби у блоку и у наведеним канцеларијама на
зидовима, постављен је декоративни ламинат.

За потребе извођења наставе школа је набавила 3 паметне табле.
Извршена је и набавка потребних материјала за извођење вежби и вежби у блоку за
ученике свих образовних профила.
Министарство просвете је школи донирало 15 рачунара и један штампач. 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. Подели рачунарске опреме директорима школа, у МашинскоИзвештај о реализацији Годишњег плана рада школе
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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.
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
министарством.

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.
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2. 2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
У школској 2021/2022. години су обезбеђени потребни људски ресурси који су у
функцији квалитета рада школе. Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним
наставним кадром. Поред стручности колектив карактерише висок степен сарадничких
односа, међусобног поштовања и уважавања, ентузијазам, што ствара врло повољну радну
климу. Просечни радни стаж је 14 година.
Школска спрема

Руководство

Наставно
особље

Стручни
сарадници

Администр.
особље

Помоћно
тех. особље

Укупно

лекари спец. уговор

12

12

специјализација

1

1

магистратура

1

1

висока стр. спре

1

42

2

виша школа

19

1

V степен

1

2

47
20
1

средња школа

1

1

III степен

2

2

основна школа

9

9

11

94

укупно

1

76

3

3
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2. 3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ
У школској 2021/2022. години школа је потписала уговоре о сарадњи за
реализацију вежби и вежби у блоку са следећим установама:
 Опша болница „Студеница“ Краљево,
 Дом здравља Краљево,
 Специјална болница „Агенс“,
 Специјална болница „Меркур“,
 Геронтолошки центар Матарушка бања,
 Апотекарска установа Краљево,
 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Краљево
 Предшколска установа „EDUCA CENTER“ Краљево.
Крајем другог полугодишта, када су се створили повољни услови, за ученике трећег
разреда је организована настава вежби и вежби у блоку у Општој болници „Студеница“ и
предшколским установама „Олга Јовичић Рита“ и „EDUCA CENTER“.
У школској 2021/2022. години школа је у циљу сарадње са друштвеном средином,
повремено стављала на располагање своје следеће објекте:
 школске објекте,
 школске терене,
 фискултурну салу.

III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
3. 1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА
3. 1. 1. ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ШКОЛЕ
Сви запослени су обављали своје радне задатке у оквиру 40 - часовне радне
недеље у складу са Решењем о задужењу. Образовно - васпитни рад се одвијао у две смене
у оквиру петодневне наставне недеље.
3. 1. 2. ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕДА ЧАСОВА
Образовно-васпитни рад се одвијао у скалду са одлукама Владе Републике Србије
као и МПНТР-а, у односу на епидемиолошку ситуацију у земљи на триначина: по
комбинованом моделу; по моделу наставе на даљину (онлајн настава) и непосредним
радом у школи.
Радни дан се у сва три модела реализовао у складу са распоредом часова, али уз
измене радне сатнице када је примењиван комбиновани модел. Часови су током
комбинованог модела рада реализовани у трајању од 30 минута, са почетком 07:30 у
преподневној смени до 17:25 у поподневној смени.
Период између смена и часова коришћен је за дезинфекцију школе у складу са
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препорукама МПНТР-а и Кризног штаба РС. Преподневну наставу су похађали ученици I и
II разреда, а поподневну смену ученици III и IV разреда.
У току реализације онлајн наставе часови су реализовани у трајању од 45 минута
са почетком у 07.30 у преподневној смени и завршетком у 19.35 у поподневној смени. Иста
сатница је примењивана током непосредног рада у школи.
У свом раду школа се придржавала распореда часова који је усвојен на почетку
школске године, са незнатним изменама због усклађивања распореда наставника на замени
и осталих кадровских промена, о чему су на време обавештавани и ученици и родитељи.
Током рада по првом моделу настава у преподневној смени је почињала у 7.30
часова и трајала до 13.30 часова, а у поподневној смени часови су почињали у 13.35 часова
и трајали до 19.35 часова по следећем распореду звоњења:
Преподневна смена
7.30 - 8.15

Часови
1. час

Последодневна смена
13.35 - 14.20.

8.20 - 9.05

2. час

14.25 - 15.10

9.10 - 9.55
10.15 - 11.00
11.05 - 11.50
11.55 - 12.40
12.45 - 13.30

3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

15.55 - 16.00
16.20 - 17.05
17.10 - 17.55
18.00 - 18.45
18.50 - 19.35

3. 1. 3. БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

I1
I2
I3
I4
I5

Mедицинска сестра техничар

1

30

Фармацеутски техничар

1

30

Медицинска сестра - васпитач

1

32

Физиотерапеутски техничар

1

32

Зубни техничар

1

29

укупно

II1
II2
II3
II4
II5

153
Mедицинска сестра техничар

1

31

Фармацеутски техничар

1

30

Медицинска сестра - васпитач

1

29

Козметички техничар

1

30

Зубни техничар

1

30

укупно

150
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III1
III2
III3
III4
III5

Mедицинска сестра техничар

1

31

Фармацеутски техничар

1

30

Медицинска сестра - васпитач

1

30

Физиотерапеутски техничар

1

30

Зубни техничар

1

31

укупно

IV1
IV2
IV3
IV4
IV5

152
Mедицинска сестра техничар

1

29

Фармацеутски техничар

1

29

Медицинска сестра - васпитач

1

30

Козметички техничар

1

30

Зубни техничар

1

30

укупно

148

Укупно

603

3. 1. 4. СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.
ГОДИНИ

Место становања за време школовања:
Станује код:

Број:
I

II

III

IV

укупно

135

134

134

133

536

Старатеља/неговатеља

/

/

-

2

2

Станодавца

3

3

2

2

10

У дому ученика

12

10

14

14

50

Родитеља
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код родитеља
старатеља
станодавца
у дому ученика

Ученици путници
I

II

Број
III
IV

Путују пешке до 3 км

58

52

61

76

247

Путују превозом до 5 км

25

22

28

24

99

Путују превозом од 5 до 10 км
Путују превозом од 10 до 20 км
Путују превозом од 20 до 130 км

28
28
8

32
22
19

26
32
10

25
15
10

111
97
47

Удаљеност

укупно

Образовни ниво родитеља:
Степен образовања
VII степен и више

VI степен

IV степен

I

II

број
III
IV

мајка

23

24

26

28

101

отац

20

22

12

20

74

мајка

14

8

8

14

44

отац

15

5

13

11

44

мајка

80

82

101

86

349

отац

73

82

101

94

350

родитељ
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III степен

Основно образовање
Без потпуног основног
образовања

Ученици који живе са
оба родитеља

мајка

25

21

9

14

69

отац

29

27

15

14

85

мајка

3

10

4

6

23

отац

8

7

5

5

25

мајка

/

1

/

/

1

отац

/

/

/

/

/

I

II

III

IV

Укупно

126

125

134

129

514

Ученици из осетљивих група
Број ученика по критеријуму
Ознака
критеријума

Опис критеријума

I

II

III

IV

Укупно

А

Ученици са једним родитељем - други родитељ
умро.

5

4

1

6

16

Б

Ученици са једним родитељем - због развода
брака, неступања у брак и сл.

16

18

14

13

61

В

Ученици без оба родитеља - имају
старатеља/хранитеља и сл.

/

/

/

2

2

Г

Ученици којима је барем један родитељ инвалид
(има неки одређени степен неспособности за
рад) или душевни болесник (поред искључиво
менталних поремећаја овде ћемо убрајати и
болести зависности, као што су алкохолизам,
наркоманије и сл.).

1

/

/

2

3

Д

Ученици из ромских породица.

/

/

/

/

/

Ђ

Ученици којима су породице расељене или
избегле.

4

/

3

/

7

Е

Ученици из породица које су корисници услуга
Центра за социјални рад.

/

/

/

1

1
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3. 2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДЕЖУРСТВА У ШКОЛИ
Дежурство наставника у школи се одвијало у складу са распоредом дежутства за
радну недељу који је усвојен на почетку текуће школске године, али и мењан, допуњаван и
усклађиван у складу са препорукама надлежних институција у оквиру мера превенције
COVID-19.
У циљу подстицања и развијања осећаја дужности и одговорности, у нашој школи
је, такође уз прописане мере превенције, организовано дежурство ученика и то :
- у преподневној смени од 07:30 - 13:30 и
- у поподневној смени од 13:35 – 19:35 сати.
Ученици су дежурали у холу школе, поред улазних врата, са задатком да
контролишу и евидентирају посетиоце школе и им помогну да се лакше оријентишу у
прстору школе, као и да прате и усмеравају поштовање прописаних мера обавезног
ношења маске и одржавања прописане дистанце.
При организовању дежурстава водило се рачуна о смени у којој ученик похађа
наставу и распореду вежби и вежби у блоку.
Током реализације ове обавезе ученика, ретко је долазило до проблема, углавном
због одсутности ученика из школе, што је у ходу решавао дежурни наставник одређујући
адекватну замену из одељења.
3. 3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА И
РЕАЛИЗАЦИЈА КАЛЕНДАРА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА
Наставна делатност је стручно заступљена у потпуности. Часови редовни наставе
су реализовани у складу са захтевима, одлукама Владе Републике Србије и МПНТР РС, а
све у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи изазваном пандемијим COVID-19.
У складу са Изменама Правилника о календару образовно/васпитног рада, прво
полугодиште је трајало од 01.09.2021. године до 30.12.2021. године. У том периоду
реализовано је 82 наставна дана.
Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада продужен је јесењи
распуст за средње школе који је трајао од 08.11.2021. до 12.11.2022. 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 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.
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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.
У школској 2021/2022. години образовно-васпитни рад се одвијао у складу са
одлукама Тима за школе, који је сваког петка одлучивао о моделу наставе који ће се
примењивати у наредној седмици. У септембру су се примењивала два модела наставе:
комбиновани и рад на даљину а након тога настава се до краја другог полугодишта
одвијала непосредним радом у школи. Сва три модела су адекватно примењивана у школи,
у функцији квалитетне наставе и учења. У току онлајн наставе, ученици и наставници су се
придржавали распореда часова уз коришћење основне изабране платформе за рад школе –
G Suite For Education, као и додатних платформи које су примењиване у складу са
потребама наставе. У току комбинованог модела наставе, половина одељења је наставу
пратила непосредно у школи, док је друга половина одељења наставу пратила од куће.
Наставници су користили различите методе и технике уз масималне напоре да се дефицит
у времену и настави што мање осети у делотворности ученика. Ученици су имали додатне
консултације са наставницима, уз поштовање свих прописаних мера. Наставници и
ученици који су наставу пратили непосредно у школи, путем основне платформе за рад и
додатних платформи и апликација, преносили су потребне садржаје ученицима који су
наставу пратили од куће.
У школи су се у току првог полугодишта празновали државни, верски и школски
празници и то:
- 11.11.2021.године - Дан примирја у Првом светском рату;
- 02. и 03.01.2022. године - Новогодишњи празници;
- 07.01.2022. године – Божић;
- 27.01.2022. године – Дан Светог Саве;
- 15. и 16.02.2022. године – Дан државности Републике Србије;
- 22. и 25.04.2022. године – Васкршњи празници;
- 02. и 03.05.2022. – Првомајски празници;
- 12.05.2022. године – Дан школе.

3. 4. ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ПЛАНИРАЊА И ПРИПРЕМАЊА
НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Планирање и непосредно припремање наставника и стручних сарадника за
образовно- васпитни рад у школској 2021/2022. године вршило се кроз:
 глобално (годишње) планирање са бројем наставних тема и бројем часова по
темама распоређених за обраду, утврђивање, кабинетско и практично вежбање са јасно
дефинисаним циљем, исходима по темама, наведеном наставном ситуацијом;
 оперативно планирање које обухвата дидактичко-методичку разраду наставних
тема на наставне јединице, избор наставних метода, наставних средстава и облика рада,
иновације, корелације и евалуација;
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 непосредно припремање које подразумева израду писане припреме за час.
Основни задатак припреме је да се планира организација часа и што конкретније предвиде
активности у односу наставника и ученика уз уважавање одређених педагошких принципа
рада;
Сваки наставник је у оквиру свог стручног већа узмао учешће у процесу
самовредновања рада школе анализом образовно-васпитног рада у оквиру свог предмета
личним и професионалним усавршавањем. Наставници су планирали ваннаставне
активности. Наставници и стручни сарадници су благовремено израђивали и предавали
своје годишње и оперативне планове рада.
3. 5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДРУГИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3. 5. 1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставни предмет: Анатомија и физиологија
Додатна настава: (такмичење из анатомије и физиологије)
Додатна настава се одржавала у периоду од фебруара до маја 2022 године.
Број одржаних часова доатне наставе: 21
Додатној настави је присуствовало 2 ученика из одељења I1 и 5 ученика из
одељења I4. Сви ученици су редовно присуствовали додатној настави. Примећена је висока
заинтересованост ученика за учешће на такмичењу. Могућност учешћа на такмичењу су
имали 3 ученика, који су постигли завидне резулате.
Евиденција ученика, као и извештај са такмичења се налазе у свесци актива
Лекара и фармацеута.
Милетић Ђаловић др Душанка
У школској 2021/2022. години професор немачког језика, Марија Цветаноски
држала је додатну наставу, почевши од 27.10.2021., а закључно са 03.04.2022.
Додатна настава је била усмерена на припремање ученика за полагање ДСД испита
и свих 10 пријављених ученика је редовно пратило ову наставу.
Немогуће је одредити тачан број одржаних часова, с обзиром да се због
епидемиолошке ситуације ове године тај додатни рад обављао углавном електронским
путем, преко посебне Google учионице, коју је професор Цветаноски формирала
искључиво за ове ученике, а и тако што су ученици на мејл професора слали своје радове
на проверу, а све то искључиво са циљем да се додатно интензивира рад на поменутим
садржајима и ученицима омогући додатна комуникација на поменуте теме.
Овај облик рада је заживео у претходним школским годинама, када је корона
онемогућила нормалну реализацију наставе и како се показао успешним, а и практичнијим
за организацију, с обзиром да пријављена деца буду увек из различитих одељења и тешко је
ускладити распореде, и ове године смо наставили са припремама за ДСД испит на исти
начин. По потреби смо се састајали и уживо, али ретко, с обзиром да су ученици имали
могућност да сва евентуална питања поставе и на редовним часовима у школи.
С обзиром на горе објашњен и представљен начин рада, евиденција о броју,
садржају и посећености часова додатне наставе се не налази као и обично забележена у
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електронском дневнику, али се Google учионици може приступити преко кода st2yapq и
стећи увид у све горе наведено.
У јуну 2022. професор Марија Цветаноски је одржала и 4 часа припремне наставе
за разредни испит, за 1 ученицу II године, о чему постоји уредно забележена евиденција у
електронском дневнику, за школску 2021/2022. годину.
Марија Цветаноски
3. 5. 2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Предмет: Прва помоћ-вежбе у блоку, први разред;
Здравствена нега 2 – вежбе,
Здравствена нега инфектолошких болесника - вежбе, вежбе у блоку – 3. разред;
Здравствена нега интенистичких болесника – вежбе и вежбе у блоку, 4.разред;
Здравствена нега психијатрија са негом –вежбе, 4.разред.
Из предмета које сам предавала у овој школској години, нисам одржавала часове допунске
наставе. У току школске године, ученици су савладали наствни план и програм у току
редовних часова за постизање позитивног успеха. У току школске године поједини
ученици су имали потребу за основно, адекватно, стручно усвајање знања и практичних,
мануелних вештина , али заједничким радом на редовној настави, вежбама и вежбама у
блоку, исти су савладани.
Драгана Рончевић
Допунска настава из енглеског језика се одржавала у првом разреду. У почетку су
били евидентирани ученици свих одељења али су касније долазили само поједини
ученици.
На часовима допунске наставе прве године су посебно додатно појашњаване
граматичке области које су обрађене на редовним часовима као што су времена и пасив.
На одређеном броју часова вршена је провера вокабулара а ученицима су давана
објашњења која су им била потребна.Укупно је одржано 18 часова током целе године.
Часови су одржавани онлајн због ситуације са корона вирусом као и због
неусклађених распореда различитих одељења и наставника.
Весна Милетић, наставник енглеског језика
У школској 2021/22. години у одељењу 2/3 одрзан је један час допунске наставе на
којем су заинтересовани ученици увежбавали граматичке категорије индиректног говора.
У одељењу 4/5 одржано је 9 часова додатне наставе на којима су ученици
проширивали знања, развијали писалачка креативност, преводили и вежбали за такмичење
из енглеског језика.
Такође, одржано је и по 6 часова припремне наставе за полагање матурског испита
у одељењима 4/3 и 4/5. Број ученика који су се определили за полагање матурског из
енглеског језика је 3. Сви ови ученици положили су матурски испит оценом одличан (5).
Оливера Косанић, наставник енглеског језика
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Наставни предмет: Анатомија и физиологија
Допунска настава је одржана у одељењу I1, I2, I3, I4, I5
Број одржаних часова допунске наставе: 16
Допунска настава се одржавала у учионици бр 27.
Број радних часова по модулима: 4 часа Остеологија, 4 часова Кардиоваскуларни и
респираторни систем, 3 часа Гастроинтестинални и урогенитални систем, 3 часа
Ендокрини систем, 2 часа Централни нервни систем и чулни органи.
Часовима допунске наставе су присуствовали ученици са недовољним оценама,
као и ученици са позитивним оценама који су имали нејасноћа. На часовима допунске
наставе ученици су оцењивани, према критеријумима оцењивања. Ученици одељења I1, I2,
I3, I4 су редовно присуствовали допунској настави. Ученици одељења I5 ретко су
присуствовали допунској настави, што је резултирало недовољним закључним оценама и
упућивањем на поправни испит. Сви ученици који су присуствовали допунској настави су
евидентирани у е- Дневнику.
Милетић Ђаловић др Душанка
Укупно је одржано 11 часова: 9 часова допунске наставе (2/4, 4/3, 4/5) из
медицинске биохемије и 2 часa из броматологије са дијететиком
Наставни предмет: Медицинска биохемија (допунска)
У одељењу 2/4 одржано је укупно 4 часa допунске наставе у просторијама школе.
У одељењу 4/3 одржан је 1 час допунске наставе у просторијама школе.
У одељењу 4/5 одржано је укупно 4 часa допунске наставе у просторијама школе.
Наставни предмет: Броматологије са дијететиком (допунска)
У одељењу 4/2 одржано је укупно 2 часа допунске наставе у просторијама школе.
Часовима допунске наставе су присуствовали ученици са недовољним оценама и
сви остали ученици којима су били потребни допунски часови. Према критеријумима
оцењивања сви ученици су оцењени адекватним оценама за ниво знања који су показали на
часовима допунске наставе. Примећен је велики напредак у учењу и раду истих ученика.
Ученици су показали већу заинтересованост на часовима допунске наставе него на
редовним часовима, разлог је мањи број ученика и боља комуникација тј. индивидуални
рад наставника са учеником. Сви ученици су редовно евидентирани у Е-дневнику и
педагошкој свесци.
Ана Филиповић
Из предмета Српски језик и књижевност сам одржала неколико часова допунске
наставе у одељењима у којима предајем када се јављала потреба да ученицима нешто
додатно објасним. Ученици нису имали већих потешкоћа у раду, нити континуираног пада
у раду, па су мање или више успешно савладавали предвиђене циљеве. Настава је уродила
плодом, јер на крају ниједан ученик није имао недовољну оцену.
Јелена Вељовић
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3. 5. 3. ИЗВЕШТАЈ О

РЕАЛИЗАЦИЈИ МАТУРСКОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ

2021/2022.

ГОДИНЕ

Матурски испит у јунском испитном року школске 2021/2022. године је полагало
147 ученика. Једна ученица је упућена на полагање поправног испита и приступила је
полагању матурског испита у августовском року.
Сви ученици су полагали испит из српског језика и књижевности. Ученици
одељења IV1, IV2 и IV4 су полагали тест стручно-теоријских знања и матурски практични
рад. Ученици IV3 су полагали испит из изборних предмета васпитање и нега деце и
енглески језик, а ученици IV5 из изборних предмета тотална протеза, фиксна протеза и
парцијална протеза. Ученици IV3 су полагали практични рад из предмета васпитање и нега
деце, а ученици IV5 из предмета тотална протеза, фиксна протеза и парцијална протеза.
Табела 1. Успех ученика IV разреда на матурском испиту школске 2021/2022. године
Одељење
број ученика/ оцена на испиту

IV2
29
20

IV3
29
22

IV4
30
17

IV5
30
15

укупно
147
98

66.67%

7
-

9
4
23

8
5

37
10
72

25.17%
10.20%
81.82%

12
4

13.64%
4.55%

Српски језик и књижевност

4
3
5

4
1
22

9
27

Тест стручно теоријских знања

4
3

3
4

2
-

Практични рад/ изборни
предмети

Изборни предмети

5

IV1
29
24

Васпитање и нега
деце
Енглески језик
Тотална протеза
Фиксна протеза
Парцијална
протеза
практични рад
Васпитање и нега
деце

Успех
ученика
на
матурском
испиту

Тотална протеза
Фиксна протеза
Парцијална
протеза
одличан
врло добар
добар
општи успех

7
-

5

27

5

2

27
1

3

5

21

21

5

6

6

4

1

1

5

29

29

5

%

30

88

29

29

5
4
2
5
4

14
7
1
5
1

14
7
1
5
1

4

1

1

23
6
-

27
2
-

29
-

22
8
-

19
10
1

120
26
1

4.8

4.87

4.92

4.73

4.6

4.78
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На тесту стручно теоријских занања 81,82% ученика су постигли одличан успех,
25,15% ученика врло добар успех и 10,20% ученика добар успех.

Ако упоредимо оцене ученика на матурском испиту из српског језика и
њижевности са закључним оценама ученика из предмета српски језик и књижевност на
крају IV разреда можемо закључити да:
- је за 8,56% више ученика са оценом 5 на матурском испиту
- је за 2,98% више ученика са оценом 4 на матурском испиту
- је за 3,99% мање ученика са оценом 3 на матурском испиту
- нема ученика са оценом 2 на матурском испиту иако је 4,73% процената ученика
оцењено овом оценом из предмета у IV разреду.

Поредећи успех ученика на матурском испиту у односу на општи успех ученика
можемо закључити да je:
- 5,28% ученика више постигло одличан успех на матурском испиту
- 4,91% ученика више постигло врло добар успех на матурском испиту
- 1,35% ученика више постигло добар успех на матурском испиту
Зора Младеновић
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3. 6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО
ПРИПРАВНИКА И ПРОВЕРА САВЛАДАНОСТИ ПРОГРАМА РАДА
ПРИПРАВНИКА

У школској 2021/2022. години програм увођења у посао приправника се спроводио
за 3 наставника, од којих су два ангажована уговором о раду а једно лице у оквиру стручне
праксе у сарадњи са НСЗ-ом.
Наставницима, приправницима су додељени ментори, истакнути наставници који
имају лиценцу и најмање 5 година радног искуства у области васпитања и образовања.
Ментори су оспособљавали приправника за самостално извођење васпитнообразовног рада и уводили у посао приправника пружањем помоћи у припремању и
извођењу образовно-васпитног рада, присуствовање образовно-васпитном раду у трајању
најмање 12 часова приправничког стажа, анализирањем образовно васпитног рада у циљу
праћења напредовања приправника и пружањем помоћи у припреми за проверу
савладаности програма.
Током приправничког стажа приправници су присуствовали настави ментора, а и
других наставника, по препоруци ментора, у трајању од најмање 12 часова. Ментор
подноси извештај деректору о оспособљености приправника за самостално извођење
васпитно образовног рада.
Ментори и приправници су водили прописану документацију.

3. 7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Светски дан књиге

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
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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
3. 7. 1. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Према препоруци Министарства просвете науке и технолошког развоја планиране
екскурзије се нису реализовале јер се нису створили повољни услови због мера превенције
и очувања здравља услед пандемије COVID-а 19.
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.
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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.
3. 7. 2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
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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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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3. 7. 3. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕСИМА ШКОЛЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Услед епидемиолошке ситуације, изазване вирусом Covid – 19, такмичења се нису
одржавала интензитетом као предходних година.
Извештај са такмичења општинског и окружног ранга у атлетици
Ученик Благоје Корићанин, I2, je победио на такмичењима Општинског и Окружног
ранга у атлетици у дисциплини скок удаљ.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Балша Шејат II3
Алекса Петровић II5
Александар Трифуновић IV4
Лазар Жерађанин IV1
Лука Максимовић II1
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

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. Балша Шејат II3
2. Лука Максимовић II1

3. Стефан Марковић IV2
4. 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.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тијана Матковић IV4
Александра Матовић IV4
Јована Вуковић IV 4
Јелена Бојовић IV2
Сандра Петровић III4
Тара Драгићевић III4

7. Наталија Милашиновић II5
8. Андријана Чубрић I2
9. Теодора Видосављевић I2
10. Јања Миловановић I2
11. Јелена Видић I2

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.

