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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Економска школа у Ужицу почела је са радом 25. 09. 1946. године као Државнa
трговачкa академијa, првa стручнa школa те врсте на тромеђи Босне, Црне Горе и Србије.
Школа је почела са радом без учионичког простора, без опреме и без стручног кадра.
Наставу је похађало 99 ученика у два одељења узраста од 14 до 22 године. Иако је
основана као четворогодишња због потребе привреде за стручним кадром, у прве три
генерације школовање је скраћено на трогодишње. И поред скромних материјалних и
кадровских услова за рад у првим годинама, резултати су били изнад свих очекивања. Већ
прва генерација ученика постигла је најбољи успех међу ученицима средњих школа у
Ужицу. Свршени матуранти постају носиоци привредног и друштвеног живота и развоја у
срединама где их је Министарство трговине и снабдевања упућивало да раде после
дипломирања.
У наредним деценијама Школа је мењала називе: Економска средња школа, Школски
центар за образовање економских, трговинских и угоститељских кадрова „Младост“, ООУР
Средње стручно образовање у саставу Образовног центра „М.М. Луне“, Средња школа
„Младост“, а од 1990. године носи данашњи назив Економска школа.
У Школи су се мењале генерације ученика и наставника. Мењали су се услови за
рад. Једно је остало исто - Школа је задржала (већ у првим годинама стечен) ранг и углед.
На многим такмичењима, на различитим нивоима, наши ученици освајали су и освајају
награде, бележе одличне резултате и достојно представљају Школу. Многи од бивших
ученика који су се запошљавали непосредно по завршетку школовања, брзо су се
афирмисали у струци. Велики број ученика настављао је образовање до највиших
академских звања. Много је бивших ученика наше Школе који су се потврдили као
руководиоци, писци, уметници, спортисти.
Данас, Економска школа има добре материјално-техничке услове за рад и
квалификовани кадар. Активно учествује у програмима модернизације наставних програма.
Врши упис ученика у два подручја рада:
-економија, право и администрација и
-трговина, угоститељство и туризам.
Ученици се школују у класичним одељењима (економски техничар, пословни
администратор и финансијски администратор) и у огледним одељењима (банкарски
службеник и службеник осигурања).
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1. ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
Август 2015.
17. август - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен календар
послова за август. Именована је комисија за полагање поправних, разредних, матурских и
ванредних испита.
18 - 29. август - одржани су разредни, поправни, матурски и ванредни испити.
31. август - одржана је седница Наставничког већа на којој су усвојени извештаји о
подели часова у оквиру стручних већа. Формирана су одељења и одређене су одељењске
старешине. Усвојен је извештај о резултатима ученика на поправним и матурским испитима.
Усвојен је привремени распоред часова за школску 2015/2016. год. Професори блок
наставе доставили су списак ученика и распоред реализације блок наставе.
Септембар 2015.
01. септембар - почела је редовна настава у школској 2015/2016. години: у
преподневној смени за ученике друге и четврте године свих образовних профила, а у
поподневној за ученике прве и треће године свих образовних профила. Драмска секција
наше школе, у знаку добродошлице, одиграла је представу „Лајање на звезде“ за ученике
првог разреда.
05 и 06. септембар – наставници наше школе: Биљана Миловић, Бојана Пуцаревић,
Светлана Стојановић, Биљана Николић, Ивана Ђурић и Оливер Бућић-Мићић учествовали
су на радионицама „Активизам младих у школи“ у организацији Центра за права детета.
14. септембар - одржана је седница Педагошког колегијума на којој су разматрани
Годишњи план рада, Извештај о раду Школе, као и организација практичне и блок наставе.
14. септембар - одржан састанак Ученичког парламента на коме је разматран и
усвојен Програм рада ученичког парламента, разматран је Годишњи план рада школе за
школску 2015/2016. годину као и предлог одобрених уџбеника.
14. септембар - на седници Наставничког већа разматран је Годишњи план рада за
2015/2016. годину. Усвојен је Извештај о раду Школе у протеклој школској години и усвојена
је структура 40-часовне радне недеље, распоред часова додатне, допунске, практичне и
блок наставе. Разматрани су Извештаји о остварености акционих планова ШРП-а, акционог
плана из области: Настава и учење, подршка ученицима, етос, ресурси, Школски програм,
постигнућа ученика. Разматран је извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања.
Донета је одлука о коришћењу уџбеника за наредну школску годину. Разматран
предлога плана за стручно усавршавање. Именовани су ментори наставницима
приправницима. Донета је одлука о извођењу екскурзије за ученике трећег разреда и
именоване су стручне вође.
15. септембар - одржана је седница Савета родитеља на којој је разматран предлог
Годишњег плана рада школе и разматран предлог Извештаја о остварености Годишњег
плана рада за прошлу годину.
Разматран је Извештај о остварености ШРП-а у претходнoj години. Изабрана је
осигуравајућа кућа за осигурање ученика као и висина премије по ученику, донета је одлука
о висини ђачког динара, родитељи су упознати са наменом коришћења средстава
прикупљених од родитеља у школској 2014/2015. години и дат је предлог Школском одбору
о намени коришћења средстава прикупљених од родитеља у школској 2015/2016. години.
Донета је сагласност о коришћењу уџбеника за наредну школску годину. Дат је извештај о
вредновању и самовредновању и одређени су представници Савета родитеља за Школски
одбор и за Стручни тим за развојно планирање, Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања. Дата је сагласност на програм и организовање екскурзије за
ученике трећег разреда као и одлука о висини надокнаде за бригу о деци за одељењске
старешине и лекара пратиоца.