Извештај са такмичења „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.
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Музичка уметност
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 Републичког такмичења из фиксне протетике
Двадесет прво Републичко такмичење ученика четвртих разреда образовног
профила зубни техничар, одржано је у суботу, 21. маја 2022. године у оквиру 34. Мајских
сусрета зубних техничара Србије,у Крагујевцу.
Радни задатак је био „Моделација четири једноделне ливене крунице“
На такмичењу је учествовало 14 кандидата.
Из наше школе учествовале су: Биља Которчевиц, ментор Александра Миличић и
Маша Танкосић, ментор Сања Петровић.
Прва три места освојили су ученици Зуботехничке школе из Београда.
Радови наших ученица изложени су у холу школе.
Извештај са републичког такмичења иза 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.
Извештај са општинског такмичења из Прве помоћи Црвеног крста из Краљева
Општинско такмичење Црвеног крста из Краљева одржано је у уторак 24.05.2022. у
дворишту Медицинске школе.
Своје знање и умеће показало је 12 екипа подмлатка које су представљали ученици
основних школа из Краљева и 2 екипе омладине.Једну екипу омладине су представљали
ученици Медицинске школе а другу екипу чланови Црвеног крста.
Екипе омладине и подмлатка Црвеног крста су победиле на општинском
такмичењу и пласирале се на Међурегионално такмичење у Крагујевцу.
Ученици првог и другог разреда су узели учешће као шминкери и маркиранти а
трећег и четвртог као вође екипа.
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Сви наставници здравствене неге су учествовали у организацији такмичења.Мира
Белопавловић, Марина Новаковић и Снежана Миросавић у својству шминкера а Зора
Младеновић, Драгана Рончевић, Гордана Виријевић, Љиљана Петошевић, Оливера
Ђуровић, Светлана Букумира, Весна Божовић и Јасна Зарев у својству судија.
Извештај са републичког такмичења из Прве помоћи и Реалистичког приказа стања и
повреда
Републичко такмичење из Прве помоћи и Реалистичког приказа стања и повреда
одржано је 05. и 06. маја 2022. године у Панчеву.
Ученици који су се такмичили из Прве помоћи су :
1. Кристина Бутачевић 1/1
2. Анђа Ђорђевић 1/1
3. Теодора Ивановић 1/1
4. Давид Гогић 1/1
5. Анђела Петрић 3/3
6. Александра Грујић 3/2
Ученици који су се такмичили из Реалистичког приказа стања и повреда:
1. Хелена Мијомановић 1/1
2. Урош Томовић 1/1
3. Митровић Емилија 3/1
Такмичење је одржано у два дана.
Првог дана 05.05. ученици су полагали тест знања у Медицинској школи у
Панчеву.Истог тог дана у просторијама школе одржано је такмичење у Реалистичком
приказу стања и повреда где су ученици заузели 3. место.
Своје знање и умеће 06.05. у пружању Прве помоћи показало је 9 екипа из
Крагујевца,Сремске Митровице,Шапца,Ваљева,Ниша,Суботица,Смедеревска Паланка и
Краљево.Такмичење је одржано у Делиблацкој пешчари.
Наставници здравствене неге који су учествовали у припреми екипе из Прве
помоћи су Весна Божовић и Јасна Зарев.Весна Божовић и Марина Новаковић на
такмичењу 06.05. су биле у својству судије.Јасна Зарев у својству ментора екипе Прве
помоћи. Снежана Миросавић у својству ментора екипе Реалистичког приказа стања и
повреда. Мира Белопавловић у својству шминкера.Зора Младеновић у својству вође.
Наша школа је освојила 5. место у пружању Прве помоћи.
3. 7. 4. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ САРАДАЊЕ СА ПАРТНЕРСКИМ ШКОЛАМА И
ФАКУЛТЕТИМА

Сарадња са школама које образују профиле из области здравства и социјалне
заштите остваривала се кроз присуство директора школе, организатора практичне наставе
и наставника стручних предмета састанцима Заједнице медицинских школа Србије. У
школској 2021/2022. години одржале су се јесења и пролећна седница. Такође, сарадња се
остваривала кроз међушколско такмичење из здравствене неге и прве помоћи.
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Сарадња са основним школама на територији града Краљева у циљу
професионалне орјентације ученика основних школа, као и предавања и презентације
наших ученика у основним школама града.
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.

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.
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.
Сарадња са високим школама и факултетима се одвијала кроз промоције
високошколских установа ученицима наше школе.
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3. 7. 5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ ЗАКОНСКИМ
ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА

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.
3. 7. 7. ИЗВЕШТАЈ О ХУМАНИТАРНОМ И ВОЛОНТЕРСКОМ РАДУ
Хуманитарни и волонтерски рад ученика и запослених у школи се одвијао кроз
бројне активности, које су приказане кроз следећа дешавања у школи.
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
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе

45

Медицинска шкoла Краљево

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.

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 Економскотрговинске 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.
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Први човек града Краљева др Предраг Терзић захвалио је волонтерима кол-центра
на посвећености и несебичном ангажовању у борби са вирусом корона.
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.
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 колцентру 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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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 су предата ученичком парламенту и искоришћена у
хуманитарне сврхе.

3. 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
3.8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
Драмска секција је и у овој школској години реализовала предвиђен план и програм.
Ученици су били заинтересовани и мотивисани за рад. Своја достигнућа су приказали пред
публиком на приредби приређеној поводом Дана Медицинске школе . Припадници секције
су тесно сарађивали са,члановима музичке секције и показали успешност у савлађивању
вештине говорништва и вођења програма, као и рецитаторске и глумачке
способности.Реакције публике су биле изузетно добре, тако смо добили све похвале.
Приметан је био ентузијазам ђака, који су радо узели учешће у раду. Видљиво је да
су нам ове активности недостајале у периоду иза нас који је био оптерећен проблемима
изазваним пандемијом. Охрабрени овогодишњим успехом, пуни ентузијазма чекамо
наредну школску годину, да поново радимо и својим сценским приказима обрадујемо
ученике, запослене у школи, као и родитеље, пријатеље, све оне који прате наш рад.
Јелена Вељовић
3.8.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Новинарска секција је реализована кроз 24 часа по утврђеном плану рада. Ученици
су самостално осмишљавали теме које ће обрађивати кроз текстове, одређени текстови су
били на задате теме, а било је и чланака који су пратили актуелна дешавања у школи и ван
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ње. Сви резултати рада новинарске секције виде се у новом броју школског часописа
,,Хипократ“ који традиционално излази поводом Дана школе.
Мина Миљаковић
3.8.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
У току школске 2017/2018. године спроведен је програм слободних активности, из
српског језика и књижевности, литерарна секција, наставник Милица Милетић. Изведено
је 30 часова. Ученици: Марија Васовић, Анђела Вујчић, Ана Димитријевић, Михаило
Ђокић, Милица Живковић, Ђорђе Нешовић и Милица Петрушић су чланови ове секције.
На почетку рада извршена је организација рада секције. Са ученицима, члановима
секције, вођени су разговори оактуелним књижевним темама. У оквиру рада секције.
Проучавано је стваралаштво Лава Николајевича Толстоја, писца којег су одабрали чланови
секције, иначе ученици друге године средње школе.
Потом је уследио рад на самосталним стваралачким покушајима ученика, што кроз
обраду једног мотива на различите начине (мотив слободе), што кроз проучавање говора,
његове стилске функције, односно карактеристике локалних говора.
Ученици су у оквиру секције стварали своје прве литерарне покушаје, говор и
његове стилске функције, гледали позоришне представе. У оквиру прославе Светог Саве,
школске славе, ученици су дали свој допринос. У току израде школског часописа, заједно
са новинарском секцијом, такође су доносили самосталне радове.
Часови слободне активности реализовали су се једном недељно, односно били су
учесталији уколико је за тим постојала потреба.
Дискутовано је о стваралаштву Николаја Васиљевича Гогоља, те Бранислава
Нушића и вршено поређење између драмских дела светског и српског реализма. Читане су
приповетке српских прозних писаца Милована Глишића, Лазе Лазаревића и Радоја
Домановића. Разговарало се о покушајима екранизације књижевних дела.
Ученици су у оквиру секције стварали своје прве литерарне покушаје, говор и
његове стилске функције, гледали позоришне представе. У оквиру прославе Светог Саве,
школске славе, ученици су дали свој допринос. У току израде школског часописа, заједно
са новинарском секцијом, такође су доносили самосталне радове.
Часови слободне активности реализовали су се једном недељно, односно били су
учесталији уколико је за тим постојала потреба.
Милица Милетић
3.8.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Рецитаторска секција је током школске 2021/2022 реализована, али не у попуности
због погоршане епидемијске ситуације. Током првог полугодишта организова је минималан
број часова.Током другог полугодишта број часова био је већи.
Чланове секције чинили су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда. План
рада ове секције био је следећи:
1. Конституисање рецитаторске секције
2. Изражајно читање одабраних текстова
3,4. Вежбање акцената, интонације, темпа. Паузе у рецитовању, понављање и
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рефрени; Вежбе темпа, мимике и гестикулације; Увежбавање за наступ;
5,6. Утврђивање песничких врста, фигура хоризонталне осе, функционисање
говорних константи у спрегу, интонација поетских садржаја на примерима
7,8. Избор садржаја за прославу Дана Светог Саве; Генерална проба за Савиндан;
Историја говорне уметности, читање пригодних садржаја о Светом Сави
Посебно треба истаћи ангажовање ученика током припреме Дана школе. Сара
Бакић рецитовала је стихове Медицинској сестри.
Љиљана Ракић
3.8.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ И ФИТОТЕРАПИЈУ
Предметни наставник: Мирјана Костић-Чолић
Ученици одељења: 2/2 (16 ученика).
У току шк. 2021/2022. године одржано је 5 часова секције. Ученици су радили на
пројекту „Амброзија“. Завршили су анкету и презентацију коју су предвидели за дати
пројекат и у току другог полугодишта анализирали су резултате анкете и у свом одељењу
приказали су презентацију у циљу едуковања ђака о амброзији и њеном утицају на здравље
људи.
Мирјана Костић-Чолић
3.8.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ 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
читаве школске године.
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, Бакић
Сара, Томић Богдан, Боровићанин Милица, Ђурић Андреа, Вучковић Мина, Савић Никола.
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
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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.
Миросавић Снежана

IV ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА
РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ
4. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор je у току школске 2021/2022. године године свој рад заснивао на
Закону о основама система образовања и васпитања. Закону о средњој школи, Статуту
школе и потребама за обезбеђивање најоптималнијих услова за рад школе и успешно
остваривање Годишњег плана рада школе.
Школски одбор је обављао послове из своје надлежности. Донео је Школски
програм за период од школске 2022/2023. до школске 2026/2027. године, Развојни план за
период од школске 2022/2023. до школске 2027/2028. године, Годишњи план рада за
школску 2021/2022. године, усвојио извештаје о њиховом остваривању и самовредновању.
Утврдио је предлог финансијског плана и донео финансијски план школе за 2022. годину у
складу са законом; Усвојио је извештај о пословању и годишњи обрачун за 2021. годину.
Расписао је конкурс за избор директора установе и дао мишљење и предлог министру за
избор директора установе. Разматрао је поштовање општих принципа, остваривање
циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа и предузимао мере за
побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; Донео је план стручног
усавршавања запослених и усвојио извештај о његовом остваривању у школској 2021/2022.
години.

4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Рад директора Школе у школској 2021/2022. године се заснивао на Закону о основама
система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, као и
Годишњем плану рада Школе за школску 2021/2022.годину.
Током школске 2021/2022. године рад директора школе био је усмерен на:
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1. Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности установе
Припреме за почетак школске 2021/2022. године урађене су благовремено. На време
је завршена поделу предмета на наставнике, одређене су одељењенске старешине, утврђене
радне обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. Обезбеђен је наставни кадар,
материјално технички услови и простор који је на време припремљен за рад. Програм
образовања и васпитања је остварен, тако да су сви планирани садржаји реализовани.
Распоред часова, распоред вежби, распоред вежби у блоку и распоред дежурства
наставника је урађен и истакнут, тако да су наставници могли на време да се припреме за
реализацију наставе и осталих планираних обавеза.
Са здравственим установама и другим социјалним партнерима у којима су ученици
уз надзор наставника обављали вежбе и вежбе у блоку успостављена је сарадња и
потписани уговори (Дом здравља Краљево, Општа болница „Студеница“ Краљево,
предшколска установа Олга Јовичић Рита, Предшколска установа „Educa Center“
Геронтолошки центар Матарушка бања, Специјална болница „Меркур“, Специјална
болница „Агенс“ Матарушка бања, Апотекарска установа Краљево).
Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности установе врши се у складу са ситуацијом изазваном вирусом COVID 19. У
складу са уредбама и правилницима Министавства просвете, науке и технолошког развоја
планирана је настава и направљен распоред часова.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.
Годишњи 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)
Уписани су кандидати на преквалификацији за шк. 2021/22.годину.
2. Праћење и вршење надзора у вези са реализацијом Годишњег плана рада школе и
Развојног плана
Епидемиолошка ситуација у земљи изазвана пандемијом вируса COVID-19 утицала
је на све сфере образовно-васпитног система, самим тим и на рад школских тела, органа и
тимова.
Редовним праћењем реализације састанака и писања извештаја постиже се
континуитет у раду. Редовно је праћено извршење Годишњег плана рада и Развојног плана
школе, организовани састанци и упућивани у рад стручни органи и наставници који су
задужени за реализацију истих. Сагледавање реализованих активности је праћено и на
састанцима Педагошког колегијума, којим је председавао директор школе.
3. Праћење одвијања наставе по усвојеном плану и распореду часова
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Наставна делатност је стручно заступљена у потпуности. Часови редовни наставе су
реализовани у складу са захтевима, одлукама Владе Републике србије и МПНТР РС, а све
у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи изазваном пандемијим COVID-19.
У складу са Изменама Правилника о календару образовно/васпитног рада, прво
полугодиште је трајало од 01.09.2021. године до 30.12.2021. године. У том периоду
реализовано је 82 наставна дана.
Изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада продужен је јесењи
распуст за средње школе који је трајао од 08.11.2021. до 12.11.2022. 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 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.
У школској 2021/2022. години образовно-васпитни рад се одвијао у складу са
одлукама Тима за школе, који је сваког петка одлучивао о моделу наставе који ће се
примењивати у наредној седмици. У септембру су се примењивала два модела наставе:
комбиновани и рад на даљину а након тога настава се до краја другог полугодишта
одвијала непосредним радом у школи. Сва три модела су адекватно примењивана у школи,
у функцији квалитетне наставе и учења. У току онлајн наставе, ученици и наставници су се
придржавали распореда часова уз коришћење основне изабране платформе за рад школе –
G Suite For Education, као и додатних платформи које су примењиване у складу са
потребама наставе. У току комбинованог модела наставе, половина одељења је наставу
пратила непосредно у школи, док је друга половина одељења наставу пратила од куће.
Наставници су користили различите методе и технике уз масималне напоре да се дефицит
у времену и настави што мање осети у делотворности ученика. Ученици су имали додатне
консултације са наставницима, уз поштовање свих прописаних мера. Наставници и
ученици који су наставу пратили непосредно у школи, путем основне платформе за рад и
додатних платформи и апликација, преносили су потребне садржаје ученицима који су
наставу пратили од куће.
У школи су се у току првог полугодишта празновали државни, верски и школски
празници, у складу са Законом као нерадни дани и то:
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-

11.11.2021.године - Дан примирја у Првом светском рату;
02. и 03.01.2022. године - Новогодишњи празници;
07.01.2022. године – Божић;
27.01.2022. године – Дан Светог Саве;
15. и 16.02.2022. године – Дан државности Републике Србије;
22. и 25.04.2022. године – Васкршњи празници;
02. и 03.05.2022. – Првомајски празници;
12.05.2022. године – Дан школе.

4. Сазивање и руковођење седницима Наставничких, одељењских већа и Педагошког
колегијума
На седницама Наставничког већа су разматрани извештаји о успеху ученика, давани
предлози за побољшање квалитета рада и подизања нивоа знања ученика и разматрана сва
питања из надлежности Наставничког већа.
Одељењска већа су одржавана након првог класификационог периода, на крају
првог полугодишта, на крају трећег класификационог периода и на крају другог
полугодишта.
На састанцима Педагошког колегијума су разматрани извештаји о раду као и
предлози за унапређење рада школе.
Детаљни извештаји о раду наставничког већа и педагошког колегијума налазе се
како у записницима са седница, тако и у извештају о раду Наставничког већа и
Педагошког колегијума.
5. Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља
Редовно су подношени извештаји о раду директора и раду школе Школском
одбору, одржавани су састанци Савета родитеља и редовно обавештавани родитеље о
животу и раду школе.
Детаљни извештаји о раду се налазе у извештајима о раду Школског одбора и
Савета родитеља.
6. Планирање и праћење стручног усавршавања наставника
Директор је учествовао у планирању стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника, стварао услове за стручно усавршавање и пратио његово остваривање.
Детаљни извештаји о раду се налазе у извештајима о стручном усавршавању
наставника и стручних сарадника.
7. Вршење увида у школску документацију
Током школске године редовно је вршен увид у школску документацију и
указивано је на пропусте ради отклањања истих, како би се школска документација у
потпуности водила у складу са позитивним прописима.
8. Усмеравање и усклађивање рада стручних органа, стручних већа и тимова
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У нашој школи се Наставничка већа и Педагошки колегијуми реализују редовно, по
плану који се налази у Годишњем плану рада школе, док се састанци Стручних актива и
Тимова реализују по плану и у складу са потребом.
У тренутним условима, минимална одступања се толеришу, узимајући у обзир
напоре и рад који се улажу како би се реализовао максималан учинак у настави, а како би
се слободно време и термини искористили за додатне консултације са ученицима. Свеске
са записницима Стручних актива, тимова и стручних већа се редовно прегледају уз
препоруке за побољшање и предлоге за начине реализације састанака. Целокупан рад се
заснива на тенденцији одржавања квалитета рада са максималним учинком незавидним
условима у каквим образовно васпитни систем тренутно функционише.
Детаљни извештаји о раду свих стручних органа, стручних већа и тимова налази се
у извештајима о раду свих тела понаособ.
9. Педагошко- инструктиван увид и предузете мере за усавршавање рада наставника
Током школске године 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.
12.
13.

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
Тања Росић Тешић
Предраг Премовић

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.
01.12.2021.
01.12.2021.

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
4.час преподне
3.час преподне

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Табела 2
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
наставника
Милица Богдановић
Драгана Рончевић
Светлана Букумира
Јелена Видић

Датум посете

Разред и одељење

03.12.2021.
08.12.2021.
09.12.2021.
14.12.2021.

3/4
4/1
2/1
1/3
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5.
6.
7.

Славица Марковић
Мирјана Костић Чолић
Предраг Премовић

15.12.2021.
17.12.2021.
20.12.2021.

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, 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
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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 оценом 3. Стандарди 2.2 Наставник прилагођава рад на часу образовноваспитним 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.
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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.
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
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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.
10. 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.
11. 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.

4. 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
Савет родитеља у школској за 2021/22. годину чинили су следећи представници одељења:
I1
Александра Ракић Бараћ
III1 Верица Јовановић
I2
I3
I4
I5

Марија Павловић
Горица Радосављавић
Славица Кошанин
Славица Вулић

III2
III3
III4
III5

Радмила Дошић
Вања Божић
Снежана Недељковић
Гордана Перић

II1

Катарина Косовац

IV1

Татијана Лутовац

II2

Милош Вукићевић

IV2

Биљана Танасковић

II3

Биљана Андријевић

IV3

Горан Обрадовић

II4

Светлана Крсмановић

IV4

Ивана Јовичић Димитријевић

II5

Мирјана Новаковић

IV5

Биљана Антонијевић
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Савет родитеља је обављао послове из своје надлежности. Предложио је
представнике савета родитеља у орган управљања. Предложио је свог представника у све
обавезне тимове установе, учествовао у предлагању садржаја ваннаставних активности и
програма на нивоу установе. Разматрао је предлог школског програма, развојног плана, и
годишњег плана рада школе. Разматрао је извештаје о остваривању школског програма,
развојног плана и годишњег плана школе као и извештај о самовредновању и матурском
испиту. Разматрао је намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности
установе. Разматрао је и пратио услове за рад установе, услове за одрастање и учење,
безбедност и заштиту деце и ученика. Дао је сагласност на програм и организовање
екскурзије и предложио свог представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

4. 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
СЕПТЕМБАР - Избор председника, записничара, заменика , два члана за школски
одбор и усвајање акционог плана...
На седници одржаној 08.09.2021. за председника изабрана је Татјана Бањац 4/1,
заменица је Емилија Радујевић 3/3, а записничар Анђела Вуксановић 4/2. За чланове
школског одбора изабране су Јелена Љубичић 4/2 и Анђела Вуксановић 4/2. За члана за
стручни актив за школско развојно планирање изгласана је Татјана Бањац 4/1. Користи се
whatsApp група чији је админ Марио Самарџић, која омогућава брзо и ефикасно
комуницирање између чланова Парламнета и координатора, као и потенцијално одржавање
онлине седница у случају да епидемиолошка ситуација то буде захтевала. Усвојени су
Статут и Правилник о раду, као и план рада за школску 2021/22.
ОКТОБАР
Током октобра месеца спроведена је хуманитарна акција у школи покренута на
иницијативу Праламента, а за помоћ породици Јаковљевић којој је у пожару настрадала
кућа. Сакупљено је и уплаћено на рачун породице 96.221 динар.
НОВЕМБАР
Традиционално ученици Медицинске школе Краљево обележили су међународни
Дан толеранције (16.11.2022.) хуманитарном акцијом за ШОСО „Иво Лола Рибар“
Краљево. У организацији Парламента наше школе прикупљена су средства у износу од
22.250 динара која су уплаћена на рачун за донације ШОСО „Иво Лола Рибар“ Краљево.
Ове
године традиционална посета школи„Иво Лола Рибар“ је изостала због
епидемиолошке ситуације, али хуманост наших ученика није.
Циљ оваквих акција које постају традиција рада Парламента Медицинске школе
јесте да код ученика развију осећај за хуманост, за поштовање различитости и за
прихватање друштвено- социјалне одговорности према другима у окружњу и шире. Овом
приликом фотографијама се подесећама на акције предходних година са надом да следеће
године осим новчане донације ћемо моћи да посетимо наше другаре и колеге из школе
„Иво Лола Рибар“ и проведемо пар сати у дружењу и смеху.
ДEЦЕМБАР
Председник, заменик председника и админ гупе Парламента присустволи су
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новогодишњем дружењу представника школских парламента у организацији Канцеларије
за младе које је било организовано у петак 17.12.2021. године.
ФЕБРУАР
У периоду од 24-26. фебруара 2022. године одржано је предавање и панел дискусија
на тему „Млади у Европи“, у којој је у учествовало преко 70 младих са територије града
Краљева. Предавање је одржано у Скупштинској сали града Краљева. Организовање
предавања на тему „Млади у Европи“ огледа се у: подршци личног и друштвеног
оснаживања младих; стицању квалификације и квалитетних знања, вештина и ставова за
лично остварење и развој, инклузију, партиципацију, активацију и стицање и развијање
основних компетенција; једнаким шансама за све; значају младих и њиховој друштвеној
улози; активном учешћу младих и сарадњи са локалним и другим органима; друштвеној
одговорности и солидарности; унапређењу правног и политичког оквира и учешће младих
у процесима доношења одлука и развоју политика за младе у складу са применом
усвојених докумената, препорука и стратегија ЕУ.
Извештај представница Медицинске школе
У име Медицинске šколе уценице Тамара Жарчанин и Даница Косовац су биле
чланице канцеларије за младе “Млади у Европи”. Семинар се одржавао у општини града
Краљева у трајању од три дана. Сваког дана било је различито предавање, први дан
предавање је одржао професор др. Иван Јоксић и на том предавању смо се упознали са
правним документима Европске уније везани за људска права и права младих. Друго
предавање је било везано за активизацију младих, можда је то предавање са једне стране
било и најзанимљивије јер смо доста били укључени у дускусију и тема је била
приближена нама, али са друге стране није нам се свидело то што предаваци нису
подржали нека друга мишљења и нека друга виђења дате ситуације. И трећег дана
предавање је било везано за тренутну ситуацију у Свету, о друштвеним мрежама и како је
сваки податак који је пренесен електронским путем сачуван. Драго нам је што смо биле
чланице ове канцеларије, јер је за нас ово једно велико искуство са којим се срећемо први
пут. Као учеснице сва три предавања добиле смо сертификате.
МАРТ
Спроведена је хуманитарна акција за ученика наше школе из одељења 1/1 у којој су
учествовали професори и ученици и прикупљено је 55.500 динара.
АПРИЛ
У Ускршњој хуманитарној акцији коју су организовали у холу школу ученици 3. и 4.
године смера медицинска сестра- васпитач прикупљено је 16.030 динара. Новац је предат
Парламенту и ан састанку је одлучено да 12.890 + 30 дин такса буду уплаћени за помоћ при
лечењу Вељку Вукомановићу, док је 3.000 динара додељено интерно.
Maj
1. 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.Домаћини су такође осмацима
давали и све релевантне податке о организацији рада школе, предметима исл. Остали
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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.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.
2. Ученици и наставници Медицинске школе су током школске године наставили
акцију „Чепом до осмеха“ која се традиционално на иницијативу ученичког Парламента
организује сваке школске године. Сви запослени школе заједно са ученицима појединачно
и на нивоу одељења су у неколико обележених кутија постављених у ходницима школе и
у школској библиотеци прикупљали чврсте пластичне чепове. Ове године за помоћ деци са
инвалидитетом скуољено је 3 џака чепова који су прослеђени у централу Удружења
„Чепом до осмеха“ у Новом Саду. Осим хуманог аспекта ова акција сваке године код
ученика и наставника развија свест о значају рециклаже при очувању животне средине.
Јун
На иницијативу координатора рада Парламента Гимназије, и у сарадњи са
координаторима рада Парламената Медицинске, Економско-трговинске и Електросаобраћајне школе Краљево, а уз подршку НВО „Connecting“, у среду 01.06.2022.године
одржана је заједничка акција сређивања школских дворишта. У периоду од 10,оо до 12,оо
часова преко 70 ученика наведених школа са професорима приступило је сакупљању
смећа, грабуљању покошене траве и уређивању бетонских и зелених површина око школа.
Оваква акција се одржава први пут. Постоји иницијатива да она постане
традиционална и планирана годишњим планом рада Ученичких парламената. Ученици су
показали велику иницијативу и ангажовање при ширењу свести о значају очувања животне
средине. Заједно са ученицима наведене четири школе акцији сређивања дворишта
прикључио се и синчић професорке Мине Миљаковић из наше школи и тиме показао да
никада није рано да почнемо да учимо о значају очувања животне средине, а посебно на то
да циљ оваквих акција и јесте развијање свести о томе да планету на којој живимо треба
да чувамо не само због нас, већ и због генерација које долазе.
Марија Ђоковић
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V ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
5. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
2021/2022. ГОДИНУ

ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ

1. Планирање и програмирање образовно- васпитног, односно, васпитно- образовног рада:
- Учествовање у изради ГПРа школе са члановима Тима, као и Извештаја о раду школе.
Усаглашавање школске документације (Акционог плана ШРПа и ГПРа)
- Сарадња са наставницима при изради оперативних планова, организације рада по
комбинованом моделу и потпуне онлајн наставе, као и пропратне документације везане за
образовно/васпитни рад у складу са епидемиолошком ситуацијом.
- Учествовање у избору
кључне области самовредновања за ову годину –
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
- Израда обавештења за ученике о почетку школске године
- Учешће у изради Анекса Школског програма
- Учешће у изради Годишњег плана рада школе
- Прегледање и сортирање планова рада наставника
- Евиденција ученика на онлајн настави
- Верификација ученика носиоца права на дечји додатак
- Израда табеле СУ
- Прикупљање критеријума оцењивања по већима
- Евиденција позитивних ученика, наставника, лица у изолацији, одељења на
комбинованом или онлајн моделу...
- Похађање обуке за самовредновање
- Похађање семинара за спречавање осипања ученика
- Издавање документације за стипендије ученицима
- Припрема и организација рада у складу са одлукама Министарства и кризног штаба РС
- Припрема сагласности за ученике првог разреда приликом формирања гугул учионице
- Постављање документације на портал ШУ
- Израда онлајн табеле за писмене и контролне вежбе
- Израда обавештења за сајт школе
- Изрда Оперативног плана рада школе
- Израда и постављање табеле за уписивање планираних угледних часова
- Презентовање Обуке „Одговоран однос према здрављу“Наставничком већу
- Израда обавештења за сајт школе
- Организација посете Дигиталној експедиције
- Попуњавање статистичких података за крај школске 2020/21. године и почетак
2021/22.године.
- Планирање и организација одласка на Трг српских ратника са ученицима учесницима
Дигиталне експедиције
- Издавање потврда ученицима о редовном похађању наставе
- Организација замене часова одсутних наставника
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- Завршне измене Акционог плана у оквиру Обуке о спречавању осипања ученика
- Постављање банера и обавештење о активностима у оквиру АСТРА организацији у борби
против насиља и трговине људима
- Пријава ЗЈЗ Краљево позитивних ученика по одељењима
- Организација посете Спомен парку Краљево
- Израда обавештења за ученике о кодексу понашања и облачења, поштовању
епидемиолошких мера...
- Верификација ученика носиоца права на дечји додатак
- Израда обавештења за спољне сараднике (оцене, Ес дневник...)
- Израда и подела табела ОС за први класификациони период
- Преглед и сортирање планова наставника и попратне документације
- Израда плана активности разговора са ученицима са недовољним оценама
- План сарадње са ОС поводом успеха ученика на првом класификационом периоду
- Израда Анализе успеха за први класификациони период
- Организација замене часова одсутних наставника(слава, прегледи...)
- Организација око добровољног давања крви
- Израда обавештења поводом ИОП3
- Евиденција ученика за систематски преглед
- Припрема документације за конкурс за посао
- Израда табела распореда писмених провера за други класификациони период
- Реализација анкете у оквиру NAGVISа
- Израда обавештења за обуку windows 10
- Прослеђивање мејла о државној матури
- Прослеђивање мејла о одабиру ученика за предлог снимања филма
- Заказивање седница НВ и ПК
- Организација посете позоришту
- Припрема анализе успеха за састанак Савета родитеља
- Обавештење мејлом наставницима и Савету родитеља поводом Државне матуре
- Прослеђивање обавештења спољним сарадницима о оценама
- Прослеђивање мејла инспекцији поводом COVID-19
- Верификација ученика који имају права на дечји додатак
- Праћење вебинара о Државној матури
- Праћење вебинара о пандемији- На вези са стручњацима
- Оверавање потврда ученицима да су редовни ученици школе
- Контактирање школа новоуписаних ученика поводом Е уписа
- Подела табелаза анализу успеха за полугодиште
- Израда обавештења за ученике поводом краја полугодишта
- Израда обавештења за сајт о крају првог полугодишта и распусту
2. Праћење и вредновање образовно- васпитног, односно, васпитно- образовног рада:
-Праћење, евиденција и увид у предате годишње и месечне планове рада наставника.
- Праћење тока реализације наставе, промена у моделима реализације, као и решавање
пропратних недоумица и проблема у реализацији
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- Преглед извештаја
- Преглед Е учионица наставника
- Праћење реализације часова у оквиру Обуке међупредметне компетенције „одговоран
однос према здрављу“- 6 стручних већа
- Састанак ПК
- Седница НВ
- Праћењењ реализације онлајн наставе (цела одељења и групе)
- Обука за спречавање осипања ученика
- Реализација часова у оквиру Пријатеља деце Србије- Дигитално насиље
- Оргнизација замене часова одсутних наставника
- Обука за самовредновање
- Праћење тока реализације комбинованог модела наставе, као и решавање пропратних
недоумица и проблема у реализацији (за групе које су због броја позитивних ученика у
обавези да реализују рад по комбинованом моделу)
- Приступање гугл учионицама наставника
- Праћење евиденције и броја оцена ученика у ес дневнику
- Прикупљање, провера и прослеђивање радова наставника у оквиру стручних већа за
домаћи задатака Обуке „Одговоран однос према здрављу“
- Преглед оцена и формативог оцењивања у Ес дневнику
- Праћење и учешће у раду тимова
- Седнице ОВ
- Посете редовним часовима
- Преглед Ес дневника
- Праћење и учешће у раду тимова
- Реализација посете угледних часова
- Реализација посете редовних часова
- Реализација састанака тимова и стручних актива
- Реализација ЧОСа у првом и другом разреду
3.
Сарадња са наставницима:
- Консултације са наставницима поводом почетка школске године и пропратне
документације
-Сарадња при реализацији пријема ученика првог разреда и родитељских састанака
- Сардња са новим запосленим наставницима и наставницима на замени поводом наставе,
планова....
- Сардња са наставницима и ОС поводом почетка школске године и организацији наставе
по различитим моделима
- Сардња са наставницима приликом замене часова у случају одсуства наставника
- Упознавање наставника са званичним дописима
- Сарадња са наставницима приликом пријављивања позитивних ученика, ученика у
изолацији...
- Сардња приликом попуњавања онлајн табеле писмених и контролних вежби дужих од
15мин.(прво тромесечје)
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- Сарадња са наставницима приликом реализације часова у оквиру Обуке „Одговоран
однос према здрављу“
- Сардња са наставницима поводом Обуке о „Спречавању осипања ученика“
- Сардња са наставницима приликом попуњавања табеле за писмене и контролне задатке
- Сарадња са наставницима приликом посета факултета
- Сарадња са наставницима приликом превенције Дигиталног насиља- Пријатељи деце
Србије
- Сардња са ОС приликом конфлитних ситуација у одељењима
- Сарадња са наставницима у организацији учешћа у Дигиталној експедицији
-Сарадња са наставницима при реализацији наставе, вођењем евиденције и пропратне
документације, пријема ученика првог разреда, прилагођавања на специфичне услове рада
-Сарадња у припреми угледних часова
-Саветодавни разговори поводом ученика који имају потешкоћа са прилагођавањем, како
на нову средину тако и на специфичне услове рада
-Предлагање нових метода и облика рада, комбинацијом непосредног и онлајн рада за
одељења која су због позитвин ученика прешли на комбиновани модел наставе
-Сарадња са наставницима у вези ученика који који имају права на дечји додатак
-Сарадња при попуњавању табела везаних за податке бројног стања ученика поводм
израде извештаја оперативног плана и извештаја за COVID-19
- Упознавање наставника са дописима ШУ и Министарства
-Сарадња са наставницима при реализацији наставе, вођењем евиденције и пропратне
документације, прилагођавања на специфичне услове рада
-Сарадња у припреми угледних часова
-Саветодавни разговори поводом ученика који имају потешкоћа са прилагођавањем, како
на нову средину тако и на специфичне услове рада
-Сарадња са ОС у организацији часова ОС поводом промоције факултета
- Сарадња са наставницима поводом обележавања „14.октобра“ у специфичним условима
и читање пригодног текста
- Сарадња а са ОС у раду са ученица којима су изречене васпитне мере
- Сардња са наставницима при преласку нових ученика
- сардња са наставницима приликом формативног оцењивања и уписивања оцена
- Сардња са наставницима приликом реализације часова
- Сарадња са наставницима приликом уписивања оцена за тромесечје
- Сарадња и обавештење наставницима приликом ИОП3
- Сарадња са ОС поводом реализације часова ОС и техника учења
- Сарадња са наставницима поводом успеха ученика на првом класификационом периоду
- Сардња са наставницима поводом ученика којима је потребна додатна подршка
- Сарадња са ОС поводом систематског прегледа ученика трећег разреда
- Сарадња са наставницима прилком посета часовима
- Сарадња са наставницима приликом попуњавања табела контролних и писмених провера
- Сарадња са ОС поводом реализације анкете у оквиру NAGVISa
- Сарадња са ОС првог разреда поводом приоритетних ученика (ученика из
дисфункционалних породица, здравствених потешкоћа...)
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- Сарадња са наставницима при изради припрема за час
- Сарадња са наставницима приликом уписивања оценаза полугодиште
- Сардња са наставницима поводом реализације редовних и угледних часова
- Сардња приликом оцењивања и изостанака ученика
- Сарадња са ОС приликом реализације ЧОСа
Сардња приликом организације допунске наставе
- Сарадња са координаторима тимова и актива
- Сардња са ОС приликом изрицања васпитних мера
- Сардња са наставницима поводом примене Правилника о правима и обавезама ученика,
као и васпитно-дисциплинској одговорности
4. Рад са ученицима:
- Пријем и подршка ученицима првог разреда
- Помоћ ученицима при издавању потврда да су редовни ученици, попуњавања
документације за стипендије
- Упознавање са обавезама примењивања мера са сузбијање вируса COVID-19 и значаја
примењивања истих
-Помоћ при прилагођавању на комбиновани модел наставе, примењивање гугл учионице
за ученике првог разреда
- Пријава, учешће и реализација одласка ученика на Дигиталну експедицију
- Разговор са ученицима који имају изречене васпитне мере
-Помоћ ученицима при издавању потврда да су редовни ученици, попуњавања
документације за стипендије
- Рад са ученицима у оквиру посете и учешћа на Дигиталној експедицији
- Подрша и разговор са ученицима који су прешли у нашу школу
- Разговор са ученицима којима су изречене васпитне мере
- Рад са ученицима који имају потешкоћа са учењем и прилагођавањем на нову средину
- Упознавање са обавезама примењивања мера са сузбијање вируса COVID-19 и значаја
примењивања истих, као и кодекса понашања и облачења
- Подрша и разговор са ученицима који су прешли у нашу школу
- Разговор са ученицима који имају недовољне оцене
- Разговор са ученицима који имају потешкоћа у адаптацији и учењу
- Разговор са ученицима поводом колективног бежања са часа
- Обавештење ученицима о добровољном давању крви
- Реализација часова у првом и другом разреду поводом техника учења, успеха...
- Разговор са ученицима поводом предузетих васпитних мера
5. Сарадња са родитељима, односно другим законским заступницима:
-Пријем и подршка родитеља и ученика првог разреда
- Пружање помоћи родитељима ученика при попуњавању и издавања школске
документације
-Сарадња са родитељима ученика којима су изречене васпитне мере
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- Пружање помоћи родитељима ученика чија деца имају право на дечји додатак,
конурисања за стипендије и сл.
- Подршка родитељима ученика који су из других школа прешли у нашу школу
- Пружање помоћи родитељима ученика чија деца имају право на дечји додатак,
конурисања за стипендије и сл.
- Подршка и разговор са родитељима ученика који имају потешкоћа како у учењу тако и
других видова тешкоћа
6. Сардња са директором и стручним сарадницима
- Сарадња при орагнизацији образовно-васпитног рада
- Сарадња при изради потребне документације и извештаја
- Сарадња при организацији примењивања и поштовања предузетих мера и препорука са
сузбијање вируса COVID-19
- Сардња са Тимовима и Стручним већима, ПК при реализацији образовно-васпитног рада
у специфичним условима
- Сарадња при похађању Обука и семинара
- Сардња са Тимовима и Стручним већима, ПК при реализацији образовно-васпитног рада
у специфичним условима
-Информисање стручних органа о активностима које предузима МПНТР , о резултатима
извршених анализа и извештаја стручно-педагошког надзора
- Сардња при евиденцији позитивних лица
- Сарадња при организацији добровољног давања крви
- Сарадња при посети часовима/педагошком надзору
- Сардња при одабиру ученика за снимање филма
7. Рад у Стручним органима и тимовима:
-Сарадња са одељењским већима, стручним већима за области предмета, стручни актив за
развојно планирање и за развој школског програма и други стручни тимови
-Информисање стручних органа о активностима које предузима МПНТР, као и мерама које
ми као школа предузимамо
-Састанци Тимова и Стручних актива, НВ, ПК
- Сарадња при изради извештаја са одржаних састанака
- Сарадња при реализацији часова у оквиру Обуке „Одговоран однос према здрављу“ на
нивоу стручних већа
- Сарадња при изради извештаја са одржаних састанака
-Сарадња са одељењским већима, стручним већима за области предмета, стручни актив за
развојно планирање и за развој школског програма и други стручни тимови
-Информисање стручних органа о активностима које предузима МПНТР, као и мерама које
ми као школа предузимамо
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе:
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- Сарадња са МПНТР, ШУ Краљево на свим нивоима, укључујићи дописе, препоруке,
табеле, оперативно планирање, недељно и месечно извештавање, предају школске
документације на увид
- Сарадња са Дечјом заштитом поводом ученика носиоца права на дечји додатак
- Сарадња са представницима Дома ученика поводом ученика корисника Дома
- Учешће на састанцима Подружнице стручних сарадника Рашког округа
- Сардња са ШУ Краљево и ЗУОВом у оквиру похађања Обука
- Сарадња са Институтом за хемију ПМФа из Крагујевца
- Сарадња са ШУ Краљево при учешћу у Дигиталној експедицији
- Сарадња са представницима факултета и високошколских установа
- Сарадња са Дечјом заштитом поводом ученика носиоца права на дечји додатак
- Сарадња са представницима Дома ученика поводом ученика корисника Дома
- Сарадња са ЗЈЗ Краљево поводом евиденције позитивних ученика и запослених
- Сарадња са Дечјом заштитом поводом ученика носиоца права на дечји додатак
- Сардња са Црвеним крстом поводом добровољног давања крви
-Сардња са здравственим центром Студеница поводом систематског прегледа ученика
- Сардња са NAGVIS организацијом поводом истраживања
- Сардња са просветним саветником поводом подршкњ у реализцацији о/в рада
- Сарадња са инспекцијом поводом COVIDa-19
- Сардња са Кризним штабом градаКраљева поводом реализације представе као поклон
ученицима Медицинске школе
- Састанак подружнице стручних сарадника Рашког округа
- Сарадња са школама из којих су пребачени ученици првог разреда
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање:
- Вођење дневника рада
- Писање недељних и месечних извештаја
- Писање службених белешки
- Писање недељних и месечних извештаја
- Израда месечног извештаја рада
- Израда извештаја о посетама фукултета и високошколских установа
- Израда извештаја о учешћу на Дигиталној експедицији
- Извештај о реализованим активностима посетама
- Израда извештаја и белешки о обављеним разговорима са ученицима
Ивана Стајић, педагог школе
Радни однос у Медицинској школи Краљево сам засновала 21.03.2022. године,
ангажовањем са 50% радног времена као стручни сарадник - педагог. У складу са
Годишњим планом рада Медицинске школе Краљево, Годишњим и оперативним
плановима рада педагога у школској 2021/2022. години сам обављала следеће послове:
У оквиру области Планирање и програмирање образовно- васпитног рада сам:
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе

71

Медицинска шкoла Краљево

 учествовала у изради Школског програма за период од школске 2022/2023. до
школске 2026/2027, године,
 учествовала у изради Развојног плана школе за период од школске 2022/2023. до
школске 2027/2028, године,
 израђивала оперативне планове рада педагога на месечном нивоу,
 учествовала у планирању припремне наставе за полагање поправних и разредних
испита,
 прикупљала и архивирала оперативне планове рада наставнка.
У оквиру области Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе сам:
 пратила планирање и остваривање наставе увидом у оперативне планове рада
наставника,
 пратила поступке и ефекте оцењивања ученика, увидом у есдневник и анализом
успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификационог периода, 2. полугодишта
и школске године,
 пратила реализацију планова рада Стручних већа за области предмета, Стручних
актива и Тимова,
 учествовала у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за
школску 2021/2022. годину израдом документа, уношењем посебних извештаја
запослених у документ и посебном израдом делова наведеног документа,
 учествовала у спровођењу пилотирања Државне матуре,
 учествовала у спровођењу окружног такмичења из страних језика.
У оквиру области Рад са наставницима сам:
 саветовала и пружала помоћ наставницима при припремању за рад и писању
припрема за час,
 саветовала и пружала помоћ наставницима при реализацији непосредног образовноваспитног рада са ученицима,
 саветовала и пружала помоћ наставницима у подстицању оптималног развоја
ученика на основу утврђених индивидуалних карактеристика и учествовала у
утврђивању образовних захтева за поједине категорије ученика,
 саветовала и пружала помоћ наставницима и одељењским старешинама у
упознавању, подстицању и праћењу свих компонената развоја личности ученика,
 саветовала и пружала помоћ наставницима и одељењским старешинама при
вођењу педагошке документације и есдневника,
 саветовала и пружала помоћ наставницима при решавању проблема у образовноваспитном раду,
 саветовала и пружала помоћ наставницима при превенцији и заштити ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
 интервентно деловала и пружала помоћ наставницима и одељењским старешинама
у случајевима непримерног понашања ученика,
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 саветовала и пружала помоћ наставницима при сарадњи са родитељима,
 благовремено обавештавала наставнике о планираним активностима, налозима
директора школе, дописима Школске управе и дешавањима у школи.
У оквиру области Рад са ученицима сам:
 обављала индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који имају
потешкоће у праћењу наставе и учењу и са ученицима који имају недовољне оцене,
 обављала индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који су
учествовали у конфликтима и вршњачком насиљу,
 учествовала у појачаном васпитном раду за ученике који су вршили повреду
правила понашања у школи и који су својим понашањем угрожавали друге у
оставривању њихових права,
 обављала индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима према исказаној
потреби и личној иницијативи ученика,
У оквиру области Рад са родитељима, односно старатељима сам:
 обављала саветодавни рад са родитељима ученика који који су учествовали у
конфликтима и вршњачком насиљу,
У оквиру области Рад са директором, стручним сарадником, педагошким асистентом
и пратиоцем ученика сам:
 свакодневно сарађивала са директором ради организације образовно-васпитног рада
са циљем обезбеђивања ефикасности образовно-васпитног рада школе,
 сарађивала са директором, стручним сарадницима и наставницима у оквиру рада
Наставничког већа, Педагошког колегијума, Стручног актива за развојно
планирање и развој школског програма Тима за самовредновање рада школе и Тима
за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
 сарађивала са директором, стручним сарадницима и наставницима при изради
Школског програма, Развојног плана школе и Извештаја о реализацији годишњег
плана рада школе,
 сарађивала са директором, наставницима и стручним сарадницима при вођењу
педагошке документације
 сарађивала са секретаром школе, шефом рачуноводства, административнофинансијским радиницима и помоћно-техничким особљем при решавању
конкретних проблема и реализацији посебних задатака
 обављала послове по налогу директора.
У оквиру области Рад у стручним органима и тимовима сам:
 учествовала у раду Наставничког већа давањем саопштења, информисањем о
резултатима обављених анализа и истраживања,
 присуствовала седницама одељењских већа и давала препоруке о активностим од
значаја за образовно-васпитни рад,
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 учествовала у раду Педагошког колегијума,
 учествовала у раду Стручног актива за развојно планирање, Стручног актива за
развој школског програма, Тима за самовредновање рада школе и Тима за заштиту
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
У оквиру области Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
локалном самоуправом сам:
 сарађивала са другим основним и средњим школама у размени информација
значајних за образовно-васпитни рад,
 Учествовала у раду Подружнице стручних сарадника Рашког округа и сарађивала
са стручним сарадницима основних и средњих школа, разменом искустава и
стручних савета.
У оквиру области Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
сам:
 свакодневно се припремала за рад,
 израђивала месечне оперативне планове рада,
 водила евиденцију о предатим плановима рада наставника,
 водила дневник рада, евиднецију о раду са ученицима, евиденцију о раду са
наставницима и родитељима,
 стручно се усавршавала у складу са Правилником,
 водила евиденцију о стручном усавршавању,
 писала извештаје за извештај о раду школе и о свом раду.
Аница Саковић, педагог
5. 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Ивана Бошковић, психолог Школе, је обављала саветодавни рад усмерен ка
унапређивању процеса праћења ученичког напредовања у функцији подстицања њиховог
развоја и учења и стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја ученика;
 саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања;
 учествовала у прилагођавању ритма живота и рада у школи, специфичностима
узраста и потребама ученика;
 пружала подршку ученицима из осетљивих друштвених група;
 пружала подршку ученицима с већим бројем слабих оцена (анализа и преглед броја
слабих оцена након сваког класификационог периода и успостављање сарадње с
наставницима и ученицима);
 упознавање ученика, праћење процеса адаптације и подршка у превазилажењу
тешкоћа адаптације;
 присуствовала часовима одељењског старешине;
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе

74

Медицинска шкoла Краљево
















рад на текућим питањима, помагала у решавању колективних проблема у одељењу
(крађа, проблеми у комуникацији, недостатак уважавања међу ученицима, и
ученицима и предметним наставницима...);
пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно
- васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно
- васпитним потребама ученика;
пружала подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен
психолошки узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава
неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење;
пружала подршку наставницима у раду са родитељима;
сарађивала с родитељима
била члан комисије на испитима за ванредне ученике
присуствовала седницама одељенских већа, Наставничког већа и Педагошког
колегијума;
пратила одвијање наставе по усвојеном наставном плану и програму и утврђеном
распореду часова;
организовала замену за одсутне наставнике; ;
учествовала у раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и
занемаривања;
учествовала у раду Тима за стручно усавршавање, Тима за додатну и допунску
наставу, тима за израду Годишњег плана рада;
присуствовала састанцима Педагошког колегијума;
присуствовала састанцима Подружнице педагога и психолога;
учествовала у реализацији наставе организоване у условима насталим услед
епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19.
Ивана Бошковић, психолог

5. 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ВЕЖБИ И ВЕЖБИ У БЛОКУ








Координатор практичне наставе Зора Младеновић је у току школске године:
учествовала у организацији почетка наставе у новој школској години;
сарађивала са директорком у изради подела наставника на предмете, распореда
вежби и блок наставе
пратила током школске године редовност присуства ученика на вежбама и блок
настави у наставним базама;
организовала набавку потрошног материјала и опреме за кабинете здравствене неге,
естетске неге, козметологије и прве помоћи;
организовала у сарадњи са Домом здравља систематске и стоматолошке прегледе
ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда;
учествовала у раду Стручног већа здравствене неге, Стручног већа козметичке
групе предмета, Стручног већа фармацеута, физиотерапеута и васпитача.
учествовала у организацији полагања испита у наставним базама за ванредне
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ученике и ученике на преквалификацији;
присуствовала састанцима Стручних већа здравствене неге и козметичке групе
предмета, Стручног већа фармацеута, физиотерапеута и васпитача, седницама
одељењских већа, седницама Наставничког већа и састанцима Педагошког
колегијума;
сарађивала са директорком школе, психологом, педагогом, одељењским
старешинама и предметним настаницима у циљу унапређивања квалитета наставе;
учествовала у реализацији наставе организоване у условима насталим услед
епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19.
Зора Младеновић

5. 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
септембар
Због епидемиолошке ситуације рад библиотеке је сведен на редовну позајмљивачку
делатност. Библиотекари су водили рачуна да ученици који због ситуације изазване корона
вирусом нису вратили књиге на крају предходне школе године исте врате до краја октобра.
Од 18.01.2021. године у просторије школске библиотеке пребачен је кол центар
Завода за јавно здравље који је у децембру организован за пружање помоћи услед
пандемије COVID 19. Волонтери Медицинске школе помажу суграђанима у периоду од
9.30 – 13.30 часова. У смени има од 3 до10 волонтера у зависности од потребе и они раде
заједно са одговорним лицима из Завода за јавно здравље.
У просторије школске библиотеке постављено је 6 нових рачунара и монитора.
октобар/новембар
Библиотекари су поштујући епидемиолошке прекоруке водили рачуна да број
ученика који желе да простор библиотеке и рачунаре користе за учење буде у складу са
површином простора библиотеке.
новембар/децембар
Библиотекар Марија Павловић је унела у систем Народне библиотеке Србије за
апликацију за унос новог извештаја о библиотечком пословању извештај о раду
библиотеке за прошлу школску годину. Овај извештај је у писаној форми прослеђен у
октобру библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево.
09.12.2021. одржан је саветодавни надзор школске библиоте од стране Наташе
Антонијевић из библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево. На њихов мејл је прослеђен
наш извештај о раду за прошлу школску годину, а њихов извештај о саветодавној посети
ће бити увршћен у овај извештак накнадно, када нам га пошаљу.
фебруар
Школска библиотека је од Друштва школски библиотека Србије путем емејла
добила захвалницу за учешће у акцији „Читајмо гласно“. Акција је била организована
прошле године у простору библиотеке, а том приликом ученици су читали стихове Ђорђа
Балашевића. Подаци о акцији са извештајем и фотографијама су објављени на сајту
Друштва.
март
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09.03.2022. године у периоду од 08.00 до 13.00 у просторијама библиотеке
организовано је полагање DSD I из немачког језика. Испит је полагало 10 ученика наше
школе.
април/мај
Током априла и маја у просторијама библиотеке ученици су са својим професорима
имали пробе за приредбу поводом дана школе. Такође, у просторијама библиотеке
обаваљла су се припреме хора за Ребубличко такмичење из традиционалне песме.
јун
Током јуна делатност библиотеке је сведена на издавачку и пописивање дуговања
књига првенствено за матуранте, а затим и за ниже разреде ради благовременог враћања
књига у фундус.
Марија Ђоковић

VI ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ
РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
6. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Током школске 2021/2022. године одржане су све планиране седнице 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;
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- 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;
- 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.
- Ове школске године се спроводи самовредновање рада школе у потпуности. 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

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе

78

Медицинска шкoла Краљево

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.
- 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 васпитне 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 васпитних 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. У 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.
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- 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.
- 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:
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IV/1: Ана Драговић, Марко М, Саво Лутовац, Даница Вишњић и Татјана Бањац;
IV/2: Александра Бугариновић и Јелена Љубичић;
IV/3: Тијана Трифуновић
Василија Шебовић (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 ученика 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 другог
полугодишта школске 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.
- Наставничко веће је разматрало предлог Школског програма за период од школске
2022/23 до школске 2026/2027. год.
- Наставничко веће је разматрало предлог 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
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6. 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Седнице одељењских већа су се одржавале на крају првог класификационог периода,
првог полугодишта, трећег класификационог периода и другог полугодишта.
На крају 1. класификационог периода седнице су одржане 08.11.2021. године.
Седнице су одржане преко Google meet због епидемиолошке ситуације на којима су
анализирани успех на крају овог класификационог периода, изостајања са наставе и
изречене васпитне мере. Разматрана је реализација редовне, додатне и допунске наставе.
На крају првог полугодишта седнице су одржане 04. 01. 2022. године. На седницама
је утврђиван успех на крају првог полугодишта, анализирано изостајање са наставе и
изречене васпитне мере. Разматрана је реализација редовне, додатне и допунске наставе.
На крају 3. класификационог периода седнице су одржане 04. 01. 2022. године. На
седницама су анализирани успех на крају 3. класификационог периода, изостајања са
наставе и изречене васпитне мере. Разматрана је реализација редовне, додатне и допунске
наставе.
На крају другог полугодишта седнице су одржане 07. 06. 2022. за ученике 4. разреда
и 24. 06. 2022. године за ученике осталих разреда. На седницама је утврђиван успех на
крају другог полугодишта, анализирано изостајање са наставе и изречене васпитне мере.
Разматрана је реализација редовне, додатне и допунске наставе.

6. 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
6. 3. 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Стручно веће има 4 члана:
1. Јелена Вељовић
2. Милица Милетић
3. Љиљана Ракићж
4. Мина Миљаковић
Одржана су четири састанка од почетка школске године. Редовно је праћен успех и
дисциплина ученика. Додатна и допунска настава, секције и ваннаставне активности од
значаја спровођени су по плану и програму. Разматрани су још и критеријуми оцењивања и
стандарди постигнућа, обавезност вођења педагошких свезака, редовност у оцењивању и
уписивању оцена у дневник. Осмишљавани су програми за припрему прославе школске
славе Светог Саве, ако то буде могуће због епидемијске ситуације. Пошто је у претходном
периоду била нешто повољнија епидемијска ситуација реализовано је више новогодишњих
представа под вођством професорке Милице Милетић и уз учешће ученика, чланова
драмске секције. Разматрано је стручно усавршавање, планови и реализација. Дат је
предлог уписа за наредну школску годину. Разматран је план такмичења у области језика и
књижевности који ће бити одржани у другом полугодишту. У другом полугодишту одржана
су још четири састанка. Редовно је и даље праћен успех и дисциплина ученика. На
општинском такмичењу из језика учествовала је ученица Милица Вранић (1/1) и освојила
је 13 поена, а за даљи пласман потребно је било 15 поена. Допунска и додатна настава
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реализоване су по плану. Што се тиче рада секције, ангажовање је било изузетно јер су
коначно боље здравствене прилике омогућиле несметано прослављање Дана школе.
Осмишљен је занимљив и оригиналан програм у коме су ученици путем драмских,
рецитаторских и музичких елемената представљали рад наше школе и смерове и њихове
особености. Литерарна секција је допринела самим текстовима који су изговарани, а
новинарска секција је припремила веома квалитетне текстове за школски часопис
,,Хипократ“ чији је нови број изашао из штампе непосредно пред обележавање Дана
школе. Матурски испит је спроведен и резултати су веома добри, ученици су дали
занимљиве и квалитетне одговоре на задате теме. Иако су ученичка постигнућа висока из
предмета Српски језик и књижевност ипак су предлагане и мере за побољшање.
Мина Миљаковић
6. 3. 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
У току школске 2021/2022. године Стручни актив професора страних језика
састајао се по плану и програму, као и по потреби и одржано је укупно 10 састанака. На
састанцима се разговарало, дискутовало, излагало и одлучивало о многим темама:
редовна, допунска и додатна настава
- реализација евентуалне онлајн наставе
- критеријуми оцењивања и његово усаглашавање
- корелација и координација са другим наставним предметима
- рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу
- рад са ученицима опредељеним за такмичење и ДСД испит
- анализа успеха за различите верификационе периоде у школској 2021/2022
- мере за побољшљање успеха
- стручно усавршавање
- наставна средства, дидактички материјал
Већина активности предвиђена планом рада је и остварена, осим стручног
усавршавања, јер с обзиром да се у овој години због епидемиолошке ситуације није ни
реализовало пуно семинара, ни Стручни актив професора страних језика није имао много
прилике за стручна усавршавања.
Наша школа је била организатор Окружног такмичења из страних језика за средње
школе Рашког округа. Ове године није било ученика наше школе на овом такмичењу, али
је организација као и сваке године била на професионалном нивоу и све је протекло у
најбољем реду.
Редовна, допунска и додатна настава су реализоване по претходно утврђеном и
достављеном плану о чему постоје посебни извештаји.
На часовима допунске наставе су додатно појашњаване граматичке области које су
обрађене на редовним часовима, а на одређеном броју часова вршена је провера
вокабулара и ученицима су давана објашњења која су им била потребна. Такође се
ученици и испитују на часовима додатне наставе, уколико се за тим укаже потреба.
Евидентно је да је број ученика у периодима писмених вежби и задатака већи а иначе нема
велике заинтересованости у време ван ових активности.
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На часовима додатне наставе из енглеског језика су обрађивани садржаји који ће се
тестирати на такмичењу а нису предвиђени наставним планом и програмом за медицинске
школе, као и садржаји са пријемног испита за стране језике.
На часовима додатне наставе из немачког језика ученици се спремају за полагање
ДСД испита. Обрађују се садржаји препоручени од стране ДСД сарадника, а који се
тестирају на овом испиту, и који може омогућити стицање ДСД дипломе о познавању
немачког језика на Б1 нивоу. Због епидемиолошке ситуације ове године се тај додатни рад
обављао углавном електронским путем, преко посебне Google учионице, коју је професор
Цветаноски формирала искључиво за ове ученике, а и тако што ученици на мејл професора
шаљу своје радове на проверу, а све то искључиво са циљем да се додатно интензивира рад
на поменутим садржајима и ученицима омогући додатна комуникација на поменуте теме.
Марија Цветаноски
6. 3. 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ

У току школске године одржано је 12 састанака . На састанцима смо разговарали о
текућим питањима и унапређењу наставе.
На састанку у августу смо разговарали о резултатима полагања поправних испита и
верификацији успеха на крају школске године. На том састанку смо разговарали о избору
уџбеника и стручне литературе и коначној подели часова.
У септембру смо усклалили план писмених задатака и контролних вежби .
Разговарали смо критеријумима оцењивања и критеријуми су усаглашени. Тумачили смо
резултате иницијалног тестирања. У октобру смо усаглашавали распоред допунске и
додатне наставе о чему су обавештени ученици и одељењске старешине. Планиран је и
распоред одржавања угледних часова. Разговарали смо и о тачкама са Педагошког
колегијума.
У октобру смо раговарали о планирању угледних часова и евидентирању ученика за
допунску и додатну наставу. Разговарали смо тачкама са Педагошког колегијума.
У новембру смо разговарали о успеху ученика у првом класификационом периоду и
планирање угледних часова и стручног усавршавања. Разговарали смо тачкама са
Педагошког колегијума.
У децембру смо разговарали о мерама за побољшање успеха ученика, претходно
одржаним угледним часовима, усаглашавању критеријума на крају полугодишта. Дат је
предлог плана уписа за школску 2022/23. годину.
У јануару смо разговарали о припреми прославе Светог Саве и успеху ученика на
крају првог полугодишта. Планирани су и нови угледни часови.
У фебруару смо разговарали о начину унапређивања наставе. Марина Максимовић
је 19.02.2022. присуствовала Casio радионици – „Шта све могу дигитрони“, што је пренела
остатку актива.
У марту смо разговарали о планирању школског такмичења из математике и
праћењу рада ученика који се припремају за такмичење. Разговарали смо тачкама са
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Педагошког колегијума.
У априлу смо разговарали о праћењу рада слабијих ученика, припреми школског
часописа, успеху ученика на тромесечију, анализи облика рада и начина побољшања
успеха.
У мају смо разговарали о реачизацији часова и организовању матурских испита. Од
04.05.2022. часове Марине Максимовић је преузела Марија Алексић.
У јуну смо разговарали о тачкама са Педагошког колегијума и анализирали
одржаних редовних часова и часова додатне и допунске наставе и учешћу активностима
везаним за Дан школе. Анализирали смо постигнути успех и дали смо предлог поделе
часова.
Предлог поделе часова Математике:
- Јелена Видић: I1, I4, III1, III2, III5
- Катарина Милошевић: I3, II3
- Ђорђе Миљаковић: I2, II2, II5, III4
- Марија Алексић: I5, II1, II4, IV1, IV2
При подели је утврђено да постоји 18,10% вишка часова, па одељењима IV4, IV5
није додељен наставник.
Предлог поделе часова Рачунарства и информатике:
- Јелена Видић: I1, I2, I3, I4, I5
- Марија Алексић: I1, I2, I3, I4, I5
Предлог поделе часова Физике:
- Марина Траиловић: I1, I2, I4, I5, II1, II3, II4, II5, III3, IV3
- Мирослав Цветић: I3
Марија Алексић
6. 3. 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА , ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И
МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Ликовна култура:
- Учешће на међународном ликовном конкурсу “Мали Битољски Monmartr 2022“;
- Изложба радова ученика 1/2 и 1/5 поводом Дана школе на тему Пејзаж, Мртва природа и
фантастика. Изложба је у холу школе.
- Учешће у организацији за уметнички део програма поводом Дана школе.
Дежурство (Пилотирање Државне матуре - супервизор)
Дежурство (Завршни тест – физиотерапеути)
Музичка уметност:
- Приредба поводом Св.Саве (Химна) - група певача
- Отварање Скупштине Заједнице медицинских школа у Вр. Бањи ( Музички програм )
- Дан Отворених врата
- Приредба поводом Дана школе ММЦ ''Кварт''
- Дежурство (Пилотирање Државне матуре - Математика)
- Републичко такмичење традиционалне песме УМБПС (три 1. Награде у категорији соло
и групно певање)
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- Дежурство (Завршни тест –фармацеути)
- Присуство ученика 1/1 и наст. Јелене Столић на концерту Хорске музике у Позоришту
24.06.2022.
Физичко васпитање
- Општинско такмичење дечака из одбојке -2.место
- Дежурство (Завршни тест –фармацеути ) - Љ.Јовановић
Извештај са такмичења прослеђен педагошкој служби.
Чланови: Ђоковић Марија, Јелена Столић, Ђорђе Симић, Љубинко Јовановић
Јелена Столић
6. 3. 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
На основу плана рада и упустава Педагошког колегијума, стручно веће друштвених
наука одржало је два састанка у току другог полугодишта на којима су чланови већа
упознати са важним областима и одлукама из надлежности педагошког колегијума.
На састанку који је одржан у априлу разматрана је ситуација везана за најважније
активности и наставу која се редовно обављала, предложени су и усвојени сви потребни
акти за текућу школску годину. Поред тога усвојен је распоред контролних и писмених
задатака, вежби и тестирања. Разматрана је ситуација везана за такмичења и ваннаставне
активности и анализиране су мере као и стање везано за дискриминацију , насиље и
занемаривање.
На састанку који је одржан у јуну разматране су кључне области самовредновања
школе идате су опште смернице везане за питања кључних области. Чланови већа су
истакли активности наших ученика у хуманитарним акцијама које су биле спроведене од
стране школског парламента. Поред тога било је речи ио редовности похађања наставе и
мотивацији ученика за учење као и врдновање квалитета рад и мере унапређења наставног
процеса.Усвојен је распоред контролних и писмених вежби за други класификациони
период.
Гордана Тришовић
6. 3. 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА / БИОЛОГИЈА
Чланони стручног већа су: Маријана Рачић, Јелена Вукосављевић, Јасна Чкаловски,
Данијела Кужић и Мирјана Вучковић.
Према предвиђеном плану и програму за ову школску годину чланови Већа су се
састали девет пута (03.09.2021; 15.10.2021; 17.11.2021; 17.12.2021; 24.01.2022; 10.03.2022;
15.04.2022; 12.05.2022; 24.06.2022.)
На састанцима су анализирана сва актуелна питања за тај период о редовној,
допунској и додатној настави као и о ваннаставном активностима.
Чланови Већа су имали учешћа у раду тимова којима припадају као и у припреми у
припреми ученика за пробну државну матуру и у реализацији исте.
Председница актива је присуствовала састанцима Педагошког колегијума
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(13.09.2021; 15.12.2021; 01.06.2022.) и о томе подносила извештај члановима Већа.
Угледни часови нису реализовани према предвиђеном плану због актуелне
епидемиолошке ситације у земљи.
Чланови Већа природне групе предмета су се усавршавали и у установи и ван
установе. Извештај о стручном усавршавању је евидентиран у портфолијима чланова Већа.
Мирјана Вучковић
6. 3. 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
Стручно веће здравствене неге чини једанаест чланова: Мира Белопавловић
(председник), Снежана Миросавић, Оливера Ђуровић, Љиљана Петошевић, Гордана
Виријевић, Марина Новаковић, Светлана Букумира, Драгана Рончевић, Зора Младеновић,
Јасна Зарев, Весна Божовић.
Рад стручног већа је реализован кроз 13 састанака
Због тренутне епидемиолошке ситуације часови вежби и вежби у блоку су
реализовани у кабинетима школе. За смерове медицинска сестра- техничар и медицинска
сестра-васпитач велики је проблем немогућност одржавања наставе у базама и то ОБ
,,Студеница“ и ПУ ,, Олга Јовичић Рита“. Часови теоријске наставе, вежби и вежби у блоку
су реализовани према предвиђеном плану и у потпуности уз велики напор ученика и
наставника здравствене неге. Количине потрошног материјала су биле сасвим довољне за
одржавање наставе у кабинетима..Часови допунске наставе су реализовани по потреби и у
одељењима где је било негативних оцена и где су тражили ученици помоћ. А часови
додатне наставе и секције реализоваће се кроз припрему ученика за такмичење из прве
помоћи и здравствене неге. (тај извештај је посебан докуменат).
Такмичење из прве помоћи и РППОС је реализовано 6.5. и 7.5. 2022. у Панчеву.
Наши ученици су се такмичили из РППОС и прве помоћи. Из РППОС ученици су били
трећи, а из прве помоћи су освојили пето место. Екипу РППОС је припремала наставница
Снежана Миросавић, а екипу прве помоћи Божовић Весна и Зарев Јасна. Учешће су узели
ученици одељења 1/1 и 3/1.
Такмичење из здравствене неге је организовано 20.5. и 21.5. 2022. у Сремској
Митровици. Три ученице из одељења 3-1 су представљале нашу школу и освојиле су осмо
место.Екипу су припремале наставнице Петошевић Љиљана и Ђуровић Оливера.
Ученици су и у другом полугодишту наставили рад у кол центру све до марта када
се смирила епидемиолошка ситуација и престала је потреба за радом кол центра у нашој
школи.
Угледни часови су одржани по предвиђеном распореду:
Фебруар:
Мира Белопавловић у одељењу 2/1 здравствена нега вежбе ,,Узимање крви за
лабораторијске анализе“
Март:
Јасна Зарев у одељењу 4-3 прва помоћ теорија ,,Опекотине, врсте, карактеристике
опекотина. Препоручена правила за рад и указивање прве помоћи“
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Љиљана Петошевић у одељењу 4-3 инфектологија са негом вежбе ,, Припрема
материјала и болесника за извођење лумбалне пункције“
Април:
Марина Новаковић одељење 3/3 Васпитање и нега деце теорија ,,Адаптација деце“
Ученици одељења 3/3 и 4/3 су узели учешће у припреми Ускршње продајне изложбе
уз свесрдну помоћ наставница предмета Васпитање и нега деце.Сви чланови колектива и
ученици наше школе су учествовали у овој хуманитарној акцији.
У априлу је организовано пилотирање практичног дела Државне матуре у
медицинској школи у Делиградској за смер медицинска сестра-васпитач. Пилотирању је
присуствовала Марина Новаковић, која је на стручном већу поднела извештај.
У јуну смо организовали вежбе у наставној бази ОБ ,,Студеница“ за ученике трећег
разреда. Урађени су санитарни прегледи и брзи тестови на Covid 19.
Такође је организована и настава у ПУ ,,Олга Јовичић Рита“ и предшколској
установи ,,Eдука“ за ученике трећег разреда.
Наставници такође учествују и у различитим тимовима, где присуствују раду
тимова и реализују предвиђене активности.
Извештај са седница Педагошког колегијама је редовно презентован на састанцима
Стручног већа, тако да су сви чланови благовремено упознати са закључцима и нашим
обавезама.
Чланови Стручног већа учествују у организацији и спровођењу наставних планова
и програма за ученике на преквалификацији, на смеру медицинска сестра – техничар и
медицинска сестра – васпитач.
Мира Белопавловић
6. 3. 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛЕКАРА И ФАРМАЦЕУТА
Чланови стручног већа су: Мирјана Костић-Чолић, Невенка Миловановић, Миљан
Пешић, Ана Филиповић, Душанка Милетић-Ђаловић и Горица Радичевић.
Према предвиђеном плану и програму за ову годину, чланови већа су се састајали 8
пута (3.9.2021; 15.10.2021; 17.11.2021; 17.12.2021; 10.3.2022; 15.4.2022; 20.5.2022;
24.6.2022.). На састанцима су разматрали сва актуелна питања у том периоду у вези са
наставом редовном, допунском и додатном и према предвиђеним тачкама за тај период
године.
Чланови актива су имали учешће и у раду тимова којима припадају као и у
припреми матураната за полагање матурског испита,али и у реализацији истог. Председник
актива је присуствовао састанцима Педагошког колегијума (13.9.2021; 15.12.2021;
1.6.2022.) и о томе подносио извештај члановима актива.
Докторка Душанка Милетић-Ђаловић је припремала ученике за учешће на
такмичењу из анатомије, где су постигли запажене резултате, о чему има извештај у свесци
актива.
Угледни часови као и планиране посете одређеним установама нису реалиоване због
специфичне епидемиолошке ситуације у земљи изазване КОВИД-ом.
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Др Горица Радичевић
6. 3. 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА КОЗМЕТИЧАРА И ФИЗИОТЕРАПЕУТА
На последњем састанку стручног већа за школску 2020./2021. годину одржаног
августа 2021. године изабран је нови председник стручног већа Ана Ерац. На овом
састанку једногласно су усвојени и усаглашени критеријуми за стручне предмете овог
актива и у разговору са педагогом потврђен је начин закључивања оцена из стручних
предмета који садрже теоретски део и вежбе.
Стручно веће се састајало по предвиђеном плану рада за школску 2021./2022.
године. У току школске године одржане су четири седнице Педагошког колегијума. После
сваке седнице Педагошког колегијума одржаван је састанак Стручног већа
физиотерапеутских и козметичких техничара где су члановима изнети све теме са седнице
о којима се дискутовало.
СЕПТЕМБАР
Због актуелне епидемиолошке ситуације у септембру је формирана Вибер група
стручног већа за потребе извођења онлајн састанака и размене информација унутар актива
где сви чланови у сваком тренутку могу изнети било какав проблем везан за актив и могу
бити информисани о раду актива. У септембру су одржана два састанка стручног већа од
којих је први састанак био онлајн после одржаног састанка Педагошког колегијума. На
другом састанку стручног већа једногласно је усвојен план рада стручног већа према
Закону о средњем образовању и васпитању. Договорено је да се оперативни планови раде
на месечном нивоу и да се у њих уврсти корелација са сродним предметима за дате
наставне јединице. Због актуелне епидемиолошке ситуације и специфичног начина
организовања наставе, посебно вежби, предложени су иновативни начини рада са више
коришћења мултимедијалних садржаја у настави, интерактивна настава, играње улога,
проблемска настава, рад у групи и пару. Што више коришћење помоћних наставних
средстава због немогућности да се настава и вежбе спроводе у здравственом центру.
Направљен је полугодишњи план писмених провера дужих од 15 минута.
Стручно веће физиотерапеута и козметичких техничара узело је учешће у обуци за
унапређење међупредметних компетенција „Одговоран однос према здрављу“. Актив је
представљала Ана Ерац која је извела час на тему „Лична хигијена, здрави животни
стилови“.
Направљен је списак потребних наставних средстава и помоћног материјала за
извођење наставе из стручних предмета за смер физиотерапеутски и козметучки техничар.
У договору са Директорком школе део од ових средстава и материјала набављен је већ у
септембру, док ће преостали део бити набављен током текуће школске године.
ОКТОБАР
Стандарди и критеријуми оцењивања усвојени у септембру, примењују се без
одступања, а ученици се периодично подсећају на исти. За сваки стручни предмет урађени
су критеријуми орјентисани према потребним исходима за дате модуле (теме), за предмете
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који предају два или више наставника критеријуми оцењивања и закључивања оцена
договорени су између свих наставника који предају тај предмет и предочавају се
ученицима пре почетка сваког модула (теме).
Настава се у октобру редовно одржавала. Договорено је да се ученицима омогуће
додатне консултације са наставницима, као и коришћење Гоогле учионица што се тиче
додатног рада и наставног материјала.
Постигнут је договор око одржавања угледних часова и разговарало се о
иновацијама које су планиране да се користе на тим угледним часовима.
НОВЕМБАР
Извршена је детаљна анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода и постигнути резултати су уписани у свеску стручног већа.
ДЕЦЕМБАР
Током децембра месеца одржана су два састанка стручног већа. На првом састанку
једногалсно је усвојен предлог уписа за наредну школску годину 2022./2023. Други
састанак је одржан после Педагошког колегијума где је највише било речи о анализи
одржаних угледних часова, о стандардима који се гледају и оцењују при посети часовима.
Извршена је прелиминарна анализа успеха ђака на крају првог полугодишта. Констатовано
је да се успех ученика у односу на први класификациони период знатно побољшао.
ЈАНУАР И ФЕБРУАР
Урађена детаљна анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта.Угледни часови у првом полугодишту су изведени као што је и
планирано.Чланови актива Милица Богдановић,Соња Величковић и Ана Ерац учествовале
су у трећој фази израде плана интегритета установе,попуњавањем прослеђених упитника.
Усаглашени су критеријуми за области из другог полугодишта.Критеријуми су базирани на
оствареност исхода датих тема и модула.
МАРТ
Чланови актива упознати су са темама разговора и закључцима са састанка
Педагошком колегијуму.Теме су биле везане за самовредновања,чланови стручног већа су
узели учешће у поступку самовредновања “SELFIE 2021-22,SESION 2” у оквиру Селфи
инструмената. Планиранаје и урађен распоред писаних провера дужих од 15 минута на
нивоу школе, за друго поплугодиште. Разматране су спроведене мере дефинисане
Програмом за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања.
Представљен је извештај рада Ученичког парламента.
Планиране стручне посете у склопу ваннаставних активности стручног већа нису
реализоване због актуелних епидемиолошких мера.
АПРИЛ
Урађена је анализа успеха и дисциплине на крају трећег клсасификационг периода.
Наставници стручних већа су похађави вебинар на тему Државне матуре . Пилот Државне
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матуре одржан је у нашој школи 5,6,7. и 8. 4.2022. у коме су учествовали ученици IV4
физиотерапеутски техничар,заједно са свим ућеницима 4. разреда.
МАЈ
Урађен је план припрема ученика 4. разреда за матурски испит из предмета
физикалне терапија,масаже и кинезиологије у проценитима прописаним правилником у
односу на фонд часова из наведених предмета. Дан школе 12.5. обележен је приредбом у
сали биоскопа Кварт, на којој су ученици на оригиналан начин, презентвовали своје
смерове.
ЈУН
Чланови актива упознати су са темама разговора и закључцима са састанка
Педагошком колегијуму.Теме су биле везане за организацију,распоред и поделу задужења
у склопу одржавање матурског испита, ученика 4. разреда.
Урађена је анализа успеха и дисциплине ученика свих разреда на крају школске
године,као и налаиза успеха оствареног на матурском испиту ученика IV4.Урађен је
предлог поделе часова оба смера у предвиђеној норми за следећу школску годину , одабир
тема за Наставничко веће и стручних посета за 2022/22. школску годину. Урађен је план
рада стручног већа за наредну школску годину.
Предлог већа за председницу актива за школску 2022/23. је Соња Величковић
Ана Ерац
6. 3. 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗУБНЕ ТЕХНИКЕ
Стручно веће зубних техничара чини 8 чланова
-Татјана Росић Тешић - председник актива,
- Ана Миљевић,
- Сања Петровић,
- Александра Миличић,
- Јасмина Јовановић
- Марија Васковић
- Дејан Алексић и
- Душан Срећковић
Стручно веће зубне технике је током 2021/2022. год. редовно одржавало састанке
према плану и програму, једном месечно и по потреби.
Укупно је одржано 10 састанака стручног већа на којима смо разговарали о текућим
питањима и проблемима.Редовно се пратило стање успеха и дисциплина ученика на нивоу
предмета стручне наставе и спровођен је индивидуални рад са ученицима који су имали
потешкоће. Редовна настава као и допунска, додатна и припремна настава спровођени су
по плану и програму.
Члановима стручног већа Александра Миличић и Сања Петровић су пренеле
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сазнања и искуства из струке стечена на предавањима у оквиру мајских сусрета у
Крагујевцу.
Портфолио наставника и ученика уредно воде сви чланови стручног већа.
Заједно са ученицима обновљен је изложбени део ученичких радова у холу школе.
Урађен је изложбени простор за изложбу практичних радова зубног смера који се
редовно обнавља.
У мају су ученици заједно са наставником Александром Миличић имали акцију
„отворена врата“ у циљу промоције школе и самог смера.
Школско такмичење из фиксне протетике је одржано 29.3.2022. год. за ученике
четвртог разреда. Прва 2 ученика су ишла на републичко такмичење које је одржано
21.5.2022. год. у Крагујевцу.
Стручно усавршавање наставника се обављало према плану.Наставници
Александра Миличић и Сања Петровић су имале излагање са стручног усавршавања.Тема
је била ,,Дигитална и аналогна израда протетсих радова (CAD-CAM). Педагог школе је
долазила у посету на редовне часове код Јасмине Јовановић и Татјане РосићТешић.
Дат је предлог да наредне школске године председник актива буде Јасмина
Јовановић и да се предсеници актива мењају по одређеном редоследу.
Татијана Росић Тешић