4

Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину

15. септембар - одржана је седница Школског одбора на којој је усвојен предлог
Годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину и разматран Извештај о раду Школе у
протеклој школској години. Разматран је Извештај о остварености ШРП-а у претходној
години. Донета је одлука о коришћењу уџбеника за наредну школску годину. Дат је извештај
Тима о самовредновању, поднет је Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, поднет извештај о намени коришћења средстава
прикупљених од родитеља у школској 2014/2015. и донета је одлука о намени коришћења
средстава која су прикупљена од родитеља у школској 2015/16. години. Именовани су
представници локалне самоуправе, Савета родитеља, Ученичког парламента у стручни
актив за развојно планирање, именовани су представници Школског одбора у тим за
самовредновање.
19. септембар - током септембра настављене су активности на реализацији пројекта
„Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској области“ који се од априла
реализује у две пилот школе у Ужицу, у Техничкој и Економској школи под покровитељством
Регионалне развојне агенције Златибор уз подршку Немачке организације за техничку
сарадњу (GIZ). Уз разумевање и пристанак донатора, пројектни тим је осмислио и
реализовао посету производном погону фирме "Горштак" у Бранешком Пољу.
Ова фирма се бави производњом резане грађе, намештаја од пуног дрвета и пелета
за грејање. Ученици су имали прилику да се на очигледан начин упознају са технолошким
процесом производње дрвних пелета од сортирања дрвне грађе, уситњавања, сушења,
производње до паковања готовог производа.
23 и 24. септембар - одржане су седнице Одељењских већа на којима су усвојени
распореди писмених задатака, тестова, контролних вежби и ученичких педагошких
профила.
29. септембар – 03. октобар – изведена је екскурзија у Северну Италију за 157
ученика трећег разреда, предвиђена Годишњим планом рада школе по Наставном плану и
програму о екскурзијама.
Октобар 2015.
09. октобар - поводом Дана града екипа наше школе у саставу: Ненадић Страхиња
3ФА, Брашњевић Никола 3ФА, Боровић Урош 3ФА, Мартић Марко 3ФА, Ватазевић Лука 3Е2,
Костић Лука 1Е1, Стопић Милош 1Е1, Мартић Александар 1БС, Тимотијевић Вук 1БС, Савић
Крста 1СО и Тодоровић Јован 1СО учествовала је у обележавању тог дана играјући
ватерполо утакмице и освојила друго место.
09. октобар - одржана је седница Школског одбора на којој је донета одлука о
изменама Финансијског плана за 2015. годину и одлука о изменама плана набавке за 2015.
годину.
08. октобар - У оквиру пројекта "Промоција одрживе употребе биоенергије у
Златиборској области ", у нашој школи је за чланове еколошке секције, одржан квиз знања
из ове области. Учествовало је 12 ученика и сви су показали завидно знање о узроцима
климатских промена, енергетској ефикасности, обновљивим изворима енергије и
ефикаснијој употреби дрвне биомасе. Најбољи резултат је остварила Марија Марковић,
ученица другог разреда и освојила као награду вредну енциклопедију "Наука".
Сви учесници квиза добили симболичне награде (мајицу и качкет са логом пројекта), као
успомену на учешће у овом пројекту.
13. октобар - у свечаној сали Економске школе, организовано је заједничко дружење
свих учесника у оквиру пројекта"Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборске
области ". Поред ученика и професора који су учествовали у едукативним радионицама у
Економској и Техничкој школи, састанку су присуствовали и директорка Економске школе,
директор Регионалне развојне агенције Златибор, менаџер и сарадници на еколошким
пројектима које РРА реализује, представник GIZ-а, организације која је финансијски
помогла овај пројекат, представници медија.
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Од 21. октобра до краја првог полугодишта - реализоване су радионице вршњачких
едукатора „Коцка није игра“ у одељењима 1СО, 1Е2, 1ПА.
15-24. октобар - обављен систематски стоматолошки преглед за ученике првог и
трећег разреда.
24. октобар - титула најбољег одељења ове школске године припала је
одељењу IIIБС. Награда за постигнути успех био је излет у Вишеград. Излет је организован
на релацији Ужице – Дрвенград – Добрун – Вишеград – Ужице у времену од 08.00 h до 17.00
h дана 24.10.2015. године.
29-30. октобар – у сколопу пројекта "Заштита права детета у средњим школама"
Ужички центар за права детета у сарадњи са Швајцарском агенцијом за сарадњу и развој,
организовао је едукацију за ученике Економске школе из Ужица под називом " Активизам
деце и младих у школи (на превенцији насиља и дискриминације)". Едукација је трајала два
дана, а укупно је учествовало 25 полазника. Едукацију су припремали и водили наставници
школе Биљана Миловић, Бојана Пуцаревић, Светлана Стојановић, Биљана Николић,
Оливер Бућић-Мићић и педагог школе Ивана Ђурић.
Новембар 2015.
11. новембар - ученици историјске, еколошке и ликовне секције заједно са својим
наставницима - руководиоцима секција, својим активностима обележили су Дан примирја у
Првом светском рату.
18. новембар – ученици наше школе Шуњеварић Сања 4Е2, Тараило Катарина 4Е2,
Папић Јелена 3Е2, Ђајић Кристина 3Е2, Челиковић Милош 4Е2, Миливојевић Богдан 3ФА,
Арсенијевић Марко, Перишић Јована 4ПА, Васић Марија 3ПА и Јевремовић Игор 2ПА у
пратњи наставница Бранкице Тодоровић, Биљане Миликић, Љиљане МаксимовићРубежановић и педагога школе Иване Ђурић учествовали су на такмичењу „Пословни
изазов“ које је одржано у хотелу „Ливаде“ у Чачку од 10,00-19,00 у организацији Достигнућа
младих и Министарства омладине и спорта. Ученица Перишић Јована 4ПА освојила је
треће место, Сања Шуњеварић 4Е2 друго место и Марко Арсенијевић 3ПА прво место и
пласирали се на Национално такмичење „Пословни изазов“.
20. новембар - Црвени крст Србије у оквиру Службе за трансфузију крви у Ужицу
организовао је акцију добровољног давања крви. Ученици и наставници Школе наставили су
традицију претходних генерација и учествовали у поменутој хуманитарној акцији.
23-27. новембар - у оквиру пројекта „Знаш ме-знам те“ представник Удружења
инвалида церебралне парализе и дечје парализе одржао је едукативне радионице на
часовима грађанског васпитања које су имале за циљ да приблие тематику инвалидности,
уклоне баријере у комуникацији са особама са инвалидитетом, икажу на правилну
терминологију....
29. новембар - поход на Кадињачу. Учествовали ученици и директор школе.
Децембар 2015.
01. децембар - у Школи је обележен Светски дан борбе против сиде, предавањем на
тему ХИВ/АИДС, репродуктивно здравље.
09. децембар - Тим за заштиту ученика од насиља Економске школе Ужице у
сарадњи са Ужичким центром за права детета и швајцарском агенцијом за сарадњу и
развој, посветио је 9. децембар ширењу свести ученика о заштити од насиља, као и
превентивним мерама у спречавању истог.
Посетиоци су у току дана имали прилику да се информишу о свакој врсти насиља
појединачно на постављеним штандовима, али и да се забаве игрицама које су ученици
наше школе припремили за њих, решавају задатке, попуне анкете и изнесу ставове о
постојању насиља у школи, као и да учествују у наградним играма.
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А на крају дана, у 19 часова, у свечаној сали школе, била је одиграна ПРЕДСТАВА
„Стоп насиљу, ширимо љубав“ посвећена насиљу, где су ученици школе на специфичан
начин представили поједине облике насиља, приближили информације, дали савете али и
насмејали, и подстакли заједницу да уместо насиља, ширимо љубав! :)
Идеја за реализацију представе али и самог догађаја јавила се након што је 26
ученика Економске школе прошло едукације за ученике под називом „Активизам младих у
школи“ које је организовао Ужички центар за права детета у сарадњи са Швајцарском
агенцијом за сарадњу и развој у оквиру пројекта „Заштита права детета у средњим
школама“.
16. децембар – ученица 2Е2 одељења, Јањић Нина освојила је другу награду на
литерарном конкурсу на тему „Мајка“ које је одржано у организацији Кола српских сестара а
поводом Материца.
22-24. децембар – у овом периоду наша школа је била предмет екстерног
вредновања по нивоима остварености 1, 2, 3 или 4 од стране просветних саветника
Школске управе из Ужица. Тим поводом посећено је 25 часова редовне аставе, прегледана
је документација школе, одржани су интервјуи са родитељима, члановима Школског обора,
ученицима и запосленим у школи.
На основу процене наведених показатеља, закључено је да у свим областима
квалитета које су биле предмет вредновања доминирају јаче старне. Налази изведени на
основу доказа показују да је укупно од 29 стандарда, школа остварила 27, од којих је 6 на
највишем нивоу. Најбоље процењене области су Школски програм и годишњи план рада
школе, Подршка ученицима, Организација рада и руковођење, Ресурси у којима су сви
стандарди остварени, а поједини на највишем нивоу. Слабије процењене области су
Настава и учење и Етос у којима по један стандард није остварен. С обзиром да је школа
остварила више од 50% свих стандарда укључујући и 75% стандарда који су кључни за
вредновање, општи квалитет школе оцењује се оценом 3.
28. децембар - одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен План уписа за
школску 2016/2017. годину. Утврђен је и програм обележавања Дана Светог Саве. Поднет је
извештај наставника о посећеним семинарима.
29. децембар – ученици наше школе, чланови драмске секције у сарадњи са
наставницом Светланом Мајкић припремили су и одиграли представу „Ми (ни)смо анђели“ у
Свечаној сали школе.
31. децембар 2015 - 10. јануара 2016. - новогодишњи и божићни празници.
Јануар 2016.
18. јануар – школа је била предмет инспекцијског прегледа од стране просветног
инспектора др Миленије Марковић.
27. јануар - и ове године је свечано обележен Дан Светог Саве у нашој школи. Уз
пригодну представу чланова драмске секције под вођством професорке Светлане Мајкић,
ученици и наставници Економске школе прославили су своју славу. Слави су присуствовали
и градски званичници, чланови Школског одбора, Савета родитеља, екстерни партнери,
донатори, наставници пензионери....
29. јануар – одржане су седнице одељењских већа на крају првог полугодишта.
Од 01-12.02.2016. године зимски распуст за ученике.
Фебруар 2016.
18 - 19. фебруар – ученици наше школе Марко Арсенијевић 3ПА, Сања Шуњеварић
4Е2, Јована Перишић 4ПА су учествовали на Националном такмичењу „Пословни изазов“ у
Београду. Сања Шуњеварић 4Е2 је освојила 3. место и пласирала се на Интернационално
такмичење „Пословни изазов“ које ће бити одржано у Загребу. Ученике за такмичење су
припремале професорке Љиљана Максимовић-Рубежановић и Бранкица Тодоровић.
19. фебруар – одржана презетација Економског факултета из Београда за ученике IV
разреда.
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23. фебруар – у Градском културном центру одржана је пројекција филмова на тему
«Споменици говоре - (не)заборављени Ужичани у I Светском рату» чији су аутори
професори историје Душица Илић, Весна Лучић, Снежана Недељковић и Оливер БућићМићић а у којима су активно учешће узели и ученици наше школе: Сања Шуњеварић,
Алекса Ршумовић, Иван Караичић.......
25. фебруар- презентација Економског факултета из Крагујевца.
Март 2016.
01. март – одржано је школско такмичење из предмета Основи економије. На
такмичењу су учествовали ученици Тамара Даговић 4Е1, Марија Ђокић 4Е1, Никола
Лековић 4Е1, Никола Ивановић 4Е1, Сања Станић 4Е2 које је за такмичење припремала
професорка Бранкица Тодоровић и Исидора Рибаћ 4БС које је за такмичење припремала
професорка Љиљана Марковић. Прво место на такмичењу је освојила Сања Станић 4Е2 и
пласирала се на Републичко такмичење из Основа економије које ће бити одржано у Бечеју.
01. март – одржано је школско такмичење из математике на којем је учествовало 14
ученика из свих разреда. Најбоља 4 ученика, и то: из првог разреда Михаило Ђорђевић
1БС, другог разреда Јелена Симић 2БС, трећег разреда Драган Тошић 3Е2 и четвртог
разреда Валентина Лангура 4Е2 су се пласирала на Републичко такмичење које ће бити
одржано у Београду. Ученике су за такмичење припремали професори: Аница Милошевић,
Зорица Караић-Шибалић, Милка Зарић и Радован Ристовић.
03. март - одржана је седниница Савета родитеља на којој су разматране следеће
тачке дневног реда: анализа успеха ученика са краја првог полугодишта, анализа
реализације ГПР и предлагање мера за осигурање квалитета и унапређење образовноваспитног рада, истицање значаја професионалне оријентације ученика, разматрање
услова за рад школе, безбедност и заштиту ученика и учествовање у прописивању мера,
начина и поступака заштите и безбедности ученика.
09. март - у оквиру Европског програма из социјалног предузетништва (SE
360) одржан је Social Business Webinar у коме је учествовало 6 ученика наше школе: Данка
Јелић 3Е2, Јована Перишић 4ПА, Стефан Марковић 4Е2, Алекса Ристовић 4Е2, Милош
Челиковић 4Е2, Сања Шуњеварић 4Е2 и професор Бранкица Тодоровић. Webinar je одржан
на енглеском језику и укључио је велики број ученика и наставника из више земаља. Поред
савета о успешном предузетничком пословању, ученици наше школе су интерактивно
учествовали у семинару постављајући питања везана за предузетничко понашање и
пословање.
10. март - одржано је такмичење Мислиша у просторијама школе. За такмичење
Мислиша 2016. интересовање и жељу да учествују показало је 7 ученика: први разред –
Ивана Матијевић и Јасмина Терзић; други разред - Симић Јелена, Милош Стевановић и
Небојша Јоковић; трећи разред – Катарина Божић и Милутин Ћосић. И ове године ученици
су допринели да у нашој школи буде математички празник, како то организатори кажу.
11. март – одржана презентација Војне академије за ученике III и IV разреда.
12. март – у Техничкој школи „Радоје Љубичић“ одржано је општинско такмичење Књижевна олимпијада на којој су учествовале ученице наше школе: Тијана Бојовић 2Е1,
Анка Миличић 2Е1, Тамара Матић, Маја Миловановић, Јелена Вујашевић, Јасмина Терзић
1БС и Сања Шуњеварић 4Е2. Дипломе са тог такмичења освојиле су Миличић Анка и
Бојовић Тијана. Бојовић Тијана је стекла услов за следећи ранг такмичења, окружно
такмичење, које ће бити одржано 09.04. у Пожеги у Гимназији „Свети Сава“.
12. март – одржан је семинар за 30 наставника школе под називом „Стрес у школи“.
11-12. март - одржано је Републичко такмичење из Основа економије у Бечеју. На
такмичењу је учествовало 35 школа. Нашу школу је представљала ученица Сања Станић
(IVЕ2) и освојила је 5. место. Ученицу је припремала предметна наставнца Бранкица
Тодоровић.
16. и 17. март – јавни час из историје поводом 100 година преласка српске војске
преко Албаније и страдања на Крфу.
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17. март - у Градском културном центру одржано је општинско такмичење за
рецитаторе "Песниче народа мог". Нашу Школу представљале су Даница Божовић IСО,
Данијела Лукић и Јелисавета Обућа из IIБС. Даница Божовић је казивала песму „Адријана“
Ж. Превера, Данијела Лукић „Снови једне слушкиње“ Б. Брехта и Јелисавета Обућа „Позив“
О. Дреамера. Наступи су били запажени, али даљег пласмана није било. Ученице је
припремала професорка Ксенија Јањушевић.
18. март – четири ученика наше школе у пратњи наставника Ивана Ђоковића
присуствовали су предавању на тему „Прича о динару током векова“ у оквиру
манифестације „Европска и светска недеља новца“ која је одржана у Удружењу банака
Србије у Београду.
18. март – Унија студената у сарадењи са парламентарцима наше школе
организовала је промоцију факултета Београдског униоверзитета намењену ученицима
четврте године. Том приликом представљени су Правни факултет, ФОН, Факултет
политичких наука, Факултет за безбеденост, Филозофски факултет, Економски факултет....
18-19. март – одржано је 20. републичко такмичење у беседништву, у Крушевцу у
организацији Економско-трговинске школе.
Нашу Школу представљале су Ана Љубојевић и Сања Шуњеварић, обе ученице из IV
Е2. Ана Љубојевић је говорила беседу на изабрану тему „Веруј у себе“ и освојила 4. место.
Сања Шуњеварић је говорила беседу на задату тему „Само буктињом збори се кроз векове“
и освојила 10. место. Обе ученице су учествовале у категорији импровизовано
беседништво. А. Љубојевић је освојила 8. место, а С. Шуњеварић 14. место. Школа је у
укупном пласману освојила 5. место. Ученице је за такмицење припремала професорка
Ксенија Јањушевић.
19. март – одржано је Општинско такмичење из српског језика и књижевности на коме
је учествовало 40 ученика, а наша ученица Нина Јањић 2Е2 освојила је 3. место и
пласирала се на Окружно такмичење.
19. март - у Пожези је одржано окружно такмичење из страних језика на којем су
учествовали ученици Савић Немања 4Е2, Милинковић Никола 4СО и Ракић Исидора 4ПА.
Ученике су за такмичење припремале предметне наставнице Драгана Милошевић и
Светлана Стојановић.
23. март – ученици наше школе заједно са професором историје Оливером Б.
Мићићем присуствовали су јавном часу поводом годишњице НАТО агресије, под називом
„Сећањем против амнезије“.
23. март –директорка школе са матурантима је присуствовала потписивању
меморандума о пословно-техничкој сарадњи и стручној пракси између компанија из
Златиборског округа и Економског факултета из Београда.
20. март - одржано је окружно такмичење из историје у Медицинској школи на коме је
учествовао Богдан Стевановић. Ученик није остварио пласман на наредно такмичење.
Ученика је припремао предметни наставник Оливер Бућић Мићић.
27. март - Унија студената Ужица расписала је трећи по реду литерарни конкурс на
тему Ерски хумор ми је био смешан, а онда сам у њему почео живети.
Конкурс се организује у циљу сагледавања како то млади Ужичани виде свој град, његов
живот и развој, које су то мане или пак предности града Ужица, шта би у њему ваљало
мењати и на који начин би то требало чинити. Ученица Сања Шуњеварић 4Е2 освојила је 1.
место.
28. март - колегинице Зорица Караић – Шибалић и Валентина Пузовић
присуствовале су свечаности у оквиру прославе Дана факултета на Економском факултету.
Тим поводом школи је уручена донација књига реномираних страних и домаћих аутора из
области економије.
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30. март – у Крагујевцу је одржано Регионално такмичење Ученичких компанија.
Нашу школу је представљало 8 компанија: „Каменковићи“ (Јелена Папић 3Е2, Данка Јелић
3Е2, Тамара Ђајић 3Е2, Јелена Млађеновић 3Е2, Тијана Бојовић 2Е1 и Милица Шуљагић
3Е2 - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Биљана Миликић), „Мој
завичај“ (Иван Карајичић 2ФА, Александра Максимовић 2ФА, Биљана Новаковић 2ФА,
Александра Филиповић 2ФА, Милица Лучић 2ФА, Тамара Станковић 2ФА - ученике је
припремала и водила на такмичење професорка Љиљана Максимовић - Рубежановић),
„Seed world“ (Сања Шуњеварић 4Е2, Јована Перишић 4ПА - ученике је припремала и водила
на такмичење професорка Бранкица Тодоровић), „Look at me“ (Ивана Недовић 4ПА, Марија
Новаковић 4ПА - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Бранкица
Тодоровић), „Smarty relax“ (Стефан Марковић 4Е2 и Сања Шуњеварић 4Е2 - ученике је
припремала и водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић, „Golden mark“
(Душица Дацовић 4Е2, Тамара Ђајић 4Е2, Катарина Јовановић 4Е2, Аница Марић 4Е2 ученике је припремала и водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић), „Крисана“
(Сара Ковачевић 4Е2, Кристина Лазић 4Е2 и Ана Љубојевић 4Е2) и „Мала економија“
(Валентина Лангура 4Е2, Каћа Тешовић 4Е2 и Катарина Тараило 4Е2 - ученике је
припремала и водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић). У јакој конкуренцији
компанија „Seed world“ је освојила 3. место и пласирала се за учешће на Националном
финалу најбољих Ученичких компанија Србије.
31. март – драмска секција извела је представу „Ми нисмо анђели“.
Април 2016.
01. aприл – презентација ФОН-а у амфитеатру Гимназије
07. април- представници Суп-а из Ужица реализовали су предавања за ученике и
ученице трећег разреда на тему „Трговина људима“ .
08. aприл – одржано је Републичко такмичење из рачуноводства у Параћину на коме
је учествовао Вељко Вилотијевић и освојио 9. место. Ученика је за такмичење припремала
професорка Бранкица Лукић.
12. aприл – одржано је општинско такмичење у атлетици на коме је наша ученица
Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место и пласирала се на окружно које ће бити одржано у
Б. Башти.
15. април - одржано је републичко такмичење из математике у Београду. Нашу школу
представљао је по један ученик из сваког разреда, који је постигао најбољи успех на
школском такмичењу: Михаило Ђорђевић 1БС, Јелена Симић 2БС, Драган Тошић 3Е2 и
Валентина Лангура 4Е2. Ученик Драган Тошић 3Е2 освојио је 3. место у појединачној
категорији, док је наша школа у екипној категорији освојила 10. место. Ученике су
припремали предметни наставници Зорица Караић – Шибалић, Милка Зарић и Радован
Ристовић.
17. април – расписан конкурс Етичка дилема у организацији „Достигнућа младих“ и
UniCredit банке. Задату тему ученици анализирају и заузимају критички став. На конкурсу је
учествовало 80 средњошколаца из целе Србије. Ученица Сања Станић 4Е2 је заузела друго
место. Професор-ментор била је Биљана Миликић.
17 - 19. април – на Интернационалном такмичењу „Пословни изазов“ у Загребу
учествовала је ученица наше школе, Сања Шуњеварић 4Е2 и освојила 4. место. Ученицу је
за такмичење припремала професорка Бранкица Тодоровић.
20. aприл – у Б. Башти је одржано окружно такмичење у атлетици на коме је наша
ученица Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место у трци на 800м и пласирала се на
међуокружно такмичење које ће бити одржано у Крагујевцу.
23. aприл – наша школа је била домаћин Регионалног такмичења из српског језика и
књижевности на коме је учествовало 100 ученика са Региона у пратњи од око 20
наставника.
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26. април – у Крагујевцу је одржано Национално такмичење 15 најбољих социјалних
предузећа Србије. На основу претходних квалификација право на учешће на овом
такмичењу су остварила три социјална предузећа из наше школе: „Каменковићи“ (Јелена
Папић 3Е2, Данка Јелић 3Е2, Јелена Млађеновић 3Е2, Кристина Ђајић 3Е2 и Милица
Шуљагић 3Е2 - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Биљана
Миликић), „Easy step“ (Јована Митровић 3ФА, Никола Брашњевић 3ФА, Кристина
Милинковић 4Е1, Катарина Јовановић 4Е2, Милош Челиковић 4Е2- ученике је припремала и
водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић) и „Seed society“ (Сања Шуњеварић
4Е2, Јована Перишић 4ПА, Богдан Миливојевић 3ФА, Михаило Петровић 3ФА и Марко
Арсенијевић 3ПА - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Бранкица
Тодоровић).
26. aприл – у Крагујевцу је одржано међуокружно такмичење у атлетици на коме је
наша ученица Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место у трци на 800м и пласирала се на
републичко такмичење које ће бити одржано у Брусу.
26. aприл - на иницијативу ''Societte Generale'' банке из Ниша започет је пројекат
''Иновације у банкарству'', где је наша школа изабрала тему '' Анимација payroll клијената'', а
професори банкарских предмета учинили све да тему приближе ученицима, те је након
формирања тимова, формирања креативних идеја и коначно послатих пројеката, изабран је
рад тима наше школе и проглашен најбољим у региону, што је значило пролазак наших
ученица на финални догађај у београду. Ученице Сузану Милићевић, Јелену Новаковић,
Магдалену Петровић и Сању Шуњеварић професорка-ментор Гордана Трмчић повела је на
финални догађај у Београду где су постигле велики успех, покупиле корисне савете, али и
сертификате о завршеној обуци о писању бизнис планова, прављењу презентација, као и
иновирању банкарских производа.
28. април - Ускршњи празници и пролећни распуст.
Мај 2016.
08. мај - на градском ликовном конкурсу, у организацији цркве Светог апостола и
јеванђелисте Марка учествовали су и ученици ликовне секције Економске школе. За тему
овогодишњег конкурса инспирација је потекла од назива књиге „Куцам на врата вашег срца“
старешине цркве, протојереја-ставрофора Милића Драговића. Ученица наше школе
Александра Михаиловић из IIПА одељења, успешно је преточила задату тему у ликовни
језик и освојила је друго место на овогодишњем конкурсу. Добитницима су уручене
прикладне награде у старој ужичкој цркви, у недељу 8. маја 2016. године, на дан црквене
славе.
10. мај – у Бујановцу је одржано Републичко такмичење у атлетици на коме је наша
ученица Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место у трци на 800м у појединачној конкуренцији
и пласирала се на ОСИУРС где је освојила сребрну медаљу.
10. мај - наша школа је организовала други по реду школски сајам виртуелних
предузећа. На сајму су своје пословање представила 24 ученичка привредна друштва и
ученичке компаније из Пријепоља, Чачка, Горњег Милановца, Чајетине, Ариља и Ужица.
Посебно треба истаћи учешће школа из Вишеграда и Подгорице што је допринело
атрактивности сајма и дало му интернационлни карактер.
Сајам је свечано отворила Јелена Васовић, градска већница. Сајам је имао
такмичарски карактер, тако да је на крају жири учесницима доделио следеће награде: за
најбољу power point презентацију, за најбољи штанд, за најбољег продавца, за најбољу
документацију, за најбољи рекламни материјал....
12. мај - представници МУП-а из Ужица одржали су предавање за матуранте наше
школе на тему "Општи услови за учешће возача и возила у саобраћају".
12. мај - службa за трансфузију крви организовала је акцију добробољног давања
крви. Ученици и наставници наше Школе наставили су традицију претходних генерација и
учествовали у поменутој хуманитарној акцији.
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14. мај - ове године нашу школу на интернационалном сајму виртуелених предузећа у
Пловдиву у Бугарској представљало је предузеће БиоФоодиес. Екипу су чинили ученици
IIIпа Марко Арсенијевић, Ивана Васић, Дарја Ђокић и Лука Цукавац, и ученици IIфа Јелица
Поповћ, Тамара Станковић, Александра Максимовић, Иван Карајичић, Биљана Новаковић,
Мина Кнежевић. Ученике су за сајам припремеле професорке Љиљана Максимовић
Рубежановић и Мирјана Марјановић. У конкуренцији 115 ученичких фирми, наша екипа
освојила је друго место за најбољу презентацију.
15-17. мај – у Београду је одржано Национално финале најбољих Ученичких
компанија Србије. Нашу школу је представљала Ученичка компанија „Seed world“ (Сања
Шуњеварић 4Е2, Јована Перишић 4ПА - ученике је припремала и водила на такмичење
професорка Бранкица Тодоровић). Ученица Сања Шуњеварић је освојила награду „Млади
лидер“.
16. мај – представници Супа из Ужица одржали су предавање ученицима трећег
разреда на тему „Безбедност у саобраћају“.
20. мај - ученици наше школе Сања Шуњеварић 4Е2, Александера Ћосић 4СО, Ана
Тошић и Катарина Секулић 3ПА, Магдеалена Петровић и Јелисавета Обућа 2БС, Иван
Карајичић и Биљана Новаковић 2ФА са педеагогом школе Иваном Ђурић учествовали су на
Сајму образовања „Знање, звање, занимање“ у Мачкату где су представили образовне
профиле који се школују у Економској школи.
20. мај - одржана матурантска парада у којој је учествовало 177 ученика наше
школе.
25. мај – у Регионалној привредној комори, у оквиру пројекта „Караван омладинског
предузетништва- привредни форум младих“ одржана је панел дискусија „Предузетништво
младих као развојни потенцијал Србије“ на коме су учествовали ученици наше школе:
Јелена Папић 3Е2, Данка Јелић 3Е2, Дејан Милинковић 3Е2, Валентина Младеновић 3Е2 и
Драган Тошић 3Е2 и професорке Биљана Миликић и Бранкица Тодоровић.
27. мај - и ове године наша школа је имала част да је посете банкарски службеници
из Crеdit Agricolе банке Живорад Милановић и Бојана Стевић и одрже предавање у свечаној
сали школе. Предавању су присуствовали ученици III разреда, смер банкарски службеник,
као и професорке Надежда Миљковић и Валентина Пузовић
Јун 2016.
01. јун – завршена је настава за ученике завршних разреда
02. јун – одржане су седнице одељењских већа за завршне разреде
03. јун - матурско вече у хотелу „Златибор''.
06. јун - почео је матурски испит, писменим задатком из српског језика и књижевности.
08. јун - израда и одбрана матурског практичног рада за ученике IVПА, IVБС , IVФА
одељења
08. и 09. јун - одбрана матурских практичних радова за ученике IVЕ одељења.
10 - 14. јун - ученици одељења IVЕ полагали су испите из изборних предмета.
10. јун - одржан је испит за проверу стручно-теоријских знања ученика огледних
одељења IVПА, IVБС, IVФА И IVСО.
13. јун - израда и одбрана матурског практичног рада за ученике IVСО одељења.
13. јун – помоћник директора школе, Зорица Караић-Шибалић и педагог школе, Ивана
Ђурић посетиле су Други сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање у
Привредној комори Србије у Београду. Сајам је организовала Београдска отворена школа
(БОШ) у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и
Привредном комором.
14. јун - састанак Испитног одбора на коме су се анализирали резултати матурских
испита.
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14. јун - одржана је седница Наставничког већа на којој је урађена анализа успеха
спроведеног матурског испита 2015/2016. годину, проглашени носиоци Вукове дипломе и
изабран је ученик генерације у школској 2015/2016. години, Исидора Рибаћ IVБС, која ће 26.
јуна 2016. године присуствовати пријему код престолонаследника Александра
Карађорђевића на Белом двору у Београду.
17. јун - у Свечаној сали школе била је свечана подела диплома ученицима завршних
разреда за изузетан успех и примерно владање, као и похваљивање и награђивање
ученика и њихових ментора за значајне резултате постигнуте на такмичењима.
20.јун - у башти Градског културног центра организован је пријем за ученике-носиоце
Вукове дипломе и за најуспешније ученике-такмичаре у школској 2015/2016. години.
22. јун - завршетак наставне године за ученике I, II и III разреда.
22-23. јун - седнице Одељењских већа одељења I, II и III разреда.
28. јун - саопштавање успеха и подела сведочанстава ученицима I, II и III разреда.
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2. OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
У школској 2015/2016. години Школа је организовала наставу у 24 одељења и то:
6 одељења
6 одељења
6 одељења
6 одељења

I разреда,
II разреда,
III разреда,
IV разреда

Школа је верификована за следеће образовне профиле по подручјима рада:
Број решења

Подручје рада

Економија, право и
администрација
022-05-203/94-03
од 26.03.1994.год.
Трговина,
угоститељство и
туризам
022-05-203/94-03
од 19.01.2000.год.

Економија, право и
администрација

022-05-203/94-03
од 27.02.2004.год.

Трговина,
угоститељство и
туризам

022-05-203/94-03
од 31.05.2005.год.

Економија, право и
администрација

022-05-203/94-03
од 21.06.2006.год.

Економија, право и
администрација

022-05-203/94-03
од 21.06.2006.год.

Економија, право и
администрација

022-05-00203/94-03
од 02.06.2008.год.

Економија, право и
администрација

022-05-00203/94-03
од 27.04.2010.год.

Економија, право и
администрација

022-05-00203/94-03
од 28.05.2013.год.

Економија, право и
администрација

Образовни профил

Трајање
образовања

Економски техничар

4 године

Комерцијални техничар

4 године

Трговац
Кувар
Конобар
посластичар
Економски техничар
Финансијски техничар

3 године
3 године
3 године
3 године

Трговински техничар

4 године

Пословни администратороглед
Финансијски
администратор-оглед
Пословни администратороглед
Финансијски
администратор-оглед
Банкарски службеник −оглед
Финансијски
администратор-оглед
Банкарски службеник−оглед
Службеник осигурања−оглед
Пословни администратор
Финансијски администратор

4 године
(I разред)
4 године
(I разред)
4 године
(II,III и IV разред)
4 године
(I и II разред)
4 године
(I разред)
4 године
(III и IV разред
4 године (II,III и IV
разред)
4године (I,II,III и
IV разред)

4 године

4 године (I,II,III и
IV разред)
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3. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1. Просторни услови рада

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Намена школског простора
Учионице опште намене
Биро за обуку
Кабинет за рачуноводство и статистику
Кабинет „виртуелне банке“
РеЦеКо канцеларија
Кабинет за савремену пословну
кореспонденцију и канцеларисјко пословање
Кабинет за рачунарство и информатику
ипословну информатику
Наставничка канцеларија
Канцеларије
Просторија за пријем родитеља
Библиотека
WC
Кухиња, оставе, радионица, остале просторије

Број
просторија
16
1
1
1
1

Површина у
m²
1023,75
75
60
38
35

1

33,75

1

45

1
4
1
1
6
5

105
88,50
18,75
52
45,60
30,65

Економска школа, заједно са Ужичком гимназијом користи велику фискулстурну салу
са свлачионицама, пратећим просторијама и кабинетом за професоре површине 570 m² и
малу фискултурну салу са свлачионицама површине 180 m².
Вансудским поравнањем од 11. 04. 2008. године извршена је размена непокретности
између Економске школе као корисника кабинета за угоститељство и предузећа „Слога
д.о.о“ за угоститељство, туризам и трговину као власника простора површине 106,89 m² у
улици Немањина 85 у приземљу стамбене зграде. Тим поравнањем Република Србија
постаје власник, а Економска школа корисник пословног простора који је адаптиран,
задовољава просторне услове и сврсисходан је за потребе извођења наставе ученицима
угоститељских образовних профила.
Школска библиотека има око 16000 књига. Школа је обогатила свој књижни фонд и
стручном литературом. У библиотеци има око десет места за индивидуални и групни рад
ученика. Омогућен је стални приступ интернету и коришћење електронских публикација.
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3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Време

Место

Начин

Носиоци

Набављено је 17
рачунара за кабинет
број 26
Замењен је под
керамичким
плочицама у
кабинету број 27
Окречен је ходник
на трећем спрату и
учионицe 62 и 66

Јун

Август

Август

Адаптирана је
учионица 66 у
рачунарски кабинет

Август

Директор школе

Директор школе,
домар

Рачунари из
кабинета 26
премештени су у ову
учионицу јер су у 26
набављени нови

Директор школе

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1.Директор школе

Врста стр. спреме

Год.
радног
стажа

Лиценца

Дипломирани педагог

24

ДА

Презиме и име
Милица Прљевић

%
ангажовања на
другим пословима
у Школи (којим)
директор школе

4.2.Наставни кадар

Презиме и
име
Арсенијевић
Слободан
Бајић
Јасмина
Андрић
Емилија

Врста стр. спреме

дипл. економиста
проф. физичке
културе

Предмет/и који/е
предаје
Економска група
предмета (стручно)
Физичко васпитање
(стручно)