6. 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ 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:
- Стручни тим за развојно планирање - координатор Марија Павловић;
- Тим за школски програм - координатор Јелена Видић;
- Тим за професионални развој - координатор Ана Филиповић;
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Тим за инклузивно образовање – координатор Предраг Премовић;
Тим за самовредновање - координатор Милица Милетић;
Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања - координатор Катарина
Милошевић;
- Тим за ваннаставне активности - координатор Дејан Крунић;
- Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе - координатор Марина
Траиловић;
- 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.
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.годину- Представљен
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
-
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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.
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
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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
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.

6. 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Одељење: 11
Навести имена ученика који чине председништво одељења
Председник: Анђелија Ћика
Заменик: Теодора Станојевић
Благајник: Димитрије Јемуовић
Ученици у ученичком парламенту
Урош Томовић и Тамара Ђорђевић
Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења
Часови додатне:
Допунске: анатомија,хемија,физика,енглески,биологија,математика.
У одељењу има 30 ученика.
На крају школске 2021/2022 године број ученика са одличним успехом је -19
врло добрим -9
и 2 ученице се упућују на поправни испит у августoвском испитном року из физике
Милица Весковић и Тијана Милановић.
На одељенском већу поправљене су 2 оцене за одличан успех , Мии Павловић из
латинског језика са врло добар 4 на одличан 5 и Наталији Јовановић из биологије са добар
3 на врло добар 4.
Ученици са свим петицама су:Урош Томовић и Милица Вранић
Најбољи ученици су: Урош Томовић и Милица Вранић
Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу
или имају велике осцилације у редовности похађања наставе)
Укупан број оправданих изостанака у овом периоду је 754 и 24 неоправдана
изостанка
Што се тиче целе школске године број оправданих изостанака износи 2262 и 41
неоправдани.
Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање
истих)
Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио
дисциплински поступак)- У одељењу 22 ученика је имало опомену одељенског
старешине,а 5 ученика имају укор разредног старешине и смањену оцену из владања на
врло добар 4.То су ученици:Милица Вранић,Милица Весковић,Давид Гогић,Андрија Бараћ
и Тијана Милетић.
На одељенском већу укинути су укори одељенског старешине из владања
ученицима
Андрији Бараћ,Милици Весковић,Давиду Гогићу,Милици Вранић и Милици
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Милетић и враћене оцене на примерно владање одличан 5.
Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, ранг такмичења,број
учесника, постигнути резултати)
Урош Томовић има освојено 3 место на Регионалном такмичењу из Реалистичког
приказа повреда,стања и обољења.
Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;
Ученици добро уче и лепо међусобно сарађују
Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског
старешине
ОЗ -34
ОС -33
Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати период
У одељењу 1-1 има укупно 30 ученика.Од тог броја 22 девојчице и 8 дечака.У
августовском испитном року две ученице су полагале физику Милица Весковић и Тијана
Милановић и положиле са оценом довољан 2.
Након положеног предмета,њихов успех је добар.
На крају школске 2021/2022.године и након Августовског рока ,успех ученика
је:одличних-19,врло добрих 9 и 2 ученице имају добар успех.
На основу постигнутих резултата можемо закључити да је успех одељења за сваку
похвалу и да имају много бољи просек у односу на друга одељења.
У наредном периоду посветићемо више пажње дисциплини у
одељењу,комуникацији са професорима и начину облачења у школи.
Одељењски старешина: Весна Божовић
Одељење: 12
У одељењу 12 укупан број ученика је 30, 27 ученица и 3 ученика.
На верској настави је 16 ученика, на грађанском васпитању је 14 ученика.
На крају другог полугодишта 9 ученика је са одличним успехом, 21 ученик има врло
добар успех, просечна оцена одељења је 4,12.
Сви ученици имају примерено (5) владање.
У току другог полугодишта изречене су три опомене одељенског старесине (Елена
Николић, Тара Петровић, Невена Филић) и два укора одељенског старешине (Јована
Ракић и Вања Фредотовић)
У току школске године су били часови допунске наставе из физике, хемије и анатомије
са физиологијом.
Укупан број изостанака је 1935, 1919 је оправданих, а 16 неоправданих
изостанака. Најбољи ученик одељења је Емилија Ђоковић. Похваљен је и ученик
Благоје Корићанин, за спортске активности.
Одељењски старешина: Невенка Миловановић
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Одељење: 13
Навести имена ученика који чине председништво одељења
(председник, заменик председника, благајник);
Председништво одељења чине следећи ученици:
-председник одељенске заједнице је Христина Дошић
-заменик председника је Милица Лекић
-благајник је Магдалена Јеремић
Ученици у ученичком парламенту;
У ученичком парламенту су ангажоване Николија Рибаћ и Ива Тошић
Њихово ангажовање је редовно и на свим активностима које ђачки парламент организује.
Изостанци ученика са наставе;
Изостајање са наставе је у границама нормалног понашања што се да видети у записнику
са седница одељенског већа .Већих осцилација нема.
Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање истих);
Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући.Повремене несугласице и неслагања су
решавани на часовима одељенске заједнице и кроз индивидуалне разговоре са
ученицима.Примећено је дружење ,солидарност и међусобна помоћ при решавању
проблема са савладавањем градива и проблема са мотивацијом упостизању бољег успеха.
Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио
дисциплински поступак);
Сви ученици имају примерно владање.
Учешће у раду секција
Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати);
Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;
Предлажем појачан рад одељенске заједнице. Потребна је боља посећеност часовима
допунске наставе ,на којима ученици могу да поправе успех.
Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског
старешине;
Одржано је 35 часова одељенске заједнице и 35 одељенског старешине.
Извештај о раду одељенског старешине и извештај одељенске заједнице се налазе у
електронском дневнику.
Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати период
Ученици су показаји висок ниво заинтересованости за рад, клима у одељењу је
задовољавајућа, међуљудски односи су добри.
Одличних ученика је 7, врло добрих 23 и 2 ученика се упућује на полагање поправног
испита.
Укупан број изостанака је 2220 оправданих и неоправданих 20.
У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
У школи се подстиче лични ,професионални и социјални развој ученика,здрави стилови
живота, ваннаставне активности.
Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима.
Посебне похвале ученицима који немају изостанке а путници су.
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Најбољи ученик је Христина Дошић и Софија Бажалац.
Одељењски старешина: Оливера Ђуровић
Одељење: 14
У одељењу 14 има 32 ученика, 16 дечака и 16 девојчица. На крају другог
полугодишта 29 ученика је имало позитиван успех док су три ученика завршила са
недовољним успехом и упућени су на полагање поправног испита у августу. Са одличним
успехом је завршило 12 ученика, врло добрих 16, добар успех 1 ученик. Са недовољним
успехом су завршили Данило Вуксановић, Матија Радојковић и Јован Шабић и сва тројица
су упућена на поправни испит из физике. Најбољи ученици у одељењу су Јована Ђуровић
и Татјана Воштић са успехом 5,00. На наставничком већу им је поправљена оцена из
физике са 4 на 5.
Укупун број изостанака на крају другог полугодишта је 1632, од тога оправданих
1595 и 37 неоправданих. Примерно владање има 30 ученика док врло добро владање имају
2 ученика, Матеја Пајевић и Јован Шабић због неоправданих изостанака.
Часови редовне наставе су реализовани по плану и програму, а организоивана је
допунска настава из енглеског, физике и анатомије.
Организовано је 17 часова разредног старешине и 16 часова одељенске заједнице.
У августу је организована припремна настава из физике коју су посећивали моји
ђаци и у уторак 23.08.2022. године су положили физику са оценом довољан 2.
На крају школске године 31. августа одељење 14 има 12 одличних, 17 вр. добрих и 3
добра ученика.
Закључак: Као одељенски старешина сам задовољан успехом ученика и понашањем
ученика целог одељења. Ученици који су полагали поправни испит су извукли поуку и
схватили да са мало више рада и учења неће себе поново довести у исту ситуацију. Верујем
да ће наредна година бити успешнија.
Одељењски старешина: Ђорђе Симић
Одељење: 15
Навести имена ученика који чине председништво одељења
Председник одељењске заједнице је Тара Меденица , заменик је Маша Чукић, а
благајник је Ива Миросавић .
Ученици у ученичком парламенту;
Представници у ученичком парламенту су Маша Чукић и Јована Чукић.
Изостанци ученика са наставе;
На крају првог полугодишта број оправданих изостанака је 1019, а број
неоправданих је 44. Има неколико ученика са великим бројем изостанака (око 100), а
разлози су или изолација због контаката са оболелим од корона вируса или сама болест.
Две ученице имају смањене оцене из владања на врло добро (4) због неоправданих
изостанака: Николина Планојевић – 11 неоправданих и Миона Гајић -8 неоправданих
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изостанака. На крају школске године укупан број изостанака је 2275, од тога неоправданих
је 83. Ученица Николина Планојевић има смањену оцену из владања на врло добро (3) због
неоправданих изостанака, а ученица Миона Гајић има оцени из владања врло добро (4)
због неоправданих изостанака.
Међуљудски односи у одељењу;
Пошто је у питању прва година још увек је то период упознавања и прилагођавања
једних другима, али у суштини ученици се лепо слажу, међусобно уважавају и поштују
једни друге. Ако је и било одређених проблема уз разговоре све је решено. На крају првог
полугодишта имали смо и лепу прославу уз игру ,,Тајни Деда Мраз“ која је била израз
међусобног дружења и духа колектива. У другом полугодишту колективни дух је наставио
да јача, није било никаквих проблема који би захтевали интервенцију одељењског
старешине.
Дисциплина и владање;
Већ сам напоменула у претходној рубрици у вези са изостанцима да две ученице
имају смањене оцене из владања на врло добро (4) због неоправданих изостанака:
Николина Планојевић – 11 неоправданих и Миона Гајић -8 неоправданих изостанака. У
другом полугодишту ученици Николини Планојевић је изречена и мера укор одељењског
већа и оцена (3) из владања због 18 неоправданих изостанака. У једном периоду дошло је
до побољшања у редовности похађања наставе, али потом ученица је опет неоправдано
изостајала, укупан број неоправданих је 24 и закључна оцена из владања је добро (3).
Ученици Миони Гајић је закључна оцена из владања врло добро (4) због 14 неоправданих
изостанака.
Учешће у раду секција; Ученице Магдалена Миличић и Јелица Ромчевић
учествовале су у раду хора и кроз разне наступе допринеле су многим важним школским
догађајима.
Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати);
Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;
Ученици су завршили прво полугодиште са нешто слабијим резултатом: одличних
ученика је 4, врло добрих је 15, са недовољним оценама је 9 ученика, од тога са једном
недовољном оценом је 6 ученика, а са две недовољне оцене је 3 ученика. Једна ученица
води се као неоцењена. Заиста има простора за побољшање, а предложене мере су пре
свега редовност у похађању наставе, редовност у похађању часова допунске наставе,
систематично учење, боља организација слободног времена, направити план учења итд. На
крају другог полугодишта 23 ученика има позитиван успех, одличних је 6, врло добрих је
17, најбоља ученица у одељењу је Вања Тијанић са одличним успеном (5,00). На поправне
испите упућено је 6 ученика, троје ученика има недовољне оцене из два предмета, а троје
има недовољне оцене из по једног предмета.
Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског
старешине;
Одржано је 11 часова одељењског старешине и одељењске заједнице. Укупан број
часова одељењске заједнице је 30.
Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати период
Током првог полугодишта ове школске године која је и даље обележена епидемијом
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корона вируса (било је и различитих модела наставе и уопште неизвесности и
специфичних ситуација) ђаци су показали много својих квалитета (одговорност,
васпитање, труд, залагање, међусобно поштовање), има могућности и за побољшање
успеха, али када се све узме у обзир одељење је добро и добри резултати неће изостати. На
крају другог полугодишта види се благи, али сигуран помак ка бољим резултатима, већи је
број одличних као и врло добрих ученика, а мањи је број ученика са недовољним оценама.
Многи ученици су схватили колико је важно редовно похађање наставе, као и да су часови
допунске наставе не само обавезни него и неопходни да би се поправиле оцене.
Одељењски старешина: Мина Миљаковић
Одељење: 22
Ученици који чине председништво одељења су:
Председник – Маша Ђурашевић,
Заменик председника – Ана Станковић,
Благајник – Мина Балтић.
Ученици у ученичком парламенту су:
Јована Шапић и Тамара Жарчанин.
У одељењу 22 има 30 ученика, 7 дечака и 23 девојчице.
Ученици Анастасији Јовановић Алиханјан је на одељенском већу поправљена оцена са
довољан на добар из предмета Микробиологија са епидемиологијом да би постигла врло
добар успех. Такође, ученику Немањи Вукичевићу је поправљена оцена са довољан на
добар из предмета Математика да би постигао врло добар успех.
Ученица Марија Веселић је преласком из смера васпитач у смер фармацеутски техничар
полагала разлику испита из следећих предмета: Фармацеутско технолошке операције и
поступци (оцена 3), Хигијена са здравственим васпитањем (оцена 3), Прва помоћ(оцена 5)
и Медицинска етика /оцена 3). Остварила је општи успех у првом разреду 4,22.
Ученица Милица Миловић је упућена на разредни испит из осам предмета
(
Немачки језик, Математика, Хемија, Аналитичка хемија, Патофизиологија, Организација
фармацеутске делатности, Фармацеутска технологија и Фармакогнозија са фитотерапијом)
јер није похађала наставу у другом полугодишту због здравствених проблема. На
разредном испиту је у јунском и августовском року положила све испите и постигла је
општи успех са просечном оценом 3,08.
У одељењу на крају школске године 30 ученика има позитиван успех, односно 5 ученика
има одличан успех, а 23 ученика имају врло добар успех и две ученице имају добар успех.
Најбоља ученица одељења је Маша Ђурашевић са општим просеком 4,77. Ученица ја на
крају године добила на поклон књигу.
Просечна оцена одељења је 3,93.
Укупан број изостанака на крају школске 2021/22. године износи 2634, од тога је
оправданих изостанака 2597, а неоправданих изостанака има 37.
29 ученика има примерно владање. Ученица Милица Миловић је због 7 неоправданих
изостанака добила укор одељенског старешине и на одељенском већу оцену врло добар (4)
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из владања.
Ученици су похађали допунску наставу из следећих предмета:
Математике- 23 часа,
Хемије – 5 часова и
Биологије – 7 часова.
Одржано је и 5 часова из секције Лековите биље са фитотерапијом
У току школске 2021/202. године број одржаних часова одељенске заједнице је 29. Број
одржаних часова одељенског старешине.
Одељењски старешина: Мирјана Костић-Чолић
Одељење: 23
У одељењу 23 има 29 ученика и сви су завршили разред са позитивним успехом.
Успех на крају ове школске године је нешто лошији у односу на крај предходне. Сада има 8
ученика са одличним, 18 са врло добрим и 3 ученика са добрим успехом.
Број изостанака је мањи у односу на прво полугодиште, али након обављених
бројних разговора са ученицима и родитељима, у смислу подсећања на правилник о начину
правдања часова. Број оправданих у току целе школске године је 2681, а неоправданих је
98.
На часовима одељенске заједнице, ученици су одрађивали презентације на бројне
теме, а након њих смо о свему томе разговарали, уз навођење примера које су они
доживели и уз извођење одређених закључака. Теме су биле: „Психофизичке
карактеристике адолесцената“; „Насиље у нашој околини, насиље међу младима“; „Шта
бих променио/ла код себе“; „Поремећаји исхране“.
Ученице Андреа Ромчевић и Тамара Анђелић су као маркиранти учествовале на
такмичењу у пружању прве помоћи, које је одржано у организацији Црвеног крста. У
припреми полигона, учествовао је и Лазар Пајовић.
Организовано је сређивање школског дворишта, у чему су учествовали и ученици
овог одељења.
Сакупљали су новац за помоћ ученику првог разреда.
Троје ученика из одељења су ангажовани у оквиру дана отворених врата, када су
ученици основних школа долазили у посету нашој школи, како би се упознали са
кабинетима и смеровима који се овде школују.
У јуну месецу, ученица Николина Бешевић је постављала непримерен текст на
рачун неколико ученица из смера козметичког техничара. Након разговора са њом,
родитељима и психолошко-педагошком службом, ученица је за владање добила оцену врло
добро (4). Имала је задатак да у оквиру друштвено-корисног рада одради презентацију.
Тема је била „Улога козметичког техничара у животу сваке жене“, а задатак јој је био да то
презентује у одељењу козметичких техничара, што је успешно одрадила. Оцена јој је
поправљена на примерно владање.
Сви остали ученици такође имају примерно владање.
Ученици су успешно завршили ову школску годину.
Одељенски старешина: Љиљана Петошевић
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Одељење: 24
Смер: козметички техничар
Ученици који чине председништво одељења су:
Председник: Анастасија Весковић
Секретар: Марта Мицић
Благајник: Марица Павловић
Ученици у ученичком парламенту су:
Вања Бабовић и Ива Јевтовић
У току школске године одржана су четири родитељска састанка.
Одржано је 28 часова одељенског старешине и исто толико часова одељенске
заједнице.
У одељењу има 30 ученика,29 девојчица и 1 дечак. 30 ученика је остварило
позитиван успех на крају натсаване школске 2021/22. године: 8 ученика остварило је
одличн успех,18 врло добар и 4 ученице добар успех.
Укупан број изостанака за ову школску годину је 2068 од чега је 2565 оправданих и
43 неоправданих.Укора и дисциплинских поступака и мера није било.Сви ученици
одељења су примерног владања.
Похвалу Наставничког већа као најбоља ученица одељења добила је Марта Мицић.
Средња оцена одељења је 3,88.
У току школске године су спроведене следеће активности:
Формиране су нове Гоогл учионице за све предмете, вибер групе одељења за
родитеље и посебна за ученике остале су активне од прошле године.
Ученицима је још једном представљен правилник о похваљивању и награђивању
ученика и примени васпитно-дисциплинских мера и правилник о оцењивању. Ове године
посебан акценат је дат на превенцији вршњачког насиља и ученици су упознати са свим
врстама вршњачког и другог насиља сходно наведеном правилника и протоколом о
поступању у случајевима појаве било које врсте насиља.
Договорени су сви доступни облици комуникације и сарадње који ће олакшати
ученицима похађање наставе, што је успешно и спровођено током школске године и
показало се јако корисним.
Одржана су 4 родитељска састанка. Тамо где се указала потреба интензивирана је
индивидуална сарадња са родитељима. Родитељи и ученици су упознати са начином
поступања у случају Ковид позитивних ученика или чланова породице. И родитељи и
ученици су поштовали договор везано за поступање у случају Ковид позитивних,
оправдавања одсуствовања ученика са наставе што је резултирало успешно изведеном
континуираном наставом. Све планиране наставне активности су изведене и сви ученици
су оцењени.
Наставници Одељенског већа у међусобној сарадњи и сарадњи са стручним
службама у школи направичи су јасан план и временску расподелу писаних и усмених
провера ученика, са циљем да се ученицима олакша оставривање жељених постигнућа у
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учењу и раду.
У склопу ваннаставних активности ученице Ива Јевтовић,Татјана Глишовић, Ана
Симовић и Анастасија Алексић су узеле учешће у каравану покренутом на иницијативу
председнице Владе Ане Брнабић под именом дигитална експедиција 02.10.2021. године. У
име одељеља II4 у посету спомен парку 14.10.2021. године ишла је ученица Николина
Рајковић.
Ученице Марта Мицић и Николина Рајковић учествовали су у Дану отворених
врата.
Кроз рад козметиког салона,ученици су посредно били упознати са својм будућом
професијом,што их је додатно мотивисало на рад и учење.
Услед нормализације епидемиолошке ситуације и укидања мера актуелних
епидемиолошких мера практична настава се одвијала без ограничења штоје умногоме
допринело квалитету постигнућа и унапређењу вештина и знања. Сви предлози ученика су
уважени,размотрени и прихваћени они који су били конструктивни и доприносили
квалитету како наставе тако и међуљудских односа.
Ученици су присуствовали презентацији ученика II3 одељења ,које је одржана као
мера друштвено корисног рада ,прописана одлуком Тима за превенцију и заштиту ученика
од насиља , злостављања,занемаривања и дискриминације у установи школе.
Часови одељењског старешине и одељењске заједнице одржавани су у континуитету У
склопу одељенске заједнице радило се на појачаној сарадњи , међусобној помоћи у учењу
,али и јачању другарства у склопу одељења. .На њима се бавило актуелним темама и
проблемима у одељењу и заједничким долажењем до оптималног решења.
Редовно се анализаирао и разматрао успех ученика ,праћена је дисциплина ученика,
њихово праћење и активно учешће у настави.Као одељенски старешине одељења , запазила
сам да су након укидања антиковид мера и отпочињања класичне наставе, у процесу
ресоцијализације деца/ученици били видно сниженог прага толеранције на стрес,
осетљивија, крхкија, импулсивних реакција, са честим смењивањем фаза плача,
огорчености и љутње.
Руководећи се принципима да је интерес детета/ученика у свим ситуацијама
примаран у односу на интересе свих осталих који учествују у животу и раду установе,
трудила сам се да што више изађем у сусрет деци и благовремено сам се обраћала
члановима одељенског већа, психологу, педагогу и директору школе. Појачана је сарадња и
комуникација са родитељима.
Допунска настава је интензивно одржавана из хемије и биохемије,што се видно
одразило на бољи успех и постигнуча из ових предмета.
Интензивно се говорило о пројекат Државне матуре. Ове године одржана су два
пилот пројекта и планиран је наставак припреме и у току следеће школске
године.Родитељи и ученици су добијали све потребне и званичне информације,обзиром да
су ученици одељења део генерације која ће прва полагати матуру на овај начин.
Одељенски старешина: Ана Ерац
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Одељење: 25,
Председништво одељења чине следећи ученици:
- председник одељењске заједнице је Ана Димитријевић
- заменик председника је Милош Спасић и
- благајник је Лепосава Ашанин.
Представници у ученичком парламенту су Ива Новић и Михаило Ђокић.
Допунска настава је организована из следећих предмета:
1. Математика – 24 часа; Наставу похађали следећи ученици: Михаило Вучинић, Јана
Караџић, Сара Костовић, Стефан Лазић, Никола Миловановић, Невена Милоичић,
Владимир Мошић, Ива Новић и Алекса Петровић.
2. Хемија – 5 часова; Наставу су похађали Милица Петрушић, Милош Спасић, марија
Васовић, Милица Живквић, Михаило Ђокић и Алекса Петровић.
3. Физика – 7 часова; Наставу су похађали Алекса петровић, Михаило Вучинић,
Невена Милоичић, Јана, Караџић, Ива Новић, Богдан Станчић и Сара Костовић.
У току школске 2021./2022. године укупан број изостанака је 2919 оправдан и 66
неоправдан изостанак.
Одељење 2/5 има 30 ученика, 26 ученика је завршило разред , двоје је упућено на
поправни испит из Математике, а двоје на поправне испите из Математике и Физике.
Међуљудски
односи
у одељењу су
задовољавајући.
Присутно
је
дружење,солидарност и међусобна помоћ при решавању проблема са савладавањем
градива и проблема са мотивацијом у постизању бољег успеха. Када нису у школи,
ученици комуницирају путем друштвених мрежа, једни другима преносе поруке и разне
наставне садржаје које су добили у току непосредне наставе.
Сви ученици имају примерно владање.
У специфичним условима рада због пандемије неопходно је било додатно
ангажовање разредног старешине. Свакодневна комуникација како са ученицима , тако и са
родитељима.
Упркос интензивираној сарадњи са педагошко – психолошком службом, није
постигнут очекивани успех. Педагог је неколико пута у току протекле школске године
одржала час на коме им је објашњавала различите начине учења, а све у цињу побоњшања
општег успеха ученика. Потребна је и боља посећеност часовима допунске наставе,на
којима ученици имају могућност да прошире и стекну нова знања,и тако поправе успех.
У протеклој школској години одржано је 33 часа одељенске заједнице и 33 часа
одељенског старешине. На почетку школске године,ученици су информисани о наставном
плану и програму,организацији наставе и вежби.Упознати су са правилником
оцењивања,организацијом и распоредом додатне и допунске наставе и ваннаставних
активности.Ученицима су предочена и правила понашања у школи,обавезе,дужности и
права,као и васпитно-дисциплинске мере које могу бити изречене.Изабрано је руководство
одељења и представници Ђачког парламента.Ученицима и родитељима је предочен и план
реализације Програма за заштиту ученика од насиља(облици насиља,мере превенције и
мере интервенције). На поменутим часовима, посебна пажња је посвећена епидемиолошкој
сиуацији, како свако од нас може да допринесе побољшању епидемиолошке ситуације. На
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часовима одељенског старешине се много говорило о насиљу, превенцији насиља као и
овршњачком насиљу као јеном од најзаступљенијих врста насиља.
Одржано је три родитељска састанака, као и више индивидуалних разговора са
родитељима. Родитељи су редовно обавештавани о пстигнућима њихове деце.
Закључак:
У одељењу 2/5 имма 30 ученика, 20 девојчица и 10 дечака. 26 ученика је завршило
разред, двоје је упућено на поправни испит из Математике и двоје на поправне испите из
Математике и Физике. Најбоље ученице су Марија Васовић и Милица Живковић.
Одличних је четворо, врло добрих - 19, добрих – 3.
Ученици нису довољно заинтересованости за рад,клима у одељењу је
задовољавајућа, међуљудски односи су добри.
У августовском испитном року троје ученика је завршило разред. Један ученик није
положио испит из Физике. Након молбе родитења ученика који није завршио разред,
директорка школе му је одобрила да настави школовање ванредно уз редовно похађање
наставе треће године.
Одељењски старешина: др Јасмина Јовановић
Одељење: 31
На крају ове наставне године у одељењу је 31 ученик, 26 девојчица и 5 дечака. Сви
ученици су окончали разред са позитивним успехом. Укупно је 19 ученика са одличним
успехом ( од тога 5 ученица са просеком 5,00: Невена Тодоровић, Јелена Јеремић, Марина
Еровић, Емилија Митровић и Нина Спасовић), 11 ученика има врло добар успех и 1 ученик
добар успех. Ја сам веома задовољна њиховим постигнућима, нарочито у светлу проблема
које је изазвао Корона вирус. Лепо су се снашли по повратку у директну наставу, одржали
одељенско јединство, лепо учили, такмичили се учествовали у школској приредби.
Мина Ђурић, Неда Зиројевић и Сара Мајсторовић су освојиле 8. место екипно, а