%
%
Ангажо
Ангажовањеу
в. у
другој школи
школи

Год.
рад.
стаж
а

Лиценца

29

ДА

100

/

27

ДА

100

/

Дипл. филозоф

Логика са етиком
(стручно)

10

ДА

10

10% Музичка
20% Уметнич.
60%Техничка

Бралушић –
−Влаховић
Душица

дипл. економиста

Економска група
предмета (стручно)

22

ДА

100

/

Вукотић
Милена

дипл.инж.технологиј
е

Комерц.позн.
робе,грађ. васп.
(стручно)

26

ДА

65

35 %
Техничка
школа
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Вићентић
Драган

дипл. сликар проф.
ликовне културе
мастер ликовни
уметник

Ликовна култура
(стручно)

9

ДА

25

35%Медиц.
10% Уж.гим.
30% ОШ
Краља Петра
II

Вучинић
Јелена

проф. српског језика
и књижевности

Српски језик и
књижвност
(стручно)

15

ДА

100

/

дипл. психолог

Психологија
(стручно)

Веснић
Марина
Ђоковић
Иван
Ђуричић
Наташа

дипл. економиста
дипл. економиста

Зарић Милка дипл. математичар
Златић
Обрад

проф. физичке
културе

Зечевић
Никола

Дипл. теолог

Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Математика
(стручно)
Физичко васпитање
(стручно)
Верска настава

8

ДА

25

Техн.шк. „Р.
Љубичић“
50%
Медиц.шк.25
%

23

ДА

100

/

20

ДА

100

/

26

ДА

100

/

31

ДА

100

/

9

НЕ

55

45%
Угоститељск
о-туристичка
школа

Српски језик и
проф.српског језика књижевност
(стручно)
Рачунарство и
проф.технике и
информатика
информатике
(стручно)
Дипл. филолог за
Српски језик и
српски језик и
књижевност
књижевност
(стручно)

34

ДА

100

/

16

ДА

100

/

5

ДА

100

/

Караић –
−Шибалић
Зорица

мастер
математичар

Математика
(стручно)

18

ДА

100

/

Кнежевић
Светлана

проф. физичке
културе

Физичко васпитање
(стручно)

19

ДА

20

80%
Ужичка
гимназија

Кузељевић
Ивана

дипл. економиста

Економска група
предмета

5

НЕ

100

/

Караклић
Бранка

Проф. француског
језика и књиж

Француски језик
(стручно)

1

НЕ

22,22

40%Техн.шко
ла
„Радоје
Љубичић“

Лазовић
Мирјана

дипл. правник

36

ДА

100

/

Лукић
Бранкица

дипл. економиста

23

ДА

100

/

Јањушевић
Ксенија
Јелисавчић
Небојша
Јовановић
Марија

Право, Уставно и
привредно право
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
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Мајкић
Светлана
Максимовић−Рубежановић
Љиљана
Марјановић
Мирјана
Марковић
Весна
Марковић
Љиљана
Марковић
Раденко
Миливојевић
Радош
Миликић
Биљана
Миловић
Биљана
Милошевић
Аница
Милошевић
Драгана
Миљковић
Надежда
Мићић Бућић
Оливер
Милекић
Бранкица
Николић
Младен

Николић
Биљана

Пантелић
Љиљана
Пауновић
Милеса
Пауновић
Славица
Пузовић
Валентина
Пуцаревић
Бојана
Перовић
Слободан

проф. српског
језика
дипл.екон.
мр наука
међунар.економије
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. математичар
проф. енглеског
језика
дипл. економиста
дипл. историчар
дипл. економиста

Српски језик и
књижевн. (стручно)

17

ДА

100

/

Економска група
предмета (стручно)

25

ДА

100

/

23

ДА

100

24

ДА

35

/

28

ДА

100

/

28

ДА

100

/

22

ДА

100

/

25

ДА

100

/

16

ДА

100

/

30

ДА

100

/

16

ДА

100

/

31

ДА

100

/

15

ДА

100

/

23

ДА

100

/

Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Математика
(стручно)
Енглески језик
(стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Историја
(стручно)
Економска група
предмета (стручно)

ресторатер

нераспоређен

31

НЕ

0

/

дипл. економ.
мастер проф.
предм.наставе
друштв.-хуманист.
група предметаекономска група
предмета

Грађанско
васпитање

17

НЕ

20

80%
Медицинска

26

ДА

100

/

12

ДА

100

/

10

ДА

100

/

16

ДА

100

/

11

ДА

100

/

/

НЕ

30

10%Ош
Стари град

дипл. економиста
дипл. економиста
дипл. инж.
Организаци−
оних наука
дипл. економиста
дипл. економиста
Дипл. хемичар

Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Рачунарство и
информатика
(стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Економска група
предмета (стручно)
Хемија, екологија
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Радовановић
Миломирка

дипл. политиколог

Социологија, ГВ
(стручно)

26

ДА

70

30%
Уметничка
школа

Радовић
Драгана

дипл. психолог

Психологија, Посл.
псих, комуникац.са
псих.вешт. комум.
(стручно)

13

ДА

25

55% Ужичка
гиманзија

Ристовић
Душица

дипл. биолог

Биологија,Екологија
, (стручно)

15

ДА

40

60%
Ужичка
гимназија

Ристовић
Радован

дипл. математичар

Математика
(стручно)

20

ДА

100

/

Географија,економ.
геогр. ГВ(стручно)

14

ДА

90

/

Ратковић
Милинко

дипл. географ
др наука из обл.
туризма
проф. физичке
културе

Физичко васпитање
(стручно)

10

ДА

30

/

Рамовић
Марија

мастер филолог
(англиста)

Немачки
језик(нестручно)

4

НЕ

55,60

Савић
Катарина

дипл. хемичар

Хемија и ГВ
(стручно)

9

ДА

20

Стојановић
Светлана

проф. енглеског
језика

Енглески језик
(стручно)

7

НЕ

100

/

Станић
Љиљана

дипл. правник

Право, Устав и
права грађана
(стручно)

12

ДА

55

Ужичка
гимназија25
%
Техничка
школа 20%

Станић
Гордана

Дипл. економиста

Економска група
предмета (стручно)

12

ДА

100

/

Економска група
предмета (стручно)

11

ДА

100

/

Економска група
предмета (стручно)

22

ДА

100

/

20

ДА

100

/

21

ДА

100

/

15

ДА

100

/

Ратковић
Кристина

Тодоровић
Бранкица
Тодоровић
Миланка
Трмчић
Гордана
Цвијовић
Мирјана
Цицварић
Ана

дипл. економ,
мр наука
финанс.менаџ
дипл. економ,
специјалиста за
елект.посл
дипл. економиста
проф. енглеског
језика
проф. енглеског
језика

Економска група
предмета (стручно)
Енглески језик
(стручно)
Енглески језик
(стручно)

22%
Медицинска
школа
80%
Пета
основна
школа
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4.3.Стручни сарадници

Име и
презиме
Божић
Зора
Ђурић
Ивана
Радовић
Драгана

Врста стр.
спреме
проф. руског
језика и књижев.
дипл. педагог
дипл. психолог

Послови на
којима ради

Лиценца

%
ангажовања
у Школи

%
ангажо
в. у
другој
школи

35

ДА

100

-

8

ДА

100

-

13

ДА

20

-

Године
радног
стажа

Библиотекар
Школски
педагог
Школски
психолог

4.4. СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме и име
Занимање
Соња Ковачевић, дипл. Филозоф
Живојин Павловић, дипл. физичар
Нинослава Јелисавчић, проф. шпанског језика
Милица Мариновић, проф. Италијанскoг. Језика
Ивана Василић, мастер проф. језика и књиж.
Добрина Пејовић, проф. француског језика

7.

Светлана Стевановић, дипл. економиста

8.

Љиљана Бранисављевић, дипл. економиста

9.

Mиленка Васиљевић, дипл. економиста

10.

Ивана Босиљчић, дипл. економиста

11.

Надежда Тодоровић, дипл. економиста

12.

Милена Караклић, дипл. економиста

13.
14.

Зорица Стефановић, дипл. економиста
Милош Филиповић, дипл. економиста

Предмет који предаје
Испити за ванредне ученике
Испити за ванредне ученике
Припремна настава и разредни испити
Припремна настава и разредни испити
Припремна настава и разредни испити
Разредни испити
Матурски испит за пословне
администраторе
Матурски испит за пословне
администраторе
Матурски испит за службеника
осигурања
Матурски испит за службеника
осигурања
Матурски испит за финанс.
Администраторе
Матурски испит за финанс.
Администраторе
Матурски испит за банкарске службенике
Матурски испит за банкарске службенике

4.5. Ваннаставни кадар

Име и презиме
Ђокић
Винка
Ђуричић
Љиљана
Ђокић
Снежана

Врста стр.
спреме
НКВ радник
текстилни
техничар
НКВ радник

Послови на
којима ради
помоћни радник–
−спремачица
помоћни радник–
−спремачица
помоћни радник–
−спремачица

%
ангажов. у
Школи

%
ангажов.
у другој
школи

29

100

/

27

100

/

32

100

/

Године
радног
стажа

Лице
нца
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Јовановић
Перса

трговац

помоћни радник–
−спремачица

23

100

/

Ковачевић
Слободан

КВ радник

ложач

24

50

50%
(Ужичка
гимназија)

благајник

30

100

/

помоћни радник
– спремачица

13

100

/

100

/

30

100

/

29

100

/

Луковић
Младенка
Љубичић
Иванка
Милић
Бранка
Милић
Зорица
Петровић
Даница
Стојаноски
Зоран
Стефановић
Драгана

рачуноводств
ени техничар
помоћник
столара
дипл. правник
НКВ радник
конфекционар

секретар школе
помоћни радник
−спремачица
помоћни радник–
−спремачица

21

ДА

ПК радник

домар

31

100

/

дипл.
економиста

Шеф
рачуноводства

11

100

/

4.6. Персоналне промене
У овој школској години у радни однос примљени су:
- Андрић Емилија, дипл. филозоф, преузета у радни однос на неодређено време са непуним
(10%) радним временом на радно место наставник логике са етиком
- Веснић Марина, дипл. психолог, преузета у радни однос на неодређено време са непуним
(25%) радним временом на радно место наставник психологије
- Јовановић Марија, дипл. филолог за српски језик, примљена у радни однос на одређено
време на радно место наставник српског језика и књижевности са пуним радним временом
- Караклић Бранка, проф. француског језика и књижевности, примљена у радни однос на
одређено време на радно место наставник француског језика, са непуним (22,22%) радним
временом
- Кузељевић Ивана, дипл. економиста, примљена у радни однос на одређено време на радно
место наставник економске групе предмета са непуним (70%) радним временом
- Николић Биљана, дипл. економиста и мастер проф. предметне наставе, примљена у радни
однос на одређено време на радно место наставник грађанског васпитања са непуним (20%)
радним временом
- Перовић Слободан, дипл. хемичар,примљен у радни однос на одређено време на радно
место наставник екологије, са непуним (10%) радним временом, а крајем наставне године са
још 20% на радно место наставник хемије без конкурса ради замене одсутне запослене
- Рамовић Марија, мастер филолог (англиста),примљена у радни однос на одређено време на
радно место наставник немачког језика, са непуним (55,6%) радним временом
- Ратковић Милинко, проф. физичке културе, примљен у радни однос на одређено време на
радно место наставник физичке културе са непуним (30%) радним временом
- Станић Гордана, дипл. економиста, примљена у радни однос на одређено време на радно
место наставник економске групе предмета са пуним радним временом
- Старчевић Зорица, дипл. филозоф, била у радном односу на одређено време на радном
месту наставник логике са етиком са непуним (10%) радним временом ради замене одсутне
запослене
- Кузељевић Ивана, дипл. економиста, примљена у радни однос на одређено време на радно
место наставник економске групе предмета са непуним (70%) радним временом
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. Бројно стање ученика и одељења
Бројно стање ученика по подручјима рада и по образовним профилима, изборним
предметима и страним језицима који се изучавају у школи
Одељење

Образовни профил

Ст.
Бр
стр.
уч
спр

ПОЛ

изборни
предмет
В
Г

Е ПЕ Н Ш Ф Р И

Страни језик

М

Ж

Iе1

Економски техничар

IV

30

14

16

11

19

30 0

0

0

0

0

0

Iе2

Економски техничар

IV

31

10

21

8

23

31 0

0

0

0

0

0

Iпа

Пословни администратор

IV

32

15

17

11

21

32 32 1

3 11 7 10

Iфа

Финансијски администратор

IV

31

8

23

10

21

31 0

0

0

0

0

Iбс

Банкарски службеник - оглед

IV

24

8

16

12

12

24 0 24 0

0

0

0

Iсо

Службеник осигурања -оглед

IV

25

7

18

13

12

25 0

0

0

0

0

0

IIе1

Економски техничар

IV

28

28 0

0

0

0

0

0

IIе2

Економски техничар

IV

25

9

25 0

0

0

0

0

0

I РАЗРЕД

0

173

16

8

17

IIпа

Пословни администратор

IV

31

14

17

4

27

31 31 3

6 15 1

6

IIфа

Финансијски администратор

IV

28

5

23

5

23

28 0

0

0

0

0

IIбс

Банкарски службеник - оглед

IV

24

8

16

0

24

24 0 24 0

0

0

0

IIсо

Службеник осигурања -оглед

IV

24

8

16

0

24

24 0

0

0

0

0

0

32

15

17

32

0

32 0

0

0

0

0

0

0

0

0

II РАЗРЕД
IIIе1

0

160
Економски техничар

IV

IIIе2

Економски техничар

IV

28

10

18

0

28

28 0

0

0

IIIпа

Пословни администратор

IV

30

6

24

8

22

30 30 7

0 13 2

8

IIIфа

Финансијски администратор

IV

30

12

18

0

32

30 0

0

0

0

0

IIIбс

Банкарски службеник - оглед

IV

24

8

16

9

15

24 0 24 0

0

0

0

IIIсо

Службеник осигурања - оглед

IV

25

6

19

16

9

25 0

0

0

0

0

0

III РАЗРЕД

0

169

IVе1

Економски техничар

IV

32

13

19

14

18

32 0

0

0

0

0

0

IVе2

Економски техничар

IV

31

11

20

16

15

31 0

0

0

0

0

0

IVпа

Пословни администратор- оглед

IV

30

10

20

7

23

30 30 30 0

0

0

0

IVфа

Финансијски администратор- оглед

IV

32

10

22

13

19

32 0

0

0

0

0

0

IVбс

Банкарски службеник - оглед

IV

26

8

18

13

13

26 0 26 0

0

0

0

IVсо

Службеник осигурања-оглед

IV

25

11

14

3

22

25 0

0

0

0

0

176

IV РАЗРЕД
ШКОЛА

0

28 ученика по одељењу

678
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5.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

I

СВЕГА I

II

СВЕГА II

III

СВЕГА III

IV

СВЕГА IV

Средња
оцена

ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД

IE1
IE2

3.33

1

Врло
Добар
11

12

1

3.41

1

14

10

0

25
25

Одличан

Добар

Довољан

Σ

%

83.33
80.65

Понавља
разред

0

0
0
0
0
0

IПА

4.01

6

23

2

1

32

100

IФА

3.81

9

13

4

0

26

83.87

IБС

4.11

8

14

2

0

24

100

IСО

3.64

3

11

7

0

21

84

3.72

28

86

37

2

3.17

5

10

5

2

3.60

7

7

9

1

4.18

10

18

3

0

3.45

2

14

11

1

4.18

12

10

1

0

3.42

4

8

8

1

3.67

40

67

37

5

3.67

3

19

6

1

29

90.63

3.52

3

11

11

0

25

89.3

4.08

10

15

3

0

28

93.33

4.18

14

13

3

0

30

100

4.22

9

15

0

0

24

100

3.91

6

13

4

0

23

92

3.93

45

86

27

1

3.74

8

10

12

4,09

12

13

6

4,18

14

11

4

1

30

100

3.83

7

15

10

0

24

100

4,32

12

14

0

0

26

100

3.63

3

15

7

0

25

100

3.96

56

78

39

1

166 98.95

0

169

317

136

9

627 93.69

4

173
IIE1
IIE2
IIПА
IIФА
IIБС
IIСО
160
IIIE1
IIIE2
IIIПА
IIIФА
IIIБС
IIIСО
169
IVЕ1
IVЕ2
IVПА
IVФА
IVБС
IVСО
176

0

153 88.64

0

22
24
31
28
23
21

78.57
96
100
100
95.83
87.5

1
0
0
0
0
2

149 92.98

3

159 94.21
30

93.75

31

100

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

СРЕДЊА ОЦЕНА НА НИВОУ ШКОЛЕ ЈЕ 3.82
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5.3. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ У ЈУНСКОМ
РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНА
Одељење

Одличан

Врло
добар

Добар

Довољан

Није
положио

Укупно

IVE1

13

9

8

/

/

30

IVE2

17

10

4

/

/

31

IVПА

5

16

9

/

/

30

IVФА

7

10

13

2

/

32

IVБС

10

15

1

/

/

26

IVСО

5

10

9

1

/

25

УКУПНО

57

70

44

3

/

174

5.4. Изостајање ученика
ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

УКУПНО

РАЗРЕД
I
II
III
IV
УКУПНО

укупно

по ученику

укупно

по ученику

9470

55

472

12916

19

690

16937

100

771

15830

90

1038

3
4
5
6

55153

264

2971

18

Укупно

по ученику

9942

16865

58
85
105
96

58101

344

13606
17688

5.5. Ванредни ученици
Подручје рада
Економија, право
и администрација
Трговина,
угоститељство и
туризам

Образовни
профил
економски
техничар
трговински
техничар
трговац
кувар
посластичар
конобар

Број ученика
I

II

III

IV

6

4

1

2

/

3

5

8

/
/
/
2

2
1
/
1

12
2
1
/

/
/
/
/
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5.6. План уписа на програме преквалификације, доквалификације и стручног
оспособљавања:
Образовни
профил
економски
техничар
трговински
техничар
трговац
кувар
конобар

Стручно
оспособљавање

Преквалификација

Доквалификација

Укупно

/

10

20

30

/

5

20

25

/
/
/

20
10
10

/
/
/

20
10
10

5.7. Ритам радног дана Школе и распоред часова
Настава се изводила у две смене у оквиру петодневне радне недеље. У једној смени
настава се изводи за ученике I и III разреда свих образовних профила, а у другој смени за
ученике II и IV разреда свих образовних профила.
Промена смена вршила се месечно. Извршено је усклађивање промене смена са
другим школама у граду и тиме усклађен рад наставника који раде у две и више школа.
Настава у првој смени почиње у 7:30 часова, а у другој смени у 13:45 часова.
Пре подне

Трајање одмора

Редни број часа

После подне

07:30-08:15
08:20-09:05
09:30-10:15
10:20-11:05
11:15-12:00
12:05-12:50
12:55-13:40

5 минута
25 минута
5 минута
10 минута
5 минута
5 минута
/

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

13:45-14:30
14:35-15:20
15:40-16:25
16:30-17:15
17:25-18:10
18:15-19:00
19:05-19:50

Трајање
одмора
5 минута
20 минута
5 минута
10 минута
5 минута
5 минута
/
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5.8. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
5.8.1. Подела предмета по одељењима на наставнике
Редни
број
1.

2.

Презиме и име

Ксенија Јањушевић

Одељења

Предмет

Број
часова

1Е1, 1БС, 1СО, 3Е2, 3ФА,
3БС

Српски језик и књижевност

18

1ПА, 1ФА, 2ПА, 2ФА, 4ПА,
3ПА

Српски језик и књижевност

18

Култура језичког
изражавања

2

Мајкић Светлана
3ПА

3.

Марија Јовановић

1Е2, 3Е1, 4Е1, 4ФА, 3СО,
4БС

Српски језик и књижевност

18

4.

Марија Буквић

2Е1, 2Е2, 2БС, 2СО, 4Е2,
4СО

Српски језик и књижевност

18
14

Милошевић Драгана

1ПА, 1ФА, 1БС, 3ПА, 3ФА,
3БС

Енглески језик

5.

1ПА, 3ПА

Пословни енглески

4

6.

Стојановић
Светлана

1Е1, 1Е2, 1СО, 3Е1, 3Е2,
3СО

Енглески језик

18

7.

Цицварић Ана

2Е1, 2Е2, 2СО, 4Е1, 4Е2,
4СО

Енглески језик

18

2ПА, 2ФА, 2БС, 4ФА, 4ПА,
4БС

Енглески језик

16

2ПА

Пословни енглески

2

8.

Цвијовић Мирјана

9.

Василић Ивана

1БС, 2БС, 3ПА, 4БС, 3БС

Немачки језик

10

10.

Ђурђица Вранић

1ПА, 2ПА

Француски језик

4

11.

Златић Обрад

1ПА, 1ФА, 1БС, 1СО, 3Е1,
3Е2, 3ПА, 3СО, 3ФА, 3БС

Физичко васпитање

20

12.

Бајић Јасмина

2Е1, 2Е2, 2ПА, 2ФА, 2БС,
4Е1, 4Е2, 4ФА, 4ПА, 4БС

Физичко васпитање

20

13.

Кнежевић Светлана

1Е1, 1Е2

Физичко васпитање

4

2СО, 4СО

Физичко васпитање

4

14.

Браловић Ана
2ПА

Изабрани спорт

1
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15.

Милошевић Аница

1Е1, 1Е2, 3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2

Математика

18

16.

Караић- Ш. Зорица

1БС, 2БС, 4ПА, 4СО, 3ФА,
3БС

Математика

18

2Е1, 2Е2, 2ПА, 2ФА, 4ФА,
4БС

Математика

14

2ПА

Пословна информатика са
електронским пословањем

3

4БС

Општа математика

1

17.

Зарић Милка

18.

Ристовић Радован

1ПА, 1ФА, 1СО, 2ПА, 2СО,
3ПА, 3СО

Математика

18

19.

Лазовић Мирјана

1ПА, 2ПА, 2БС, 3Е1, 3Е2,
4Е1, 4Е2, 4ФА, 4ПА, 3ПА

Право

20

20.

Станић Љиљана

1СО, 2ПА, 2ФА, 2СО, 3ФА

Право

12
19

Мићић Б. Оливер

1Е1, 1Е2, 1ПА, 1ФА, 1БС,
1СО, 2Е1, 2Е2, 2ПА, 2ФА

Историја

21.

2ПА

Историја-одабране теме

1

3Е1, 3Е2, 4ФА, 4ПА, 4СО

Социологија

10

1Е1, 1ФА, 3Е1, 4ПА

Грашанско васпитање

4

3СО

Историја уметности

2

2БС

Ликовна уметност

2

3ФА, 2СО, 2ПА

Ликовна култура

3

1ПА, 1СО, , 2ФА, 2БС, 2СО,
4Е2, 3СО, 4СО, 4ФА

Грађанско васпитање

9

2Е1, 2Е2

Комерцијално познавање
робе

4

1ПА, 1ФА,

Географија

4

2Е1, 2Е2, 3ПА, 4СО,

Економска географија

8

1БС, 2Е2, 2ПА, 2ФА, 4Е1,
4БС, 3ФА, 3БС

Грађанско васпитање

8

1ПА, 1ФА

Биологија

4

1Е1, 1Е2

Екологија

4

22.

23.

24.

25.

26.

Радовановић
Миломирка

Вићентић Драган

Вукотић Милена

Ратковић Кристина

Ристовић Душица
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27.

28.

29.

30.

1Е1, 1Е2

Хемија

4

1Е2, 3Е2, 3ПА

Грађанско васпитање

3

3ПА

Вештине комуникације

4

3СО

Комуникација са
психологијом

2

1БС

Здравствено васпитање

1

2БС

Психологија

1

2ПА

Пословна психологија

2

2СО

Здравствено васпитање

2

4СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

6

Савић Катарина

Радовић Драгана

Драгина Митровић

Марковић Весна

Блок настава

31.

32.

33.

Миловић Биљана

11

1Е2, 3Е1,

Рачуноводство

3СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

6

1ПА

Канцеларијско пословање

3

1СО

Основи рачуноводства

5

3СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

6

1ПА

Канцеларијско пословање

3

2СО

Осигурање

6

1ФА, 4Е1, 4Е2

Рачуноводство

17

4Е1

Марктинг

2

Пуцаревић Бојана

Ненадић Бранкица

1.22

1.62

34.

Пантелић Љиљана

1Е1, 2Е1, 2СО

Рачуноводство

4СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

13
6
1.21
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35.

Тодоровић Миланка

2ФА, 3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2

Пословна информатика

20

36.

Јелисавчић Небојша

1Е1, 1Е2, 1ПА, 1ФА, 1БС

Рачунарство и
информатика

20

2ФА, 4ФА,

Рачуноводство

12

4ПА

Књиговодство

4

2ФА, 4ФА,

Обука у бироу

3

37.

Марковић Раденко

Блок настава

38.

39.

2ФА, 4ФА,

Обука у бироу

6

3БС

Банкарска обука

8

2ФА

Финансијско пословање

2

4ПА, 4БС

Предузетништво

4

2Е2, 2ФА, 3ФА

Рачуноводство

11

2ФА, 3ФА

Обука у бироу

7

Ђоковић Иван

Лукић Бранкица

Блок настава

2.43

4ПА

Обука у бироу

4

2Е1

Савремена пословна
кореспонденција

5

4ПА
40.

41.

1.22

Марјановић Мирјана

Максимовић-Р.
Љиљана

Канцеларијско пословање

3

4БС

Маркетинг у банкарству

3

2Е2

Основи економије

2

2ФА

Принципи економије

2

Блок настава

1.62

1ФА

Књиговодство

4

2ПА

Обука у бироу

4

1ФА, 4ПА

Канцеларијско пословање

9

1БС

Економија

3
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42.

3Е2

Рачуноводство

6

1БС

Књиговодство

5

3БС

Банкарска обука

8

Марковић Љиљана

Блок настава

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Миливојевић Радош

Пауновић Милеса

Трмчић Гордана

Миликић Биљана

12

4БС

Банкарска обука

1БС, 2БС

Канцеларијско пословање и
рачунарска техника

3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2, 3ПА,
3СО

Статистика

2ФА

Канцеларијско пословање

4

3ПА

Обука у бироу

4

2ПА, 3ПА

Канцеларијско пословање

8

4Е2

Маркетинг

2

4ПА

Економика предузећа

2

1ПА

Економија

4

2Е2

Савремена пословна
кореспонденција

5

1ФА

Канцеларијско пословање

6

2Е1

Основи економије

2

1СО

Увод у економију

4

1ФА

Принципи економије

3

1Е1, 1Е2

Савремена пословна
кореспонденција

10

3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2

Монетарна економија и
банкарство

8

4ФА

Финансијско пословање

2

1Е1, 1Е2, 2Е1, 2Е2, 3Е1,
3Е2, 4Е1, 4Е2

Пословна економија

16

1ПА

Књиговодство

5

Пузовић Валентина

Бралушић-В.
Душица

1.21

9
16
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49.

Миљковић Надежда

2БС, 4БС

Банкарска обука

12

2БС, 4БС

Банкарско пословање

7

Блок настава

50.

51.

Тодоровић Бранкица

Ђуричић Наташа

3ПА

Обука у бироу

4

4ФА

Канцеларијско пословање

4

1Е1, 1Е2, 3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2

Основи економије

12

3ФА

Обука у бироу

4

3ПА

Економија

2

1ФА, 2ФА, 2СО, 4СО

Пословна економија

7

2СО

Комуникација у продаји

3

3ПА

Спољно-трговинско
пословање

2

4СО

Предузетништво

2

Блок настава

52.