Неда Зиројевић 5. појединачно на такмичењу из здравствене неге у Сремској Митровици.
Сара Мајсторовић и Неда Зиројевић су освојиле прво место екипно, Сара Мајсторовић 1.
место за соло певање на Републичком такмичењу ,,Традиционалне песме“. Емилија
Митровић је освојила треће место на Републичком такмичењу медицинских школа у
реалистичком приказу повреда, стања и обољења и треће место на Међурегионалном
такмичењу екипа Црвеног крста у истој категорији, па смо веома поносни на њих.
Ученици су овој години начинили укупно 2421 изостанак, од чега 2408 оправданих
и 13 неоправданих изостанака. На крају нема изречених васпитно – дисциплинских мера.
Сарадња са родитељима се одвијала у добром духу, сви су били одговорни , уредно
оправдавали изостанке. Често смо имали телефонску и непосредну комуникацију, што кроз
индивидуалне доласке, што кроз врло посећене родитељске састанке
Успешна година је за нама. У следећој школској години тежићемо да одржимо
континуитет и додатно унапредимо своја постигнућа.
Одељенски старешина: Јелена Вељовић
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Одељење: 32
Одељење 32 има 30 ученика, 7 дечака и 23 девојчице.
Председништво одељења:
- Далибор Остојић- председник одељења
- Teодора Дошић- заменик председника
- Елена Корићанин- благајник
Ученици у ученичком парламенту;
- Наталија Мијољић
- Мињан Кликовац
Енглески језик учи 21 ученик, а немачки 9 ученика.
Број ученика на верској настави је 22, а на грађанском васпитању 8.
Изостанци ученика са наставе
Укупан број изостанака за прво полугодиште је 2524, од тога 2485 оправданих и 39
неоправданих часова.
Одељењски старешина: Маријана Рачић
Одељење: 33
Навести имена ученика који чине председништво одељења:
Марко Станић-председник одељења
Ања Шибалић-заменик председника
Мина Вукосављевић-благајник
Ученици у ученичком парламенту;
Мина Главчић
Емилија Радојевић
Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу
или имају велике осцилације у редовности похађања наставе);
Укупан број изостанака је 2808, од тог броја 2760 је оправданих и 48 неоправданих.
Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање
истих);
Међуљудски односи у одељењу су на задовољавајућем нивоу.
Дисциплина и владање;
Сви ученици имају примерно владање.
Учешће у раду секција;
Анђела Петрић учествује у раду Секције Црвеног крста.
Марко Станић је члан КУД „ Карановац“ и у току ове године је имао наступе у
земљи и иностранству.
Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, постигнути резултати);
Анђела Петрић је члан екипе Црвеног крста и учествовала је на Општинском
такмичењу где је њена екипа освојила прво место и пласирала се на Међурегионално
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такмичење. На Међурегионалном такмичењу у Крагујевцу су освојили треће место и
пласирали се на Републичко такмичење.
Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;
Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељенског
старешине;
Одржан је 31 час одељенске заједнице и 32 часа одељенског старешине.
Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати период:
Најбољи ученици одељења су: Анастасија Маринковић и Николина Јовичић. Такође
је похваљена и ученица Анђела Петрић због учешћа на такмичењу.
Највећи део наставне године се одвијао кроз непосредну наставу. Вежбе и вежбе у
блоку су реализоване у кабинетима школе, где је било довољно материјала за рад. Само три
недеље пред крај наставне године вежбе из предмета Васпитање и нега деце су
реализоване у Предшколским установама „ Олга Јовичић Рита“ и „Едука“.
Сарадња са родитељима се одвијала углавном преко родитељских састанака и
телефонском путем. Родитељи су били веома одговорни у правдању изостанака.
Ученици овог одељења су дали велики допринос у борби против епидемије Covida
19 радом у Кол центру Завода за јавно здравље града Краљева. Било је ангажовано цело
одељење у периоду од септембра 2021. до марта 2022.године.
Часове одељењске заједнице смо посвећивали највећим делом значају редовних
долазака у школу и редовном учењу, као и похађању часова допунске наставе када је то
било потребно.
Просек одељења је 4,30.
Одељењски старешина: Марина Новаковић
Одељење: 34
-У одељењу има 30 ученика. Планиране активности су спровођене у сарадњи са члановима
Одељењског већа, директором школе, педагошко психолошком службом школе и
родитељима.
-У току школске године су спроведене следеће активности:
1. Упознавање ученика са планом и програмом рада за школску 2021/2022., конституисање
одељењске заједнице коју чине:
-председник одељењске заједнице - Лена Недељковић
-заменик председника одељењске заједнице Виктор Тлачинац
-благајник Вељко Савић
као и избор ученика за ученички парламент,а то су Сара Божић и Стефан Катанић
2. Упознавање са социјалном структуром ученика,упознавање ученика са кодексом
понашања у школи,правилником о васпитно-дисциплинским мерама као и правима и
обавезама ученика.
3. Одржавање родитељских састанака,индивидуална сарадња са родитељима и саветодавни
рад са родитељима и ученицима који имају потешкоћа у учењу.
4. Праћење дисциплине и изостајање са наставе:
-У одељењу III4 на крају школске године укупно је 2555 изостанак,а од тога број
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оправданих је 2514 и 41 неоправданих изостанака и до краја овог периода нису изречене
васпитно-дисциплинске мере. Већи број изостанака је једним делом узрокован
епидемиолошким условима.
5. У одељењу влада добра атмосфера међу ученицима као и односи узајамног
разумевања,сарадње и поштовања.
6. Током школске године одржано је 30 часова одељењске заједнице и 25 часова
одељењског старешине.
7. Вежбе су целе школске године одржаване кабинетски( у школи),због епидемиолошких
мера у условима covid19.
8. На крају школске године ученици су постигли релативно добар успех.21 ученик је
постигао одличан успех и 9 ученика је са врло добрим успехом .Нема ученика са
недовољним оценама.Просечна оцена одељења је 4,52.
9. Најбољи ученици одељења су Лена Недељковић и Вељко Савић са просеком
5,00.Посебно је похваљен Никола Миличић за врхунске спортске резултате као члан
омладинске репрезентације Републике Србије у фудбалу.
10. Ученици су у току школске године показали изузетан степен друштвене одговорности
учествујући у раду Call центра који је био смештен у Медицинској школи ,као и у другим
активностима везаним за сарадњу са локалном заједницом (Дан отворених врата,сарадња
са Црвеним крстом, презентација школе,рад на школском часопису).
Одељењски старешина: Александар Думић
Одељење: 35
Одељење 3/5 има 31 ученика од тога 16 девојчица и 15 дечака.Председник
одељења је Огњен Марић,секретар Марковић Немања и благајник Азра Билаловић.
Представници ђачког парламента су Билаловић Азра и Јаковљевић Јована.
На крају другог полугодишта ученици 3/5 постигли су следећи успех: Сви ученици
имају позитиван успех и то: 14 ученика је постигло одличан(5) успех , 13 ученик
вр.добар(4) и четири ученика добар успех.
У одељењу 3/5 примерно владање имају 28 ученика и врлодобро владање има три
ученика: Микарић Марјан, Марковић Немања и Гарић Нина, због неоправданих
изостанака. Током ове школске године ученици су често били опомињани од стране
разредног старешине а и других наставника да морају да се придржавају прописаних
епидемиолошких мера,то се поесбно односило на прво полугодиште и треће тромесечје.
Укупан број изостанака за школску 2021-2022. је 3162 од тога 3034 оправданих и
128 неоправданих.Ове школске године у одељењу 3/5 примећен је велики број изостанака у
односу на предходну годину. Разлог томе је епидемија корона вируса .Један број ученика
био је болестан од ковида, такође било је доста ученика који су били у изолацији због
болести члана породице.Поред проблема са ковидом, 395 изостанака направила је ученица
Булат Милица која је имала тешку операциоју кука и опоравак је трајао дуго.
Часови редовне наставе одржани су према плану и програму, док је допунска
настава одржана из математике 5 часова и медицинске биохемије 2 часа. Ученици 3/5
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учествовали су у реализацији разних ван наставних активностима у школи, као што је
школска приредба за дан школе и учешће уз кол центру за време пандемије ковида.У
реализацији школске приредбе учествовали су Никита Булатовић и Милош Џамић, а у кол
центру волонтирали су: Билаловић Азра, Бошковић Стефан, Булатовић Никита, Грачанац
Михајло, Огњен Марић, Јаковљевић Јована, Милетић Маша, Марковић Немања, Перић
Алекса, Перић Урош и Милан Ћурчић.
У току школске године одржано је 33 часа одељењског старешине.На часовима биле
су разматране разне теме а највише заштита ученика од ковида и поштовање препоручених
мера.
Због отежаних услаова рада услед епидемије ковида разредни старешина је редово
одржавао контакт са ученицима.Комуникација се одвијхала како у школи тако и путем
вибер групе.Ученици су добијали све потребне информације и подршке путем вибер
групе.Сарадња са родитељима ове школске године одвијала се углавном преко телефона а у
четвртом тромесечју већина родитеља долазила је у школу ради правдања изостанака.
Одржано је више родитељских састанака, а током године било је индивидуалних
састанака са родитељима. Ученици Радовић Немања и Марјан Микарић имали су
потешкоћа у савладавању градива из математике ,биологије и дугих предмета.Са њима је
разговор обавио разредни старешина као и педагог школе.Родитељи поменутих ученика
били су благовремено обавештени о потешкоћама своје деце.Сви предметни наставници
дали су свој максимум да овим ученицима помогну у савладавању градива тако што су
градиво максимално сажели и прилагодили ситуацији.Ученици су имали додатне термине
како би поправили оцене, што су они и учинили.
Сви ученици су испунили задате обавезе и дали свој максимум у условима који су
вадали предходне школске године.Атмосфера у одељењу је позитивна и ученици
међусобно добро комуницирају и свима је жеља да се следеће школске године настава
одвија по устаљеном режиму што подразумева и реализацију екскурзије, зашта су посебно
заинтересованои.
У следећој школској години треба обратити више пажњу на смањење изостајања
ученика као и на одржавање допунске наставе. Више пажње треба посветити вршљачкој
едукацији.Сматрам да ученици који брже и боље савладавају градиво треба да помогну
својим другарима који имају потешкоћа у томе.На тај начин ученици ће лакше савладавати
градиво и брже учити.Такође за следећу школску годину треба се посебно припремити за
поилагање матурског испита који је за ову генерацију по новом школском програму.
Закључак:
У одељење 3/5 ове школске године, било је 14 одличних ученика ,врлодобрих 13 и
добрих 4. Ученица Милановић Маша постигла је најбољи успех са просеком од 5,00 и она
је најбоља ученица у разреду.
Одељењски стаерешина: Миљевић Ана
Одељење: 41
Навести имена ученика који чине председништво одељења:
- Илић Никола-председник одељења
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- Драговић Ана-заменик председника
- Николић Вања-благајник
Ученици у ученичком парламенту;
- Бањац Татјана
- Бојић Никола
Изостанци ученика са наставе;
- Укупан број изостанака је1240 , од тог броја 1181 оправдани и 59 неоправданих.
Међуљудски односи у одељењу;
- Међуљудски односи у одељењу су на задовољавајућем нивоу.
Дисциплина и владање;
- Сви ученици имају примерно владање.
Учешће у раду секција;
- Даница Вишњић, Ана Драговић и Татјана Бањац учествује у раду Секције Црвеног
крста.
Учешће на такмичењима;
Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу;
Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељенског старешине;
- Одржано је 25 часова одељенске заједнице и 28 часoва одељенског старешине.
Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати период
Ове школске године због епидемиолошке ситуације једну недељу у септембру смо
одрадили онлајн од 13.9. до 17.9. 2021. и две недеље у виду комбиноване наставе.
Преостали део школске године извођена је непосредна настава. У недељама комбиноване
наставе ученици су по групама похађали теоретску наставу, док су часове вежби похађали
сви ученици. Часови вежби и вежби у блоку су реализовани у кабинетима школе. Обзиром
да говоримо о смеру медицинска сестра техничар оно што није могло бити одрађено су
вежбе у Општој болници ,,Студеница'', што смо покушали да бар делом надокнадимо
вежбањем у кабинетима школе на моделима лутки, вештачким рукама итд. Школа нам је
обезбедила сасвим довољно потрошног материјала, да вежбе можемо неометано да
реализујемо, недостајао је директан контакт ученик-пацијент и стицање искуства у
извођењу сестринских интервенција на самом болеснику.
Морам истаћи да је сарадња између наставника и ученика била на завидном нивоу,
као што је постојало и обострано разумевање приликом савладавања тешкоћа које су се
спорадично јављале.
Сарадња са родитељима је такође била отежана, одвијала се пре свега преко
телефонских позива и по потреби долазака у школу. Родитељи су били веома одговорни у
оправдавању часова, а успех своје деце су пратили преко е дневника за родитеље.
Ученици овог одељења су дали велики допринос у борби против епидемије ковида
19 радом у кол центру Завода за јавно здравље града Краљева. Било је ангажовано 22
ученика у периоду септембар 2021. до марта 2022. године када се смирила епидемиолошка
ситуација и престала је потреба за радом кол центра у нашој школи.
Часове одељенске заједнице смо посвећивали највећим делом значају редовних
долазака у школу и смањивање броја изостанака, јер је изостајање у директној вези са
успехом.
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То је на крају године дало жељене резултате, јер је ово одељење имало најмањи број
изостанака и најбољи успех у целој школи, сви ученици су постигли одличан успех са
просечном оценом 4.84.
Ученици су постигли завидан успех и на матурском испиту, српски језик и
књижевност просечна оцена 4,79, просечна оцена на испиту стручно теоријских знања је
4,62, а на практичном делу испита просечна оцена је 5,00.
Просечна оцена на матурском испиту је 4,80. Општи успех и успех на матурском
испиту су показатељи да су се професори и ученици добро прилагодили ситуацији у којој
смо се нашли и да су уложили велики напор да се све потешкоће превазиђу.
Одељењски старешина: Мира Белопавловић
Одељење: 42
Председник је Александра Бугариновић, заменик Јелена Љубичић, благајник је
Милица Јеремић.
Ученици у ученичком парламенту; Јелена Љубичић и Анђела Вуксановић
Изостанци ученика са наставе;
Највећи број оправданих изостанака има Симовић Кристина 195,Бурић Сања 164,
Ерац Лука 152, Марковић Стефан 143, Лазић Лука 117, Миладиновић Јелена 111, Тијанић
Ива 111, Грбић Анђела 110, Маринковић Тијана 102. Број оправданих је 2084,
неоправданих 50, укупно 2134. Већи број изостанака се односи на инфекцију КОВИД
вирусом.
Међуљудски односи у одељењу;
Односи у одељењу су повољни и клима је коректна за рад. Ученици су се поред
редовних часова интензивно припремали за пријемне испите за факултет.
Дисциплина и владање: Сви ученици имају примерно владање.
Учешће у раду секција: Није било организованих секција.
Учешће на такмичењима:
Александра Бугариновић је учествовала на републичком такмичењу из математике
(7 место). Јелена Бојовић на одбојкашким такмичењима (4 место на републичком).
Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу:
Атмосфера у одељењу је повољна. То доказују и резултати Александра Бугариновић
је ђак генерације, Јелена Љубичић носилац Вукове дипломе и још 8 ученика са 5,00
просеком (Васиљевић Теодора, Десивојевић Јулијана, Јеремић Милица, Јовановић Тијана,
Крстовић Сара, Маринковић Тијана, Ољача Ана , Томовић Данка). Јелена Бојовић је
спортиста генерације.
Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског
старешине; Број одржаних часова је 29.
Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати период
У четвртој години сви ученици су показали пуну озбиљност у школском раду што је
и резултирало добрим успехом на крају средњошколског образовања.Просечна оцена
одељења је 4,60.
Одељењски старешина: Горица Радичевић
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Одељење: 43
Одељење 43 има 30 ученика. У одељењу има 29 девојчица и 1 дечак.
На крају школске године 2021/2022 29 ученика је завршило са позитивним успехом
а ученица Мина Ђуровић је упућена на попавни испит из физике. 21 ученик је одличан,8
ученика има врло добар успех.
Учениици са одличним успехом су Кристина Гајовић, Анђела Живковић, Невена
Марковић, Немања Миодраговић, Тамара Ракоњац, Ива Трошић, Катарина Црноглавац,
Ленка Божовић, Данијела Обрадовић, Милица Јанић, Марија Станишић, Тијана
Трифуновић, Анђелија Прашчевић, Јадранка Аладић, Анђела Тошковић, Милица Новичић,
Невена Пантелић, Анђела Понорац, Василија Шебовић и Маја Павловић.Остали ученици
су завршили школску годину са врло добрим успехом.
Најбоља ученица одељења је Тијана Трифуновић.
Василија Шебовић је одлуком Наставничког већа похваљена за освојено Првог
места на Републичком такмичењу – групно певање.
На крају школске године има укупно 2334 изостанака. Оправданих 2264 и
неоправданих 70 .
Нема изречених васпитно дисциплинских мера.
У току другог полугодишта ученици су учествовали у акцији „Дани отворених
врата“. Посетили су специјалну школу „Иво Лола Рибара“ .
На матурски испит је изашло 29 ученика и сви су матурски испит положили са
оценим успехом.
Ученица Мина Ђуровић излази на матурски испит у августовском испитном року.
Одељењски старешина: Јасна Зарев
Одељење: 44
- У одељењу има 30 ученика. Планиране активности су спровођене у сарадњи са
члановима Одељенског већа, директором школе, педагошко-психолошком службом школе
и родитељима у измењеним епидемиолошким условима због епидемије COVID 19, a
настава се током ове школске године одвијала делимично по комбинованом моделу, online
као и непосредно у учионицама и кабинетима школе.
- У току школске године су спроведене следеће активности:
1. Упознавање ученика са планом и програмом рада за школску 2021/22,
конституисање одељенске заједнице коју чине:
- Председник одељенске заједнице - Елена Илић
- Заменик председника одељенске заједнице – Милунка Весковић
- Благајник - Александра Матовић
као и избор ученика за ученички парламента, а одабране су: Анђела Ристић и Ксенија
Сеничић као и претходних школских година.
- Ученички парламент је несметано функционисао, јер су се састанци одржавали
преко вибер групе или непосредно у школи са присутним мањим бројем представника
ученичког парламента, што је било у складу са свим епидемиолошким препорукама за
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организацију рада школе.
2. Упознавање са социјалном структуром ученика,упознавање ученика са кодексом
понашања у школи, правилником о васпитно-дисциплинским мерама као и правима и
обавезама ученика. Почетком школске године ученици су се детаљно упознали са начином
функционисања школе током трајања епидемије и свим епидемиолошким мерама којих се
морамо придржавати сви у циљу очувања здравља, а њих смо се периодично подсећали за
време одржавања одељенских заједница. Настава у наставним базама није извођена већ
искључиво у просторијама школе.
3. Одржавање родитељских састанака, индивидуална сарадња са родитељима и
саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоћа у учењу као и
разматрање успеха ученика. Први родитељски састанак је одржан почетком школске
године у адекватним условима уз поштовање свих епидемиолошких мера, а остали
састанци су спроведени непосредно након укидања поменутих мера, као и сви
индивидуални разговори са родитељима.
4. Праћење дисциплине и изостајање са наставе:
- У одељењу 4/4 на крају школске 2021/22 године има укупно 1829 изостанака, а од тог
броја оправданих изостанака је 1801 и 28 неоправданих изостанака. Ученици: Иван
Тамбурић и Петар Славковић су имали опомену одељењског старешине због броја
неоправданих изостанака који нису повлачили никакве васпитно-дисциплинске мере, јер су
ученици након изречене опомене показали одговорно понашање и редовно похађли
наставу. Ученица Невена Николенџић (Радовић) је била ослобођена практичног дела
наставе предмета Физичко васпитање што је било евидентирано на одељењском и
наставничком већу. До краја школске године нису изрицане друге васпитно- дисциплинске
мере.
5. Међуљудски односи у одељењу:
У одељењу влада добра атмосфера међу ученицима као и односи узајамног разумевања,
сарадње и поштовања, што је посебно дошло до изражаја у периоду комбинованог модела
рада у школској 2021/22.
6. Учешће у раду секција и учешће на такмичењима:
Ученици су током школске године учествовали у школском такмичењу у одбојци и
кошарци, а ученице Ивана Ивановић и Валентина Нешковић су са хором школе
учествовале на Републичком такмичењу у певању 21-22.5.2022. год и оствариле прва места
у групном певању, а Ивана И. и прво место у соло певању.
7. Похађање додатне и допунске наставе:
Ученици су у току првог полугодишта упућивани на посете часовима допунске наставе из
предмета из којих им је била потребна додатна подршка да би остварили боља постигнућа.
8. Током школске године одржано је 25 часова одељенског старешине и 24 часа
одељењске заједнице на којима се између осталог разматрао успех ученика и изостајање са
наставе, утврђивала реализација фонда часова свих облика наставе и промовисале
хуманитарне вредности у акцијама сакупљања помоћи за оболеле и социјално угрожене.
9. Настава на даљину- у периодима када се прелазило на on line наставу, у току
првог полугодишта, због епидемије COVID 19 са ученицима је успостављена комуникација
путем Вибер група и Google учионица. Са свим ученицима је постигнута задовољавајућа
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комуникација. На овај начин су ученици редовно пратили наставу, радили домаће задатке,
презентације, тестове, а истовремено се спроводило редовно праћење ученичког рада и
напретка. Ученици су били изузетно задовољни оваквим начином рада, који је био
изузетно подстицајан и развијао је креативност и наставника и ученика.
10. На крају школске године сви ученици су остварили позитиван успех и имају
примерно владање. Одличан успех има 25 ученика, а врло добар 5 ученика. Најбољи
ученици одељења су: Милунка Весковић, Марија Дрманић, Тијана Матковић, Ивана
Остојић и Сара Стојановић, а Тијана Матковић је уједно проглашена и спортистом
генерације. Укупан број ученика са просеком 5,00 је десет.
11. Анализа успеха на матурском испиту:
Сви ученици одељења 4/4 су приступили полагању матурског испита из Српског језика и
књижевности, практичног дела матурског испита и тесту стручно- теоријских знања и
остварили позитиван успех.
Из Српског језика и књижевности оцену 3 добило је четири ученика, оцену 4 девет
ученика и оцену 5 седамнаест ученика и просечна оцена целог одељења је 4,43.
На практичном делу матурског испита свих 30 ученика је добило оцену 5, па је просечна
оцена одељења 5,00.
На тесту стручно- теоријских знања оцену 4 добило је седам ученика, а оцену 5 двадесет
три ученика и просечна оцена одељења је 4,76.
Коначан успех одељења након завршеног матурског испита је одличан са просечном
оценом 4,73 при чему је 8 врло добрих ученика и 22 одлична ученика.
12. Закључак одељењског старешине:
Изузетно сам задовољна постигнутим успехом, како на крају школске 2021/22. тако и на
завршном матурком испиту који је само показатељ оправданог постигнутог успеха
ученика, као и рада и залагања ученика током претходне школске године.
Одељењски старешина: Величковић Соња
Одељење: 45
- Председништво одељења чине следећи ученици : Председник : Мирјана Ђорђевић
Заменик председника : Антонијевић Александра ; Благајник : Ива Николић.
-Представници Ђачког парламента чине следећи ученици: Вуксан Веселиновић и Алекса
Антитћ.
- Укупан број оправданих изостанака у првом полугодишту је 837.и са изостанцима у
другом полугодишту износи укупно 1687. Неоправданих изостанака укупно у првом и
другом полугодишту је 68 . Током првог полугодишта било је ученика који су оправдано
изостајали због епидемије Корона вируса. Ученици Анћела Милетић, Јована Славковић и
Урош Алексић су по две недеље били у кућној изолацји због зараженог члана породице
Корона вирусом. Катарина Гочанин и Маша Михаиловић су у децембру месецу били
одсутни са наставе зато што су били позитивни на поменути вирус. Међутим,током другог
полугодишта та ситуација се примирила, тако да је било спорадичног изостајања које су
родитељи савесно правдали.
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- Сви ученици су завршили четврти разред, као и у првом полугодишту са примерним
владањем. Било је пар индивидуалних разговора са појединим ученицима: Вуксаном
Веселиновићем, Алексом Антићем, Машом Михаиловић. У току школске године наведени
ученици су имали три и више недовољних оцена и разговор са њима и њиховим
родитељима, као и укључивање педагошке службе успели смо да смањимо број
недовоњних оцена и уозбиљимо рад поменутих ученика. Током другог полугодишта рад
ученика је био редован и ученици су успели да постигну далеко бољи успех него што су
имали у првом полугодишту.
- Од укупног броја ученика 17. ученика је завршило разред са одличним успехом.
Александра Антонијевић, Анђела Милетић и Анастасија Милковић су постигле успех са
5.00 просеком. Анстасија Милковић је понела и Вукову диплому из Медицинске школе. 11.
ученика је положило са врло добрим успехом и 2. ученика са добрим успехом.
- 21.маја ученице Маша Танкосић и Биљана Которчевић су имале учешће на Републичком
такмичењу из фиксне протетике. Нису имале запажене резултате али су се свакако својим
радом и трудом и пласманом на Општинском такмичењу пласирале за учешће на
Републичко такмичење.
- Реализовано је 30. часова ЧОСа и 27. Одељенских заједница. Редовним и отвореним
разговорима на одељенским заједницама успели смо да превазиђемо све потешкоће на које
су ученици наилазили током реализације наставе и учења.
Од почетка ове школске године се осећа заједништво овог одељења, као једне породице
која се бори за исте циљеве и идеје.
- Спроведено је више хуманитарних акција које су покренуте Ученичким парламентом.
Ученици су покренули акцију на састанку Парламента поводом Дана толеранције и
показали су велики степен хуманости и донирали новац ученицима школе Иво Лола Рибар.
Акција Чепом до осмеха је пробудила свест код деце за рециклажом и помогли су деци са
инвалидитетом. Спроведена је Ускршња хуманитарна продаја, на којој су ученици
куповином дали допринос у прикупљању новца за лечење Вељка Вукомановића. Ученици
овог одељења су активно учествовали у свим хуманитарним акцијама које су реализоване у
нашој школи.
- Ученици овог одељења, током првог полугодишта, су показали озбиљност у овој
ванредној ситуацији. Слушали су епидемиолошке препоруке и сроводили је унута школе.
Редовно су носили хирушке маске на часовима и у ходницима школе. Кабинети су се пре
часова, а и након часова чистили дезинфекционим средствима и проветравале су се
учионице. Колико је техничко особље школе спроводило дезинфекцију у школи толико су и
ученици то чинили у кабинетима где су се реализовали часови вежби.
- Ученици који су имали потешкоће у учењу су имали подршку и помоћ од ученика који су
постизали одличан успех. Тако да смо спроводили вршњачку едукацију унутар одељења.
- Наставничко веће похваљује најбољу ученицу одељења : Анастасију Милковић за 5,оо
просек.
- Деветнаест ученика је постигло одличан успех , десет ученика врло добар успех и један
ученик добар успех на Матурском испиту. Од посебног значаја је било редовно присуство
ученика на припремним часовима и учење у континуитету уз комбиновање више
различитих метода и начине учења. Уз благовремени план рада на почетку другог
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полугодишта успели смо да се темељно припремимо за жељене факултете. Уз редовне
наставне обавезе ученици су успели и да се припремају за пријемне испите .80% ученика
ће конкурисати на факултете и на високе струковне школе. Надам се да ће успети у томе.
Одељењски старешина: Сања Петровић