53.

1.62

4СО, 3ФА

Електронско пословање

8

1СО, 2СО

Рачунарство и
информатика

12

4СО

Монетарна економија и
банкарство

2

4ФА, 4СО

Предузетништво

4

3СО

Маркетинг у осигурању

2

3СО

Осигурање

5

1БС, 3БС

Банкарско пословање

6

Пауновић Славица

Арсенијевић
Слободан

1.62

1.62
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54.

55.

2БС

Канцеларијско пословање и
рачунарска техника

3

1ФА, , 3ФА

Финансијско пословање

4

4БС

Основи економије

1

3ФА

Национлна економија

2

3БС

Финансије и рачуноводство

2

3ФА

Јавне финансије

2

4ФА

Ревизија и контрола

2

2ПА

Пословна информатика са
електронским пословањем

3

1Е1, 1Е2, 1ПА, 1ФА, 1БС,
1СО, 2Е1, 2Е2, 2ПА, 2БС,
2СО, 3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2,
4ФА, 4ПА, 3ПА, 3СО, 4БС,
3ФА, 3БС

Верска настава

11

Кузељевић Ивана

Зечевић Никола
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5.8.2. Остварени годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и вежби

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

УКУПНО

2 одељења

2 одељења

2 одељења

2 одељења

8 одељења

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
1.
2.
3.
4.
5.

Српски језик и књижевност

222

222

216

216

216

216

198

198

852

852

Страни језик

222

222

216

216

216

216

198

198

852

852

144

144

144

144

Историја

148

148

144

144

292

292

Физичко и здравствено
васпитање

148

148

144

144

144

144

132

132

568

568

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Математика

222

222

216

216

216

216

198

200

852

852

Рачунарство и информатика

148

148

148

148

Екологија

148

148

148

148

Хемија

148

148

148

148
568

14.
15.
16.

Статистика

144

144

132

132

276

276

Уставно и привредно право

144

144

132

132

276

276

144

144

132

132

276

276

144

145

17.
18.
19.
20.

Социологија

Основи економије

148

148

144

144

144

145

132

132

568

Пословна економија

148

148

144

148

144

146

132

132

568

574

Рачуноводство

222

222

216

216

288

288

264

264

990

990

Савремена пословна
кореспонденција

222

222

216

216

438

438

Монетарна економија и
банкарство
Комерцијално познавање
робе

144

145

144

144

1944

1949

Маркетинг

132

Економска географија
Пословна информатика
УКУПНО

2146

2146

132

132

132

144

144

144

144

132

132

276

276

2088

2086

1914

1914

8092

8099
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ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

УКУПНО

1 одељење

1 одељење

1 одељење

1 одељење

4 одељења

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Српски језк и књижевност

111

111

111

111

108

108

96

96

426

426

Страни језик

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

Физичко васпитање

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

Математика

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

Рачунарство и информатка

74

74

Историја

74

74

74

74

74

74

74

148

148

Географија

74

74

74

74

Биологија

74

74

74

74

37

37

Ликовна култура

37

37

74

74

Социологија
Пословни енглески

74

74

72

72

Канцеларијско пословање

111

111

74

74

72

72

Право

74

74

74

74

72

72

Књиговодство

111

111

74

74

Предузетништво

64

64

64

64

64

64

284

284

257

257

64

64

284

284

185

185

64

64

64

64

Други страни језик

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

Економија

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

74

74

74

74

111

111

111

111

72

72

Пословна психологија
Пословна информатика са
електронскм пословањем
Култура језичког
изражавања

72

72

41.
42.
43.

Вештине комуникације

72

72

72

72

Статистика

72

72

72

72

Пословна и
административна обука

144

144

304

304

44.
45.
46.

Логика
36

36

Верска/Грађанско

37

37

37

37

74

74

1184

1184

647

Изборни предмет

УКУПНО

160

160

64

64

64

64

32

32

142

142

72

72

64

64

210

210

1152

1152

992

992

5080

5080
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ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

УКУПНО

1 одељење

1 одељење

1 одељење

1 одељење

4 одељења

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Српски језик и књижевност

111

111

108

108

105

105

93

93

417

417

Страни језик

74

74

72

72

70

70

62

62

278

278

Физичко васпитање

74

74

72

72

70

70

62

62

278

278

Математика

111

111

108

108

105

105

93

93

417

417

Рачунарство и информатика

74

74

Историја

74

74

35

35

Географија

74

74

74

74

Биологија

74

74

74

74
62

66.
67.
68.
69.

Јавне финансије

70

Национална економија

70

70.
71.

72

72

Ликовна култура

35

35

74

74

146

146

Социологија

62

62

62

Предузетништво

62

62

62

62

183

183

529

529

Принципи економије

111

111

72

72

Рачуноводство

111

111

144

144

140

140

124

124

70

70

62

62

Финансијско пословање

74

74

72

72

Канцеларијско пословање

111

111

74

74

Пословна економија

74

74

72

72

216
72

72

142

142

372

372

72

72

72

72

70

70

108

108

140

140

36

36

1184

1184

1154

1154

124

70

70

70

70

70

62

62

62

62

35

35

31

31

139

139

70

70

62

62

132

132

93

93

93

93

1120

1120

992

992

4458

4458

Статистика

УКУПНО

124

70

Ревизија и контрола
37

216

70

Право
Финансијско
рачуноводствена обука

37

278
183

70

Пословна информатика

Грађанско васпитање/
Верска настава
Изборни предмети према
програму образовног
профила

278
183
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ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

УКУПНО

1 одељење

1 одељење

1 одељење

1 одељење

4 одељења

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

426

БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Српски језик и књижевност

111

111

111

111

108

108

96

96

426

Страни језик 1

111

111

111

111

108

108

96

96

426

426

Страни језик 2

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

Физичко васпитање

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

Математика

111

111

111

111

72

72

64

64

358

358

Рачунарство и информатика

74

74

74

74

Економија

111

111

111

111

Канцеларијско пословање

111

111

222

Право
Књиговодство

111

111

Банкарско пословање

74

74

Банкарска обука

111

111

222

74

74

74

74

111

111

148

148

144

114

96

96

462

462

148

148

318

318

316

316

782

782

72

72

72

72
96

Финансије и рачуноводство
Маркетинг у банкарству

96

96

96

Грађанско/Верска настава

37

37

37

37

36

36

32

32

142

142

Изборне групе предмета

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

1073

1079

1073

1073

1074

1074

988

988

4208

4208

УКУПНО
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ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

1 одељење

1 одељење

1 одељење

план.

одрж.

план.

одрж.

план.

одрж.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

1 одељење

УКУПНО

4 одељења

план.

одрж.

план.

одрж.

СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Српски језик и књижевност

111

111

111

111

105

105

96

96

423

423

Страни језик

111

110

111

111

105

105

96

96

423

423

Физичко васпитање

74

74

74

74

70

70

64

64

282

282

Математика

111

111

111

111

105

105

96

96

423

423

111

111

Рачунарство и информатика

111

111

222

222

Увод у економију

148

148

148

148

Основи права

111

111

111

111

Канцеларијско пословање

111

113

111

111

Основи рачуноводства

111

111

111

111

70

70

Статистика

70

70

Предузетништво

64

64

64

64

Монетарна економија

64

64

64

64

Социологија

64

64

64

64

Електронско пословање

64

64

64

64
111

Право у осигурању

111

111

111

Комуникације у продаји

74

74

74

74

Рачуноводство у осигурању

74

74

74

74

Осигурање

148

148

105

105

Обука у ВОД-у

210

210

Маркетинг у осигурању

70

Комуникација са
психологијом

109. Грађанско/Верска
110. Изборни предмети
УКУПНО

253

253

402

402

71

70

71

70

70

70

70

192

192+60

37

37

37

37

35

35

32

32

141

141

74

74

74

74

70

70

64

64

282

282

1110

1119

1036

1036

1015

1016

896

896+60

4057

4057
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5.8.3. Блок настава
(табеларни приказ реализације блок наставе по образовним профилима)
Образовни
профил
Економски
техничар
Економски
техничар
Економски
техничар
Пословни
администратор
Пословни
администратор
Финансијски
администратор
Финансијски
администратор
Финансијски
администратор
Банкарски
службеник
Банкарски
службеник
Службеник у
осигурању
Службеник у
осигурању

Предмет
Рачуноводство
(блок настава)
Рачуноводство
(блок настава)
Рачуноводство
(блок настава)
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса
Настава у блоку−пракса

Разред

Број часова

Време реализације

IIE1
IIE2
IIIE1
IIIE2
IVE1
IVE2

30 часова
30 часова
30 часова
30 часова
30 часова
30 часова

IIIПА

30 часова

30.3.-3.4.2015.

IVПА

60 часова

17.4.-29.4.2015.

IIФА

30 часова

2.3.-6.3.2015.

IIIФА

30 часова

4.5.-15.5.2015.

IVФА

60 часова

2.3.-13.3.2015.

IIIБС

30 часова

11.5.-15.5.2015.

IVБС

60 часова

2.3.-13.3.2015.

IIIСО

60 часова

IVСО

60 часова

18.5.-22.5.2015.
18.5.-29.5.2015.
16.03-20.03.2015.
23.3.-27.3.2015.

20.4.-24.4.20145.
1.6.-5.6.2015.
24.11.-28.11.2014.
23.3.-27.3.2015.

5.8.4. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе
Разред
I (Е1,Е2,ПА,ФA,БС,СO)
II (СO)
II ПA
II ФА
III (E1,E2)
IV E1, IV E1
I (ПA, ФA, СO)
I БС
II (ПA, ФA)
II БС
III (ПA)
I Е1, I Е2
II Е1,II E2
I ФA
I БС
I СО
I (E1,E2)

Предмет

број часова

Рачунарство и информатика

888
222

Пословна информатика са електронским
пословањем

222

Пословна информатика
Канцеларијско пословање
Канцеларијско пословање и рачунарска техника
Канцеларијско пословање
Канцеларијско пословање и рачунарска техника
Канцеларијско пословање
Савремена пословна кореспонденција
Савремена пословна кореспонденција
Рачуноводства
Књиговодство
Основи рачуноводства
Рачуноводство

144
144+144
132+132
592
222
296
222
144
370
288
148
148
148
370
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II (E1,E2,ПA,ФА)
II СO
III ( Е1,E2, ФA)
IV (Е1,Е2 ,ФA)
IIII ПA
III СО
II БС
III БС
II СO
II СO, IIIСО
III ПА, IVПА
IIФА , IIIФА, IVФА
III СО, IVСО
IVСО
IVСО
IV БС
IV ПА
III ПA
IV ФА
IV ФА

Рачуноводство (књиговодство)
Рачуноводство у осигурању
Рачуноводство (књиговодство)
Рачуноводство (књиговодство)
Статистика
Статистика
Банкарска обука
Банкарска обука
Комуникација у продаји
Осигурање
Пословно-административна обука
Финансијско-рачуноводствена обука
Обука у виртуелном осигуравајућем друштву
Предузетништво
Електронско пословање
Банкарска обука
Предузетништво
Вештине комуникације
Статистика
Предузетништво

576
148
424
396
144
140
296
576+60
148
296
946
736
420+384+240
128
128
512+120
128
144
186
124
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5.8.5. Изборни предмети (број група и број ученика)
Први разред
Предмет
Верска настава
Грађанско
васпитање

Други разред

Трећи разред
Бр.уч.

Бр.уч

Бр.
група

Бр.уч.

42

2

44

125

5

132

7

31

1

31

1

Бр.
група
2

57

Бр.
група
3

120

6

15

1

15

1

Четврти
разред
Бр.уч Бр.
група
45
2
114

6

16

1

15

1

32

1

8

1

8

1

18

1

25

1

Пословни администратор
Историја(одабра
не теме)
Изабрани спорт
Спољнотрговинско
пословање
Економска
географија
Реторика
Финансијска
анализа
Финансијски администратор
Историја
(одабране теме)
Изабрани спорт
Маркетинг

30

1

30

1

Банкарски службеник
Здравствено
васпитање
Историја
Ликовна уметност
Психологија
Географија
Социологија
Општа математика
Основи економије
Статистика
Маркетинг
Пословна
економија
Предузетништво

24

1

24

1
14
14
10
10

1
1
1
1
13
13
11
11

1
1
1
1

Службеник осигурања
Екологија
Историја
Историја уметности
Економска
географија

25

1
24

1
25

1
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6. Огледи у школи
У овој школској години настава по огледним наставним програмима била је
реализована у два образовна профила и то у свим разредима образовних профила
банкарски службеник и службеник осигурања.
Образовни профил

Банкарски службеник

Разред

Први, други, трећи, четврти разред-одељења 1бс, 2бс, 3бс и 4бс

Година када је уведен оглед у
школу

2005/2006.година

Чланови тима за праћење огледа: предметни наставници

Образовни профил

Службеник осигурања

Разред

Први, други, трећи, четврти разред-одељења 1со, 2со, 3со и 4со

Година када је уведен оглед у
школу

2008/2009. година

Чланови тима за праћење огледа: предметни наставници
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У школској 2015/2016. години, за ученике Економске школе реализована је
практична и блок-настава у скоро 40 предузећа и то:
7.1. Извођење ученичке праксе у привредним објектима
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ
Ваљаоница бакра Севојно
„Дратекс“ Севојно
„Сретен Гудурић“
Јавно комунално предузеће „Биоктош“
АД „Путеви“ Ужице
Гага турс
Макрометал
Здравствени центар
Књиговодствена агенција „393“
Јавно предузеће „Стан“
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРИ
АД „Путеви“ Ужице
Књиговодствена агенција „Призма“
Књиговодствена агенција „Миковић М.“ Ужице
Дирекција за изградњу
„Копаоник-Дрина“ Ужице
Историјски архив
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОРИ
Књиговодствена агенција „Снежа“
Књиговодствена агенција „Конго бофт“
Књиговодствена агенција „Призма“
Књиговодствена агенција „СМП Процонсанинг“
Корун
ЈП „Електродистрибуција“ Краљево огранак
Ужице
„Србија шуме“ Ужице
БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ
Ерсте банка Ужице
Комерцијална банка
Hypo alpe adria banka
СЛУЖБЕНИЦИ ОСИГУРАЊА
Дунав осигурање
Winner štediše

Књиговодствена агенција „Лара“
Књиговодствена агенција „Перспектива“
Књиговодствена агенција „Сигма АС“
Књиговодствена агенција „Трезор“
„Текстил“
Агенција „Бист“
Eko Word
Железница Србије
ПД „Кадињача“

ЈКП „Велики парк“ Ужице
Туристичка агенција „Рива тоурс“
Завод за јавно здравље
Општина Ужице
Туристичка организација Златибор
Основни суд у Ужицу
Импол севал Севојно
„Текстил“
„Биљана Крин“
КЈП и Златибор
ЈКП Нискоградња
АД „Путеви“ Ужице

АИК банка Ужице
Чачанска банка
Societe generaral banka
Safe invest
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Програми стручних органа
8.1. Реализација програма Наставничког већа
У току школске 2015/2016. године Наставничко веће је одржало 11 седница.