6.6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА
6.6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови стручног актива:
Биљана Бојанић- директор
Марија Павловић- координатор
Ивана Стајић- педагог школе
Ивана Бошковић- психолог школе
Јасна Зарев
Соња Илић
Љубинко Јовановић
Снежана Недељковић - представник из Савета родитеља
Татјана Бањац 4/1 - Ученички парламент
Школски развојни план садржи следеће области квалитета:
1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ;
2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ;
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА;
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА;
5. ЕТОС;
6. 6ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МЕТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА;
Стручни актив се састајао:
22.09.2021.године
Састанак стручног актива поводом упознавања нових чланова тима са акционим
планом стручног актива за развојно планирање за школску 2021/22
нови чланови актива су : Снежана Недељковић – представник из Савета родитеља и
представник Ученичког парламента Татјана Бањац 4/1.
Чланови тима су упознати са акционим планом урађеним у јулу, и финализираним
и усклађеним са годишњим планом рада школе, а у консултацијама са стручним активом за
самовредновање рада школе у августу месецу.
Стручни актив се састајао:
24.11.2021.године
Дневни ред:
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1. Расправа о изради новог петогодишњег Школског развојног плана.
- Стручни актив је у односу на Закон о основама система образовања и васпитања,
Закон о средњем образовању и васпитању, Правилнику о стандардима квалитета рада
установе и другим документима од значаја за тему почео расправу о изради новог
петогодишњег Школског развојног плана. На првом састанку пређена је и урађена област:
Програмирање, планирање и извештавање.
- Договорено је да се стручни актив састаје сваке или сваке друге среде у почетку, а
касније по потреби и расправља о горе наведеном, и свим осталим текућим активностима
везаним за рад овог стручног актива.
01.12.2021. године
На састанку одржаном 01.12.2021. је урађена област Настава и учење и одређене су
области за самовредновање у наредном периоду школског развојног плана.
15.12.2021. године На састанку одржаном 15.12.2021. урађене су области
Образовна постигнућа ученика и Етос.
Такође, на овом састаку координатор је обавестио чланове тима о одржаном
Педагошком колегијуму истог дана на ком је било речи о следећем:
Анализа посете редовних и угледних часова и часова интердисциплинарне наставе.
Педагог школе је приредио презентацију која ће бити показана на наставничком већу.
Колегијум је обавештен да ће у будуће посета часовима бити по десетак минута и да ће
бити праћен само један стандард из чек листе (коју ће добити сваки наставник), а у смислу
саветодавног рада и самоевалуације рада наставника.
Школска слава Свети Сава биће реализована у складу са епидемиолошким мерама
уз пригодан програм интонацијом химне и рециталом.
Избор ученика за Светосавску награду града Краљева биће извршен на
наставничком већу 4 или 5. јануара 2022.године
23.02.2022. године
На састанку одржаном 23.02.2022. урађена је област Подршка ученицима.
18.05.2022. године
На састанку одржаном 18.05.2022. урађена је област Организација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима.
Извештај са Педагошког колегијума 01.06.2022.
1.
Усвојен Записник са претходног састанка
2.
Одређивање комисије за Матурски испит (подела и распоред окачен на огласној
табли
3.
08.06. Српски 13.30 часова
14.06. Стручни испит за медицинске сестре- техничаре, ; 15.06. Стручни за фармацеуте и
физиотерапеуте у 12.00 часова; 13.06. Изборни за васпитаче; 15.06. Енглески у 13.30часова;
09.-10.06. Здраствена нега; 10.06.Практични за фармац.; 09.-10.06. Практични за физио.
Решења за дежурства су урађена и биће подељена на Наставничком већу - уторак.
•
Због теста 14.и 15.06. Скраћени часови у првој смени.
•
Друга смена почиње у 13.30 часова
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3. Припрема за израду Годишњег плана : - Извештаји о стручном усавршавању и одржаним
такмичењима послати на мејл школе до 05.јула
Прикупљање бодова унутар установе предлог ( Предавање на стручном већу у оквиру своје
струке итд.)
4.Текућа питања
-02.06. У Врњачкој Бањи одржаће се састанак Заједнице Медицинских школа (
тема:пилотирање Државне матуре)
-28.јуна (уторак) Подела Сведочанстава [ субота пре тога одељенско и Наставничко]
22.06.2022. године
Дневни ред:
1.
Избор новог члана тима из Ученичког парламента
2.
Усвајање предлога Развојног плана школе за период 2022/23- 2026/27 година
3.
Оствареност акционог плана Развојног плана за школску 2021/22
4.
Усвајање акционог плана Развојно плана за школску 2022/23
ЗАПИСНИК
1.
Татјана Бањац 4/1 члан стручног актива из Парламента је завршила средњу школу и
због тога је једногласном одлуком донето да нови члан стручног актива из Параламента
буде Емилија Радојевић ученица 3/3 одељења.
2.
Након дискусије сви присутни чланови актива су усвојили предлог новог
петогодишњег Развојног плана школе за период 2022/23 до 2026/27. (Развојни план у
прилогу)
3.
Анализом и дискусијом закључено је да у складу са ораганизацијом рада школе
услед пандемије корона вирусом акциони план за школску 2021/22 у оквиру Развојног
плана школе је остварен у највећој мери. (по ставкама у прилогу)
4.
На предлог свих присутних чланова стручног актива за Развојно планирање,са
потенцијалним предвиђањем поновне епидемиолошке ситуације усвојен је акциони план за
школску 2022/23. (у прилогу).
Марија Ђоковић
6.6.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Тим за самовредновање рада школе састао се у школској 2021/22. години шест пута.
У петак, 24.9.2021. године, одржан је први састанак Тима за самовредновање. На
њему је организован рад тима у саставу: Милица Милетић, Ђорђе Миљаковић, Снежа
Миросавић, Ана Миљевић, Маријана Рачић и Ивана Стајић. За кординатора тима одабрана
је Милица Милетић. Педагог Ивана Стајић обавестила је тим да је кључна област која се
вреднује у овој школској години Програмирање, планирање и извештавање. Такође је на
гласање стављен план рада тима који је једногласно усвојен, без примедаба.
У уторак, 7.12.2021. године, одржан је други састанак Тима за самовредновање.
На овом састанку договорена је динамика спровођења активности Тима. Уз помоћ
педагога, Иване Стајић, чланови Тима прошли су кроз стандарде који се вреднују у оквиру
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наведене области. Договорено је спровођење анкете за друго полугодиште. Такође,
направљен је план увида у документацију.
Неопходно је било направити увид у Годишњи план рада, Годишњи извештај,
Школски програм, Школски развојни план, као и у свеске ових актива ради увида у
реализоване активности.
У другом полугодишту, 22.2.2022. одржан је састанак Тима на којем је остварен
увид у упитник. Упитник је урађен као Google упитник и у складу са Правилником о
стандардима квалитета рада установе (Сл. Гласник РС бр. 14/2018).
Увидом у област која се вреднује одлучено је да анкетне листиће попуњава наставно
особље (30), чланови Педагошког колегијума, директор школе, ПП служба, родитељи и
ученици (једно одељење).
Поштујући план активности тима остварен је увид у одређену документацијупланове рада наставника, тимова и наставничких већа. Тим наставља даље прикупљање
доказа о стању у одабраној кључној области.
По завршетку анкете обавиће се унос, обрада и анализа прикупљених података,
дискусија прикупљених резултата, компарација закључака и продукција препорука за
унапрађивање рада у области Програмирање, планирање и извештавање.
5. маја одржан је састанак Тима за самовредновање на којем су планирани даљи
кораци у раду тима. Изнет је предлог стручног актива за развојно планирање о
годинама/периодима самовредновања области квалитета. Тим се изјаснио и усвојио изнети
план. Такође, извршена је даља припрема инструмената и прикупљање доказа у стању у
одабраној кључној области.
13. јуна а потом и 20. одржан је састанак тима. Извршена је дискусија о
прикупљеним резултатима, компарација закључака, односно продукција препорука за
унапређивање рада у области Програмирање, планирање и извештавање.
На наредном састанку дат је коначан извештај о раду Тима и резултатима
реализованог истраживања.
Милица Милетић
6.6.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови Актива су: Јелена Видић - координатор, Ивана Бошковић - психолог, Ивана
Стајић – педагог и нови педагог школе Аница Саковић, Марина Траиловић, Маја
Вилимоновић, Данијела Кужић.
Стручни актив се састајао 5 пута.
На првом састанку је конституисан Актив и усвојен је план рада. Актив је упознат
са извештајем са Педагошког колегијума. Констатовано је да је Школски програм усклађен
са законским прописима и са Школским развојним планом и Годишњим планом рада
школе. Усмерен је на задовољавање различитих ученичких потреба.
Школски програм је анексиран новим планом и програмом за трећу годину, смер
зубни техничар и анексиран је изборним предметима за трећу и четврту годину.
На састанку који је одржан после првог класификационог периода утврђено је да се
часови редовно одржавају. Редовно се одржавају и часови допунске, додатне и секција.
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Школска година је започета редовном наставом, а затим је једне недеље организована
онлајн настава. После тога су ученици ишли у школу по комбинованом моделу и затим је
настава настављена у школи. Све се одвијало у складу са епидемиолошком ситуацијом због
које је и јесењи распуст продужен за три дана. Ти дани ће бити надокнађени у другом
полугодишту. Повећан је број јединица, али има и неоцењених ученика. Очекивани исходи
су делимично остварени. Педагог школе је разговарала са ученицима који имају већи број
јединица. У оквиру секције Црвеног крста реализовано је добровољно давање крви
ученика четвртог разреда. Ученици су учествовали у „Дигиталној експедицијиˮ и у
активностима „Астреˮ, у оквиру превенције трговине људима и борбе против насиља.
Педагог школе је у оквиру обуке „Одговоран однос према здрављуˮ на нивоу стручних
већа, заједно са наставницима реализовала по један час у оквиру тема са обуке.
Трећи састанак је одржан по завршетку првог полугодишта. Часови који су
предвиђени Школским програмом су редовно одржавани осим изгубљених услед
продужетка распуста. План и програм је реализован у складу са епидемиолошком
ситуацијом.
Успех ученика је бољи у односу на тромесечје. Одличних ученика има 221, врло
добрих 300, добрих 22, недовољних 56 и 5 неоцењених из неких предмета.
Допунска настава је реализована из предмета где ученици имају више недовољних
оцена.
Ученици драмске секције су одржали приредбе поводом Нове године у вртићима и
школама.
Четврти састанак је одржан после тромесечја у другом полугодишту. Настaвници су
на крају првог обавештени о прављењу новог Школског програма и својим задужењима.
Састанак је одржан и поводом Педагошког колегијума који је претходно одржан како би
чланови актива били обавештени о појединостима састанка. Ученички парламент је
учествовао у разним активностима које су успешно реализоване. Наставници су уписали
распореде писмених провера знања у табелу која је за то прослеђена свима на мејл.
Последњи састанак у овој години одржан је после Наставничког већа одржаног
24.06.2022.
Ученици су успешно завршили школску годину. Мали број ученика је остао на
полагањима и то 19. Одличних ученика има 292, врло добрих 268, добрих 24 што је веома
добар успех за школу. Једна ученица је неоцењена и полагаће разредне испите.
Стручни актив је израдио предлог новог Школског програма за период од почетка
школске 2022/2023. до краја школске 2026/2027 године и представио га Ученичком
парламенту, Савету родитеља, Наставничком већу и Школском одбору.
Припремна настава ће се одржавати у августу.
Јелена Видић
6.6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Чланови тима су:
1. Филиповић Ана - координатор тима,
2. Бошковић Ивана,
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3.
4.
5.
6.

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.
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)
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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.
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.
Ана Филиповић
6.6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА

У току школске 2021/22. год., Тим се састајао једанаест пута.
На првом састанку одржаном 03.09. текуће школске године је утврђен План рада и
договорено је да се састанци и активности Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања одрже у свим случајевима када се за то укаже потреба, а све
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Правилника о поступању
установе у случају сукоба или утврђеног дискиминаторног понашања и вређања угледа,
части и повреде личности, Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање.
На другом састанку одржаном 13.09.2021.год., Тим је упознат са темама Педагошког
колегијума са следећим дневним редом:
1) Усвајање записника са претходне седнице
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2) Именовање чланова Педагошког колегијума;
3) Доношење плана рада Педагошког колегијума за школску 2021/22.;
4) Извештај о раду Педагошког колегијума у школској 2020/21.;
5) Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску2020/21.;
6) Разматрање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2020/21.;
7) Упознавање са Годишњим планом рада за школску 2021/22.;
8) Распоред контролних и писмених задатака, вежби и тестирања;
9) Организовање педагошко – инструктивног увида и надзора;
10) Текућа питања.
Такође, договорено је информисање колектива на Наставничком са новим Акционим
планом Тима за школску 2021/22.годину. Услед погоршања епидемиолошке ситуације
изазваним вирусом Covid19, састанак је одржан онлајн.
На трећем састанку одржаном 04.10.2021.год., Тим је упознат са „Дигиталном
експедицијом“ (30-40 ученика наше школе заједно са професорима Маријомм Павловић и
Ђорђем Симићом и педагогом школе су присуствовали предавању и били у могућности да
чују више о електронским услугама, онлајн безбедности, куповини и продаји на Интернету
и дигиталној писмености) и предметом: Пакет за наставнике о превенцији медијских
злоупотреба деце организацији Пријатеља деце Србије ( два члана нашег Тима – Светлана
Букумира и Александар Думић су прихватили учешће кроз реализацију часа овог Пакета, а
педагог школе је окачила два банера на паное у школским ходницима где ученици на
креативан начин (кроз играње игрица) се могу упознати са различитим облицима трговине
људима и начинима превенције проблема.)
На четвром састанку одржаном 06.12.2021. год., није било активности, али ће се
школа и даље превентивно бавити. Тим за заштиту и педагог школе ће упутити наставнике,
а одељенске старешине ученике и родитеље – акценат ће бити на платформи „Чувам те“
која је у плану ЧОС-а, али и на онлајн обуку „Деца и интернет“ намењену родитељима а
која се налази на сајту Ужичког центра за права детета. Такође у циљу превенције, Тим је
заједно са директорком школе донео одлуку о набавци плаката Стоп насиљу који ће
красити зид сваке учионице наше школе. Услед погоршања епидемиолошке ситуације,
наставници нису успели да реализују час Пакета за наставнике о превенцији медиијских
злоупотреба деце у организацији Пријатеља деце Србије јер одељења у којима је била
планирана реализација су наставу пратила по комбинованом моделу). На крају састанка,
Тим је разматрао на које све начине обележити Дан борбе против вршњачког насиља који
се ближи (одржава се последње среде у фебруару) – договорено је да поред ППТ
презентације и плаката, сви ученици и наставници школе тога дана носе розе мајцу.
На петом састанку одржаном 17.12.2021. год., Тим је упознат са темама Педагошког
колегијума са следећим дневним редом:
1) Усвајање записника са претходне седнице;
2) Анализа посете редовних и угледних часова и часова интердисциплинарне
наставе;
3) Припрема за школску славу Светог Саве ( у склад са епидемиолошком
ситуацијом);
4) Избор најбољег ученика за Светосавску награду града Краљева;
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5) Текућа питања.
На шестом састанку одржаном 21.02.2022.год., Тим се састао ради договора о
обележавању Дана борбе против вршачког насиља.
На седмом састанку, одржаном 14.03.2022.год., Тим је упознат са темама
Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1)
Усвајање записника са претходне седнице;
2)
Активности у оквиру самовредновања кључне области;
3)
Извештај о реализацији плана рада Ученичког парламента;
4)
Распоред контролних и писмених задатака , вежби и тестирања;
5)
Организовање и учешће на школским и осталим такмичењима ученика;
6)
Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
7)
Текућа питања.
На осмом састанку, одржаном 18.04.2022., Тим се, нажалост састао због евиденције
о ситуацији, на којој је донео план заштите са планом појачаног васпитног рада који се
чува у ПП служби и дао предлог васпитних мера за ученике одељења I/2 који су
учествовали у насилној ситуацији.
На деветом састанку, одржаном 01.06.2022.год., Тим се упознао са темама
Педагошког колегијума са следећим дневним редом:
1)
Усвајање записника са претходне седнице;
2)
Одређивање комисије за матуру и распореда полагања матурских испита;
3)
Припрема за израду Годишњег плана рада школе;
4)
Текућа питања.
На десетом састанку, одржаном 10.06.2022.год., Тим се састао због још једне
евиденције о ситуацији између ученица одељења II/3 и II/4, где је Тим такође донео план
заштите са планом појачаног васпитног рада који се чува у ПП служби и дао предлог
васпитних мера.
На једанаестом састанку, одржаном 21.06.2022.год., Тим се састао ради праћења
донетих мера о претходним насилним ситуацијама и због усвајања Акционог плана за
наредну школску годину.
На свим састанцима су присуствовали сви чланови Тима заједно са педагогом
школе.
Катарина Милошевић
6.6.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима за инклузивно образовање:
1. Предраг Премовић - координатор
2. Јелена Вељовић
3. Верица Миљковић Жгела
4. Гоца Виријевић
5. Ивана Стајић
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Састанци тима за инклузивно образовање су се редовно одржавали у току школске
2021/22. године. Укупно је одржано шест састанка на којима су присуствовали сви
чланови тима. Због епидемиолошке ситуације један састанак је одржан путем meet-а, док
су осталих пет састанка одржани у просторијама школе.
На састанцима тима за инклузивно образобање су дефинисани циљеви и задаци.
Тим за инклузивно образовање има следеће циљеве:
1. Осмислити начин развоја инклузивног образовања у школи.
2. Стара се о примени мера за спровођење инклузивног образовања у случају
конкретних ученика са сметњама у развоју.
3. Стара се о наставничким компетенцијама које су потребне за инклузивно
образовање.
Задаци тима за инклузивно образовање су следећи:
1. Сваки члан тима се упознаје самостално са правилником о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
(,, Сл. Гласник РС “ бр. 74/2018 )
2. Идентификује ученике са сметњама у развоју којима је потребна додатна подршка
3. Предлаже Директору школе тимове за додатну подршку и индивидуални развој
4. Вреднује ИОПе и предлаже их педагошком колегијуму на усвајање
5. Прати спровођење ИОПа
6. Спроводи индивидуализацију градива ако се појави потреба
7. Спроводи процену постојећег стања у школи у погледу инклузивног образовања:
инклузивне културе, политике и праксе
8. Анализира које су компетенције потребне наставницима за спровођење
инклузивног образовања
9. Предлаже мере сарадње наставника, стручних сарадника и родитеља у циљу
унапређења инклузивног образовања
10. Предлаже облике стручног усавршавања за наставно и ненаставно особље
11. Унапређује компетенције запосленог особља у погледу примене инклузивног
приступа у раду школе
12. Ствара инклузивни школски развојни план у којем се јасно дефинишу приоритети
за остваривање инклузивног развоја
13. Спроводи континуирани процес за остваривање приоритета инклузивног развоја
14. Вреднује процес реализације плана за инклузивни развој школе
15. Спроводи ИОП 3 ако се појави потреба
16. Извештава о реализацији ИОПа Директора и органе школе
Анализом постојећег стања у школи уз помоћ показатеља и питања је утврђено да
ученика за које је потребно развијати ИОП 1, ИОП 2 или ИОП 3 није било у овој школској
години у Медицинкој школи. Наглашено је да су сви ресурси (стручни, наставни,
административни) за остваривање било које врсте ИОП-а присутни и да ће се реализовати
уколико се појави потреба.
Чланови тима су били упознати са израдом плана ИОП-а, коме би се приступило
уколико би се појавила потреба.
Предраг Премовић
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе

127

Медицинска шкoла Краљево

6.6.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Тим се током школске 2021/ 2022.године старао о обезбеђивању и унапређењу
квалитета образовно – васпитног рада установе, тако што је континуирано пратио:
 Остваривање Школског програма;
 Вредновање резултате рада наставника и стручних сарадника кроз извештаје са
угледних часова, кроз извештаје педагошко – психолошке службе са посета
часовима редовне, допунске и додатне наставе, секција и других ваннаставних
активности;
 Пратио и утврђивао резултате рада ученика, владање и изостанке ученика кроз
анализе ОВ, педагога,психолога и директора школе на првом класификационом
периоду и на крају првог полугодишта, као и на крају наставне и школске године и
такође учествовао у предлагању мера за њихово унапређење;
 Пратио рад Тима за школско развојно планирање, старао се о остваривању циљева
стандарда постигнућа, развоју компетенција кроз увид у њихове извештаје;
 Учествовао у сачињавању акционог плана Школског развојног плана;
 Тим је пратио и рад Тима за самовредновање и имао увид у њихов рад. Ове
школске године је извршено самовредновање свих области за потребе израде новог
Развојног плана;
 Утврдио резултате рада Тима за стручно усавршавање који су дати у извештају о
стручном усавршавању за школску 2020/ 2021.годину. Спроведен је и пројекат
„Селфи“ ( самовредновање дигиталне компетентности);
 Tим је пратио и учествовао у организацији такмичења која су се одржавала у овој
школској години.Окружно такмичење из страних језика je одржано у нашој школи.
Такође је одржано и Републичко такмичење медицинских школа из пружања прве
помоћи и реалистичког приказа повреда,стања и обољења у Панчеву. Републичко
такмичење медицинских школа из здравствене неге је одржано у Сремској
Митровици. Републичко такмичење из математике је одржано у Вршцу. Републичко
такмичење из анатомије је одржано у Врању. Детаљни извештаји такмичења се
налази у Извештају о раду школе.
 Тим је континуирано у претходном периоду пратио рад, начине остваривања
планова и имао увид у записнике и извештаје свих стручних органа школе:
Наставничког већа, Одељењског већа, Педагошког колегијума, Стручних већа,
тимова кроз њихове извештаје и записнике. Такође је учествовао у предлагању мера
за побољшање и унапређење рада установе.
 Тим је такође континуирано пратио успех ученика у оквиру наставе и ваннаставних
активности, а детаљан извештај о успеху и владању ученика се налази у годишњој
анализи успеха ученика.
 У време ванредног стања, када је организовано учење на даљину, чланови Тима су
комуницирали и размењивали информације путем вибер апликације. Праћена је
реализација наставе на даљину, пружана подршка предметним наставницима и
ученицима и анализирана су постигнућа. Пружана је подршка Тиму за
самовредновање у реализацији упитника актуелних у ситуацији учења на даљину, а
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-

релевантних за самовредновање. Настава је текла по предвиђеном плану и
програму. Све се одвијало по препорукама Министарства просвете. Детаљан
извештај о организацији рада школе у школској 2021/2022.години се налази у
Годишњем извештају о раду школе.
Школском програму су додати нови предмети за поједине смерове , као што је смер
зубни техничар , јер су школске 2018/19. године прешли на модуларну наставу и по
новом програму.
Приликом израде Извештаја као извор информација коришћен је увид у следећу
школску документацију:
дневници евиденције образовног рада у електронској и писаној форми,
дневници евиденције осталих облика образовно-васпитног рада,
свеске записника тимова, свеске записника стручних и одељењских већа, свеска
записника Наставничког већа, Ученичког парламента, Педагошког колегијума,
Савета родитеља,
Извештај о реализацији и остваривању Годишњег плана рада школе, Школског
програма и Развојног плана школе,
непосредни увид у наставни рад и функционисање свих видова рада у школи.
Марина Новаковић

6.6.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Чланови Tима за развој међупредметних компетенција и предузетништва су:
1. Мирјана Костић-Чолић, координатор
2. Ружица Каличанин
3. Александра Симовић Вуловић
4 Љиљана Петошевић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва састајао се пет пута.
Датуми састанака, дневни ред и извештаји налазе се у свесци тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва.
1. У школсој 2021/2022. години реализовани су часова свих Стручних већа на тему
„Одговоран однос према здрављу“. Одржано је 6 часова.
2. Реализовано је је и 7 угледних часова.
Детаљни извештаји реализованих часова у форми припреме за час се налазе код
педагога школе.
Мирјана Костић Чолић
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VII ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
7. 1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ
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.
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
7. 2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ
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;
Самовредновање -SELFIE 2021-2022, session 2
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.
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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.

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ ПРЕМА РАЗВОЈНОМ
ПЛАНУ ШКОЛЕ
На састанку стручног актива за развојно планирање одржаног 22.06.2021. разматрана је
оствареност акционог плана за школску 2021/22 и донет је следећи закључак:

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ
ОСТВАРЕНОСТ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2021 – 2022.
ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА:

начин
реализације

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
I
II

ОСТВАРЕНОСТ

ПОЛУГОДИШТЕ
2021 – 2022.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
И ГОДИШЊИ ПЛАН
РАДА
- Усклађивање
планова рада
стручних већа за
област предмета

Усклађени и
/
побољшани планови /
рада стручних већа
за област предмета са
циљем развијања
међупредметних
компетенција и
организација већег
броја часова
интердисциплинарне
и пројектене наставе
у складу са
епидемиолошком
ситуацијом.
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ
- Наставник
успешно
структуира
организацију часа
користећи
различите методе,
облике рада,
технике, усмерава
интеракцију међу
ученицима и
функционално
користи постојећа
наставна
средства.

ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
- Развијање
ученичких
компетенција за
различите облике
учења – ученике
активно
укључујемо у
наставни процес
и навикавамо на
сарадњу путем
различитих
наставних облика

Наставници ће у
наставном процесу
користисти нова
знања стечена на
семинарима везаним
за дигиталне
технологије, обуке на
нивоу школе и
личним
усавршавањем ван
установе ради
примена савремених
метода, облика,
техника рада, а ради
стицања што
успешнијег
објективног и
функционалног
знања. ПП служба
посетом часова прати
оствареност и
реализацију истог.

/

ПП служба и
наставници подстичу
ученике на нове
видове комуникације
и учења
(примењивање
е/ учионица током
редовне наставе)

Директор школе, ПП
служба, разредне
талентованих
старешине и
ученика који су се
предметни
истакли у
наставници
појединим

Остварен потпуно
применом гугл
учионице, и
других облика
рада и техника

Остварен потпуно
припеном гугл
учионице, вибер
група одељења,
вотс уп групе
Парламента
(детаљније у
извештајима рада
одељенског
старешине,
Парламента,
наставника )

- Промоција
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областима на
родитељским
састанцима, ШО
и СР.

усклађују извештај
на полугодишту и на
крају школске године
са којим директор
школе упознаје
чланове ШО и СР.

садрже податке о
ученицима који су
се истакли у
појединим
областима

ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
- Индивидуално
праћење и
формирање
досијеа ученика
којима је
потребна помоћ

Одељенски
по потреби
старешина и ПП
служба на предлог
предметног
наставника могу да
реализују
индивидуализацију
наставних планова за
надарене и ученике
који имају потешкоће
при савлађивању
процеса наставе и
учења из појединих
предмета.

Није било ученика
који су
испуњавали
услове за оваквим
видом рада

ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
- Логистичка
подршка акцијама
ђачког
парламента

-У школској
библиотеци, а у
организацији
Парламента
реализовати пројекат
„Вршњачка помоћ
при учењу“ и остали
видови вршњачке
подршке – уколико
епидемиолошка
ситуација буде
дозвољавала
непосредан рад.
Повезивање
Парламената више
школа, социјалних
партнера,
институција културе,
невладин сектор ради
едукације ученика,
наставника и шире

/
/

Није остварена у
првом
полугодишту због
рада кол центра. У
другом
полугодишту није
било
заинтересованих
ученика-едукатора

/
/

Није реализовано
због
епидемиолошке
ситуације

ЕТОС
- Школа организује
едукативне
трибине
различитих
социјалнодруштвених и
образовних
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садржаја

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И
МЕТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
- Развијање
сарадње са
партнерским
школама

-

Развијање
међународне
сарадње

јавности о важним
друштвеним темама.

континуирана
сарадња и рад у
Удружењу
Медицинских школа
Републике Србије у
најбољој мери
доприносе развијању
сарадње

/
/

Јесење 16. и 17.
септембар 2021 и
пролећно 21.март
2022 заседање
Скупштине
Удружења
Медицинских
школа. (детаљније
у извештају

Редовна сарадња и
могућа посета
уколико епидемијска
ситуација буде
дозвољавала
Медицинској школи
у Постојни
(Словенија)

Посета ученика и
наставника из
друго полугодиште Медицинске
школе из
Словеније у марту,
и планирана
посете наше
школе Словенији у
августу месецу.

IX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања се реализовао кроз
превентивне и интервентне активности. Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања је пратио остваривање програма заштите и део извештаја о
реализацији програма се налази у извештају о раду тима. У оквиру превентивних
активности у школској 2021/2022. години школа је реализовала и следеће активности:
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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.
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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X ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
10. 1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
КАРИЈЕРНОГ САВЕТОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Са циљем каријерног вођења и саветовања и професионалног усмеравања ученика,
у школи се од почетка школске 2021/22.године, кроз активности у оквиру сваког предмета
спроводи информисање о занимањима из одговарајућих подручија рада. С'обзиром на
измењен рад целокупног образовно-васпитног система тако је и реализација Програма
каријерног вођења и саветовања и професионалне оријентације усклађена са истим. Нису
реализоване активности које се у редовним условима реализују због епидемиолошке
ситуације у земљи.
Педагошко-психолошка служба у сарадњи са одељенским старешинама и
предметним наставницима је пратила индивидуалне склоности ученика и пружала помоћ и
подршку ученицима и њиховим родитељима, односно законским заступницима, у избору
даљег школовања и занимања.
Школа је пружала подршку ученицима и његовим родитељима у истраживању
могућности за даље учење и запошљавање, односно идетификовање избор, и коришћење
бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно
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разликовање и формирање сопственог става о томе. У складу са наведеним циљем
Медицинка школа је пратила развој ученика и информисала их о занимањима, образовним
профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада.
Крајем другог полугодишта за ученике трећег разреда је организована настава
вежби и вежби у блоку у Општој болници „Студеница“ и предшколским установама „Олга
Јовичић Рита“ и „EDUCA CENTER“ где су се ближе упознавали са начином и
организацијом рада занимања медицинска сестра – техничар и медицинска сестра васпитач.
У току првог полугодишта школу су посетили представници ПМФа- Института за
хемију из Крагујевца који су одржали предавање ученицима 4.разреда. Такође, школу су
посетили представници Високе школе социјалног рада који су због епидемиолошке
ситуације педагогу школе оставили промотивни материјал који је прослеђен одељењским
старешинама и ученицима. Сарадња је путем онлајн платформи реализована са
Филозофским факултетом у Нишу.
У школи је функционисао call центар Завода за јавно здравље Краљево у ком су
волонтирали ученици Медицинске школе Краљево. Овај рад представља значајан облик
професионалне оријентације. Ученици су путем ове активности свакодневно сарађивали са
запосленима у Заводу за јавно здравље у борби против пандемија изазване болешћу
COVID-19.
Педагог је пратила жеље матураната за наставак школовања и њихов упис на
жељене високошколске установе. Према прикупљеним подацима од одељењских
старешина 85,29% процената ученика 4. разреда је уписало жељене високошколске
установе.
Школа је похваљена од стране декана Медицинског факултета у Београду због
изузетног успеха ученика наше школе при упису на ову високошколску установу. Од свих
пријављених ученика из целе Србије, наша школа је на другом месту са 88,89% уписаних
ученика.
10. 2.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Ова област образовно-васпитног рада се посебно истиче с' обзиром на специфичну
ситуацију у којој се налази читава земља у заједничкој борби против вируса COVID-19. И
ова школска година усмерена је на очивање здравља свих људи, па тако и безбедности и
здравља на раду у нашој школи.
Здравствено - васпитни рад наше школе се у реализовао кроз различите активности,
кроз теоријску и практичну наставу стручних предмета, ваннаставне активности и на
часовима одељенског старешине. У складу са свим препорукама и мерама донетим од
стране Владе Републике Србије, МПНТР-а, као и Кризног штаба Републике Србије у
школи су спроведене све превентивне мере: од средстава за дезинфекцију, обавезног
ношења маске, држања прописне дистанце и дозвољеног броја особа у просторији, а тако и
мерама дезинфекције свих просторија и дежурства наставника, као и одрђивања одговорне
особе за праћење и контролу свих прописаних мера за безбедност ученика и свих
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запослених.
Такође, у сарадњи са одељењским старешинама директор и стручни сарадници су
на дневном нивоу пратили ситуацију и бројно стање оболелих ученика, чланова њихове
породице и свих запослених у школи. О томе је редовно извештаван Завод за јавно здравље
и МПНТР-а.
У реализацији програма, поред стручних лица из наше школе били су укључени
одговарајући стручни сарадници и здравствени радници из организација и установа који
се баве проблемима здравственог васпитања и просвећивања.
Посебна сарадња остваривала се Заводом за јавно здравље Краљево и њиховим
представницима, чији је call центар оформљен у Медицинској школи Краљево уз
волонтерски рад ученика.
10. 3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који
спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже.
Брига о животној средини је са гледишта нашег друштва приоритет од свеукупног
значаја за друштво. Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције,
здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.
Ученици кроз реализацију овог програма треба да науче да ограничени природни
ресурси, нарочито биолошки, брзо и ноповратно се губе и треба да одговоре на питање
могу ли се, и колико дуго, природа и биосфера опирати агресивној амбицији човека да
њима потпуно овлада и да их максимално искоришћава, уместо да их рационално користи.
Није било уобичајених реализованих активности из ове области обзиром на специфичност
ситуације изазване пандемијом, али сама ситуација у целом свету ставља акценат на значај
ове теме.
Наставници су оквиру предмета истицали значај ове теме и подизали свест о њеној
неопходности.
10. 4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Локална самоуправа путем текућих и капиталних инвестиција омогућа да се
школска зграда и фискултурна сала одржава током године. Такође, финансира куповину
наставних средстава и материјала неопходних за несметан образовно-васпитни рад у
школи за све образовне профиле. Локална самоуправа инвестира сталне и текуће трошкове
школе.
Путем континуираног праћења рада школе, просветна инспекција даје предлоге,
указује на недостатке, пружа повратну информацију о тренутном раду школе, као и о
начинима за унапређивање.
Као и све области, и ова је посебно обележена епидемиолошком сизуацијом у земљи
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и сарадњом са локалном самоуправом на свим нивоима.
Реализована је сарадња са Заводом за јавно здраље Краљево и Кризним штабом
града Краљева у формирању call центра у оквиру школе где су волонтирали ученици наше
школе.
Град Краљево и представници Кризног штаба града Краљева поклонили су карте за
две пројекције представе „Следећи идиот“ као један од видова захвалности за допринос у
борби против вируса COVID 19.
МПНТР је путем Локалне самоуправе донирало школи 15 нових рачунара, држаче
за пројектор и један штампач.
10. 5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ
РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА,
ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ
ДУХА
Развијање способности за решавање проблема као и комуникација, тимски рад,
самоиницијатива и подстицање предузетничког духа су вештине које су веома битне за
одрастање и квалитет живота наших ученика и школа се брине на разне начине:
Кроз часове редовне наставе, часове грађанског васпитања, одељењске заједнице,
кроз рад Ученичког парламента и све његове активности, пружањем подршке ученицима у
свим сегментима њиховог живота (као битне кључне области и квалитета кроз
самовредновања рада школе), пружањем подршке ученицима од стране разредних
старешина, предметних наставника, педагошко-психолошке службе, директорке школе, у
координацији са родитељима, са локалном самоуправом као и кроз наставне и ваннаставне
активности.
Предузетнички дух се најбоље развија кроз групни рад где се доносе одређене
одлуке, начин решавања разних ситуација и прате се резултати рада и активности, кроз
часове предузетништва, као и кроз рад Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва.
Похвала и подршка од стране одраслих особа (родитеља, наставника) младим
особама даје подстрек за даље напредовање и усавршавање као и за доношење правих
животних одлука.
Посебно се у тимском раду истиче рад ученика у call центру Завода за јавно
здравље Краљево.
Дигитална експедиција
Караван дигиталних вештина, писмености и безбедности „Дигитална експедиција“
посетио је у суботу 01.10.2021. године Краљево.
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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).
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“ 142познавање 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.
10. 6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
У школској 2021/2022. години сајт Медицинске школе се редовно ажурирао.
Медицинска школа је била домаћин локалним и националним медијима када смо
промовисали рад и активности наших ученика и запослених
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