октобар

септембар

Време
реализ.

Активности и теме
Избор записничара Наставничког већа
Утврђивање плана рада Наставничког већа
за школску 2015/2016. годину
Предлог плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника у школској
2015/2016. години
Разматрање Извештаја о остваривању
годишњег плана рада за школску 2014/15.
годину
Разматрање Извештаја о реализацији
остварености Акционог плана ШРП-а
Разматрање извештаја о реализацији
Акционог плана за области Настава и учење,
Подршка ученицима, Етос, Ресурси,
Школски програм и Годишњи план рада,
Постигнућа ученика.
Разматрање извештаја о радуТима за
заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања
Разматрање предлога Годишњег плана рада
Школе за школску 2015/16. годину
Усвајањеконачног распореда редовне
наставе, блок наставе, додатне наставе,
допунске наставе
Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за
текућу школску годину
Доношење одлуке о извођењу екскурзије за
ученике III разреда и именовање стручних
вођа
Именовање ментора наставницима
приправницима
Анализа извештаја о изведеним
екскурзијама
Доношење одлуке о извођењу припремне
наставе из страних језика за ученике
упућене на разредни испит од стране
одељењских већа

Реализатори

Реализација

Тим за израду
Годишњег
плана рада и
годишњег
Извештаја
Школе
Директор

Стручни актив
за развојно
планирање
Тим за
самовреднов.

Реализовано

директор
Наставничко
веће
Директор
ПП служба
Руководиоци
стручних већа
Одељењске
старешине
Наставници

Реализовано
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новембар

Анализа образовно-васпитног рада на крају
првог класификационог периода
Усвајање предлога мера за побољшање
успеха у учењу и дисциплине ученика
Анализа рада тимова за самовредновање
рада школе
Утврђивање календара школских такмичења
ученика и обезбеђивање услова за њихово
припремање

децембар

Предлог плана уписа ученика за школску
2015/2016. годину
Оствареност планираних облика стручног
усавршавања
Утврђивање програма обележавања дана
Светог Саве

јануар

Анализа образовно-васпитног рада на крају
првог полугодишта
Доношење мера за побољшање успеха у
учењу и понашању ученика
Анализа реализације Годишњег плана рада
у првом полугодишту

фебруар

Извештај директора о свом раду за прво
полугодиште
Извештај са стручних семинара
Разматрање извештаја стручног актива за
развој школског програма
Именовање наставника ментора из стручних
предмета за припремање ученика за
полагање матурских испита

март

Доношење одлуке о организацији завршног
и матурског испита и именовање чланова
Испитног одбора
Усвајање испитних питања за завршни и
матурски испит
Анализа рада ваннаставних активности

април
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Информисање о активностима тимова за
самовредновање рада Школе
Анализа образовно-васпитног рада на крају
трећег класификационог периода и
доношење мера за побољшање успеха у
учењу и понашању ученика
Доношење одлуке о извођењу припремне
наставе за ученике упућене на разредни
испит

Директор
Педагог
ПП служба
Координатори
тимова
Директор,
Стручна већа

Реализовано

Директор
Реализовано
ПП служба
Педагошки
колегијум
Директор
ПП служба
Стручна већа
Педагошки
колегијум
Секције
Наставници
Ученици

Директор
Помоћник
директора
ПП служба
Наставници

Реализовано

Реализовано

Директор
ПП служба
Руководиоци
стручних већа

Реализовано

Директор
ПП служба
Тим за
самовреднова
ње

Реализовано

Стручна већа
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Утврђивање календара послова за период
мај−-јун
Припреме за организацију матурског испита
и именовање комисија за реализацију тих
испита
Именовање комисија за полагање разредних
испита
Доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика
Анализа образовно-васпитног рада на крају
наставне године
Анализа стручног усавршавања запослених
Доношење одлуке о награђивању ученика и
додељивање посебних диплома ученицима
за изузетан успех
Формирање комисије за израду Годишњег
плана рада за наредну школску годину и
Извештаја о раду за текућу годину
Именовање комисије за упис ученика у
школску 2016/2017. годину
Информација о обављеном упису ученика у
први разред наредне школске године
Предлог поделе часова на наставнике
Утврђивање кадровских потреба и
технолошког вишка наставника

Директор
ПП служба
Педагошки
колегијум
Одељењска
већа
Одељењске
старешине
Директор

Реализовано

ПП служба
Реализовано

Комисија за
упис ученика
Директор
ПП служба
Стручна већа

Реализовано

август

Утврђивањераспореда и организација
полагања разредних, поправних испита и
матурског испита
Именовање комисијеза поправне испите,
матурски испит, као и испите за ванредне
Директор
ученике
доношење одлуке о секцијама које ће радити
у наредној школској години и именовање
ПП служба
руководилаца секција
Реализовано
Утврђивање кадровских потреба и
технолошких вишкова
Стручна већа
Формирање одељења
Именовање одељењских старешина
Подела послова до 40 часова недељно
Педагошки
Усвајање привременог распореда часова
колегијум
Организовање пријема ученика првог
школског дана и упознавање са
организацијом првог школског часа
* Докази праћења реализације програма Наставничког већа су записници са седница
Наставничког већа а носиоци праћења су Школски одбор, Савет родитеља и просветни
саветници.
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8.2. Рад Одељењских већа
У школској 2015/2016. години одржано је укупно 131 седница одељењских већа што је у
просеку по 5 седница по одељењу, у складу са планом и програмом који је усвојен на
почетку школске године и саставни је део Годишњег плана рада Школе, на којима се
расправљало о следећим питањима:
Време
реализације

Септембар

Активности

Носиоци
реализације

Реализација

1. Усвајање плана и
програма рада одељењског
већа

Доношење одлуке

ОС, ППС

Реализовано

2. Упознавање са
социјалним, породичним и
здравственим условима
ученика

Излагање,
дискусија, договор

ОС, ППС

Реализовано

4. Идентификовање ученика
којима је потребан рад по
ИОП-у

Разговор,
дискусија, договор

5. Усвајање плана израде
писмених задатака и вежби

Излагање,
дискусија, договор

6. Организација додатних и
допунских облика подршке
ученицима (утврђивање
распореда допунске и
додатне наставе,
утврђивање ученика за које
треба организовати
допунску и додатну наставу)
7. Доношење одлуке о
упућивању ученика на
разредни испит из страних
језика
8. Предлагање плана и
програма екскурзије

Новембар

Начин
реализације

1. Анализа реализације
наставних планова и
програма
2. Анализа рада и успеха
ученика на крају I
класификационог периода
3. Анализа понашања
ученика
4. Предлагање ученика које
треба укључити на допунску
наставу
5. Идентификовање ученика
којима је потребна
индивидуализација наставе
6. Идентификовање ученика
којима је потребан рад по
ИОП-у
7. Упућивање и праћење

ОС, ППС,
предметни
наставници
ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Реализовано

Договор,
дискусија,
анализа

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Договор,
дискусија,
анализа, усвајање

ОС

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС

Реализовано

Договор
Договор,
дискусија
Разговор,
дискусија,
анализа
Разговор,

ОС, ППС,
предметни
наставници
ОС, ППС,
предметни
наставници
ОС, ППС,
предметни
наставници
ОС, ППС,

Реализовано

Реализовано

Реализовано
Реализовано
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Децембар

Април

ученика које треба
укључити у додатни рад,
рад секција
1. Анализа реализације
наставних планова и
програма у првом
полугодишту
2. Изрицање васпитних
мера ученицима и предлог
за покретање васпитно−дисциплинског поступка
(по потреби)
3. Ублажавање и укидање
појединих васпитних мера и
предлог за ублажавање и
укидање
васпитно−дисциплинских
мера
4. Утврђивање оцене из
владања ученика на крају
другог полугодишта на
предлог одељењског
старешине
5. Утврђивање оцена из
наставних предмета на
предлог предметног
наставника
6. Утврђивање успеха
ученика на крају првог
полугодишта
7. Доношење закључака у
вези са побољшањем
успеха у учењу и понашању
ученика
8. Предлагање/упућивање и
праћење ученика које треба
укључити на допунску
наставу
9.Идентификовање и
праћење ученика којима је
потребан
индивидуализовани рад
10.Идентификовање
ученика којима је потребан
рад по ИОП-у (по потреби)
11. Анализа рада
одељењског већа
1. Анализа реализације
наставних планова и
програма
2. Изрицање васпитних
мера ученицима и предлог
за покретање
васпитно−дисциплинских
поступака
3. Ублажавање и укидање

дискусија,
анализа

предметни
наставници

Анализа,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС, ППС

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Договор

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Разговор,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

ОС

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Разговор,

ОС

Реализовано

Разговор,
дискусија,
анализа
Анализа,
дискусија
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Јун

појединих васпитних мера и
предлог за ублажавање и
укидање
васпитно−дисциплинских
мера
4. Анализа успеха ученика
на крају III
класификационог периода
5. Доношење закључака у
вези са побољшањем
успеха у учењу и понашању
ученика
6. Предлог ученика које
треба упутити на допунску
наставу
7. Иденуификовање и
праћење ученика којима је
потребна
индивидуализација наставе
1. Анализа реализације свих
облика васпитно-образовног
рада
2. Ублажавање и укидање
појединих васпитних мера и
предлог за ублажавање и
укидање васпитнодисциплинских мера
3. Утврђивање оцене из
владања ученика на крају
другог полугодишта на
предлог одељењског
старешине
4. Утврђивање оцена из
наставних предмета на
предлог предметног
наставника
5. Доношење одлуке о
упућивању ученика на
разредни, поправни испит
6. Утврђивање успеха
ученика на крају наставне
године
7. Предлог ученика за
похвале и награде
8. Анализа рада
одељењског већа

Јун

Август

9. Усклађивање распореда
припремне наставе за
ученике упућене на
поправни испит
1. Утврђивање успеха
ученика после поправних у
јуну (за завршне разреде)
1. Утврђивање успеха
ученика после поправних у
августу

дискусија

Анализа,
дискусија

ОС, ППС

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Договор

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Разговор,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Разговор,
дискусија

ОС

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС, ППС,
предметни
наставници

Реализовано

Извештај,
дискусија

ОС

Реализовано

Извештај

ОС

Реализовано

Анализа,
дискусија

ОС

Реализовано

Договор,
усклађивање

ОС

Реализовано

Извештај

ОС

Реализовано

Извештај

ОС

Реализовано
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*Начини праћења реализације програма рада Одељењских већа и носиоци праћења: води се
евиденција кроз записнике у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.
Носиоци праћења реализације програма Одељењских већа су одељењске старешине, чланови
Одељењских већа, педагог, психолог, директор и просветни саветници.

8.3. Извештаји о раду стручних већа
У школи је радило 8 стручних већа. Састанци стручних већ су одржавани по потреби.
На дневном реду стручних већа су следећа питања:
- предлог уџбеника за наредну школску годину
- одређивање ментора приправницима
- избор ученика за додатни рад
- стручно усавршавање наставника
- усаглашавање критеријума оцењивања
- подела предмета на наставнике
- распоред писмених задатака.

Стручно веће наставника српског језика и књижевности
Руководилац СВ:
Светлана Мајкић
Наставници одговорни за извештај:
Светлана Мајкић
Ивештај за
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број састанака
х

Време
реализације

Септембар
2015.

Октобар 2015.

Активности/ теме

х

3.Крај школске године

Начин
реализације

- Израда годишњих планова по разредима
- Израда месечних планова рада
- Информисање о набавци уџбеника и
стручне литературе
- Информисање о иновацијама у настави и
размена искустава са стручним већима
других актива, колегама као и стручним
већима других школа
- Подела секција по наставницима

Разговор,
- Дискусија,
- Предавање,
- Анализа

- Посета Сајму књига изведена је
индивидуалним посетама-детаљније
упознавање са образовно васпитним
циљевима и стандардима постигнућа
ученика
- Проналажење мотивационих поступака
за постизање бољих образовних и
васпитних постигнућа ученика

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

х

Носиоци
реализације
- Рецитароска
секција и
беседништво:
Ксенија
Јањушевић
- Драмска
секција:
Светлана
Мајкић
Читалачки
клуб: Марија
Буквић
Новинарска
секција:
Марија
Јовановић

Сви чланови
стручног већа
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Време
реализације

Активности/ теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

- Орагнизвање додатног и допунског
облика рада ученицима
- Распоред писмених задатака, корелација
са осталим предметима

Новембар 2015.

Децембар 2015.

Јануар 2016.

Фебруар 2016.

Март 2016.

- Анаиза успеха ученика на крају првог
класификационог периода
- Уједначавање креитеријума оцењивања
- У сусрет Светосавским активностима
- Праћење приспелих литерарних конкурса
- Представљање посећених семинара
- Договор о организацији и реализацији
огледних и угледних часова
- Критички осврт на рад већа и предлагање
мера за његово унапређивање
- Покретање иницијативе за боље
организовање материјалног опремања
наставе
- Представа Ми (ни)смо анђели у извођењу
драмске секције
- Учешће у организовању прославе Светог
Саве и сличне манифстације
-Јавни час поводом 100 година страдања
српске војске у Првом светском рату
- Анализа успеха на крају првог
полугодишта
- Стручно усавршавање наставника,
информисање и покретање иницијативе за
посету семинарима, одржавање огледних
часова
- Сарадња са психолошко-педагошком
службом (опште теме),
- Оранизовање школског такмичења из
језика и рецитовања

- Општинско такмичење из српској језика и
језичке културе и рецитовања,
- Стручно усавршавање наставника,
-Такмичење књижевна олимпијада
Праћење Смотре рецитатора
-Представа Ми (ни)смо анђели
- Јавни час

- Анализа

- Литерарна
секција:
Предметни
наставници
са ученицима
из својих
одељења
- остали
чланови већа

- Разговор,
- Дискусија

Сви чланови
већа
-Драмска
секција

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- Драмска
секција
- остали
чланови већа

- Разговор,
- Дискусија,
- Предавање,
- Анализа

- чланови
већа

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- Рецитароска
секција и
беседништво:
Ксенија
Јањушевић
Лингвистичка
секција:
Светлана
Мајкић
-чланови
већа
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Време
реализације

Начин
реализације

Активности/ теме

- Окружно такмичење из српског језика и
језичке културе
- Окружно такмичење Књижевна
олимпијада
- Анализа успеха ученика на крају другог
Април 2016.
класификационог периода,
- Сарадња са органима управљања школе,
директором, помоћником директора,
секретаром, психолошко-педагошком
службом
- Литерарни конкурс Петље
- Предлагање мера за постизање боље
мотивације ученика,
Мај 2016.
- Организација и реализација матурског
испита
- Анализа броја часова за наредну школску
годину и предлог поделе часова који је
Јун - Јул 2016.
предат директору школе
- Анализа успеха ученика на крају наставне
године
- Анализа успеха ученика на крају школске
године,
- Анализа остварености и успешности
реализовања наставе у току школске
године,
- Анализа рада стручног већа
Август 2016.
- Анализа рада секција
- Избор руководиоца актива
- Подела послова до четрдесеточасовне
радне недеље
- Именовање руководиоца секција,
- Договор о времену одржавања састанка
Коментар о реализацији:

Носиоци
реализације

-разговор,
- дискусија,
- анализа,
- презентација

- Литерарна
секција
- остали
чланови већа
-Драмска
секција

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- чланови
већа

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- Председник
стручног већа
- остали
чланови већа

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

Сви чланови
већа

Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа
Подела предмета на
наставнике и планирање
реализације наставе

Ксенија Јањушевић IIIбс,IIIсо,IIIe1, Ie1, Iфа, Iтт
Светлана Мајкић Ie2, IIбс , IIIпа, IIIфа, IIIпа, IV фа, IVпа
Јелена Јаћимовић IIe2, IIпа, IIфа, IIсо, IVe1, IVбс,
Марија Филиповић Iпа, Iбс, IIe1, IIIе2, IVсо, IVe2

Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
средстава и опреме
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Успех по предметима и мере
за побољшање
Допунски и додатни рад
Рад секција
Такмичења ученика
Реализација и успех на
матурском/завршном испиту
Ангажовање на реализацији
акционог плана за ШРП
Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа
Угледни часови: јаке и слабе
стране
Менторски рад
Реализација мера за
унапређење рада
Активности у области
самовредновања
Сарадња са другим стручним
већима, органима и тимовима

Успех по одељењима се налази у личним извештајима
наставника
Допунски и додатни рад су реализовани према плану и ускладу
са потребама
Све секције су радиле успешно о чему подаци постоје у
извештајима појединачних секција
Резултати учешћа на такмичењима се налазе у посебном
извештају
Матурски испит је успешно реализован, сви ученици су
положили матуру

Подаци о стручном усавршавању се налазе у посебном извештају
Подаци о угледним часовима се налазе у посебном извештају

Јавни часови организовани у сарадњи са колегама из Стручног
већа друштвених наука

Стручно веће наставника економске групе предмета
Руководилац СВ:
Бојана Пуцаревић
Наставници одговорни за извештај:
/
Ивештај за
Х
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број састанака
6
Време
реализације

Активности/ теме

Х
4

3.Крај школске године

Начин реализације

Х
1

Носиоци
реализације

10.09.2015.

1. Предлог термина за реализацију
блок наставе
2. Израда месечних и годишњих
планова
3.Tекућа питања

20.10.2015.

Литература је изабрана у складу
са одобрењем МПНТР.
1. Информисање о набавци уџбеника У договору са члановима
и стручне литературе
одељењског већа направљен је
2. Распоред писмених и контролних распоред писмених и
задатака
контролних задатака.
Чланови стручног
Чланови већа упознати да имају већа
3 Организација посете сајму књига
4. Лични план професиопналног
могућност да посете сајам
развоја наставника
књига.
5. Текућа питања
Руководилац стручног већа је
детаљно анализирао образац
за лични план, поделио један

Састављен план блока наставе
у складу са предвиђеним бројем
Чланови стручног
часова блока .
већа
Сваки наставник је урадио
годишње и месечне планове.
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Време
реализације

13.11.2015.

14.12.2015.

26.02.2016.

04.03.2016.

28.04. 2016.

05.05.2016.

Активности/ теме

Начин реализације

примерак попуњеног личног
плана на основу којих је сваки
наставник детаљно попунио за
себе.
1. Обука наставника за
Организована обука за
рачуноводствени софтвер
коришћење рачуноводственог
софтвера.
2. Уједначавање критеријума
Усклађивање критеријума
оцењивања
3. Организација додатног и допунског оцењивања са новим
рада са ученицима
правилником о оцењивању.
4. Текућа питања
Утврђен распоред одржавања
додатне и допунске наставе.
Направљен предлог плана
уписа одељења за наредну
школску годину .
1. Предлог плана уписа за школску Анализиран успех на крају првог
2016/2017.
класификационог периода.
2. Анализа успеха на крају првог
Договорена реализација
класификационог периода
огледних часова.
3. Договор о организацији и
Евидентирани су
реализацији огледних часова
заинтересовани ученици,
4. Припрема ученика за такмичење из одржане припреме, школско
економске групе предмета
такмичење из појединих
5. Осврт на рад већа и предлог мера предмета ће бити организовано
за његово усавршавање
у току другог полугодишта и
биће изабрани ученици за
републичко такмичење.
Анализиран рад стручног већа.
Анализиран успех ученика
1. Анализа успеха на крају првог
на крају првог полугодишта.
полугодишта
Поднет известај о стручном
2. Стручно усавршавање наставника
усавршавању у току првог
3. Текућа питања
пологодишта.
Чланови већа упознати са
терминима одржавања
такмичења.
1. Упознавање са календаром
Организована припрема
такмичења
ученика и школска
2. Припрема ученика за такмичење
такмичења из
3. Текућа питања
рачуноводства, пословне
економије и основа
економије.
1. Анализа успеха ученика на крају
Анализиран успех ученика и
трећег класификационог периода
дат предлог за побољшање
2. Текућа питања
у наредном периоду.
Договор око учешћа свих
виртуелних компанија из
наше школе и компанија из
региона на предстојећем
1. Договор у вези реализације сајма
сајму. Циљ сајма је
2.Текућа питања
презентација рада и
резултата ученика наше
школе у претходном
периоду.

Носиоци
реализације

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа

Чланови стручног
већа
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-

26.05.2016.

1. Дефинисање листе испитних
комбинација за мрактични матурски
рад
2. Подела задужења за израду
наставних планова за школски
програм
3. Текућа питања

-

-

-

04.06.2016.

1. Анализа одржане блок наставе
2. Анализа успеха ученика четврте
године
3. Анализа стручног усавршавања

-

-

-

28.06. 2016.

1.Анализа успеха ученика са
матурских испита
2. Анализа успеха ученика на крају
другог полугодишта
3.Анализа реализације додатне,
допунске и припремне наставе
.Анализа броја часова и предлог
подела предмета на наставнике

25.08.2016.

1.Анализа успеха ученика на крају
школске године
2.Анализа остварености и
успешности реализовања наставе у
току школске
3. Избор руководиоца стручног већа

-

-

Дефинисане су испитне
комбинације за практични
део матурског испита.
Подељена задужења за
израду наставних планова
за нови образовни профил Чланови стручног
службеник у банкарству и
већа
осигурању.
Анализиран оджани други
сајам виртуелних предузећа.
Закључено је да је сајам био
веома успешан.
Анализирана одржана блок
настава, анализирани
уочени проблеми при
реализацији и дат предлог
за побољшање.
Анализиран успех ученика
Чланови стручног
четвртог разреда,
већа
похвањени одлични ученици
и Вуковци.
Сви наставници су током
године похађали семинаре
(прилог – табела стручног
усавршавања)
-Анализирани матурски
задаци и успех ученика на
матурском испиту.
-Анализиран успех ученика
на крају школске године.
У току школске године
Чланови стручног
одржан је планирана
већа
додатна, допунска и
припреман настава.
Одржано је и више часова
него што је било планирано.
Извршена је подела
предмета на наставника
(прилог – табела са
поделама)
Анализиран успех ученика
на крају школске године.
Школска година је успешно
реализована
Изабран нови руководилац
Стручног већа и записничар.

Коментар о реализацији:
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Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа
Подела је обављена тако да наставници ако постоји могућност
Подела предмета на наставнике и
задржавају иста одељења где су предали или да предају у што
планирање реализације наставе
мањем броју образовних профила.
За поједине предмете (Пословно административна обука,
Финансијско рачуноводствена обука, Банкарска обука,
Организација рада по кабинетима
Канцеларијско пословање...) предвиђена је настава у
специјализованим кабинетима
Реализација наставе и начин
Примењене су нове наставне методе са семинара које су
побољшања
похађали поједини наставници
Коришћење наставних средстава
Поједини часови реализовани су кроз презентације помоћу
и опреме
рачунара и пројектора
Успех по предметима је побољшан зато што су наставници
Успех по предметима и мере за
побољшање
држали допунску наставу у појединим одељењима.
Редовно су држани часови допунске и додатне у складу са
Допунски и додатни рад
својим задужењима и распоредом часова.
У школи постоји секција Профитери и већи број ученичких
Рад секција
компанија које су ове године постигле запажена резултате како
на домаћим тако и на интернационалним такмичењима.
И ове године организована су школска такмичења из: основа
економије, рачуноводства, информатике, статистике и
Такмичења ученика
пословне економије. Ученици који су на школском такмичењу
показали најбоље резултате представљали су школу на
републичком такмичењу. Постигнути резултати су слолидни.
Сви ученици су положили матурски испит.
Реализација и успех на
матурском/завршном испиту
Ангажовање на реализацији
/
акционог плана за ШРП
Презентовани су уџбеници и материјали са семинара које су
Стручно усавршавање на нивоу
похађали поједини наставници. Гостовали су из Издавачке
стручног већа
куће „Дата“, као и из Креди Агрикол банке.
На угледним часовима коришћене су нове наставне методе
Угледни часови: јаке и слабе
стране
Менторски рад
/
Реализација мера за унапређење
Могућност сталног додатног усавршавања наставника
рада
Активности у области
Сваки члан стручног већа је учествовао у појединим тимовима
самовредновања
за самовредновање
Сарадња са другим стручним
одлична сарадња
већима, органима и тимовима
Стручно веће наставника математике
Руководилац СВ:
Наставници одговорни за извештај:
Ивештај за
1. I полугодиште
Број састанака
5

Милка Зарић
/
2. II полугодиште

Време
реализације

Активности/ теме

Август.

Подела часова по одељењима на наставнике

8

3.Крај школске године

Начин
реализације
Обављен је
договор о
извођењу наставе
у појединим

X
13

Носиоци
реализације
Сви чланови
стручног већа
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Време
реализације

Август

Активности/ теме

Избор уџбеника и збирки задатака

03.09. 2015.

Анализа остварености 40-очасовне радне
недеље у прошлој школској години и предлог
структуре 40-очасовне радне недеље за
наредну школску годину

10.09. 2015.

Анализа стручног усавршавања у прошлој
школској години и израда личног плана
стручног усавршавања наставника за наредну
школску годину

Септембар

Израда годишњих планова рада наставника

17.09. 2015.

Распоред израде писмених задатака и
контролних вежби и уједначавање
критеријума оцењивања

Школска
2015/2016.

Организовање допунске и додатне наставе

08.10.2015.

Представљање чланка "О кривим другог реда"
др Ђока Марковић, објављеног у часопису
"Настава и учење" који издаје ДМС, од стране
Радована Ристовића

Начин
реализације
одељењима
Литература је
изабрана у складу
са одобрењем
МПНТР
Aнализирана су
решења о
структури сваког
наставника и
израђен је
предлог нове
структуре
Aнализирани су
планови СУ сваког
наставника и
израђен је
предлог нових
планова
Тимски се радило
на изради
планова
Утврђен је у
складу са
школским
календаром,
обављен је
договор о избору
и тежини
задатака, начину
бодовања и сл.
Према потреби и
у складу са
распоредом
часова извођена
је допунска и
додатна наставе
Излагање са
анализом и
дискусијом о
чланку и његовом
значају за наставу
математике у
средњој школи

Носиоци
реализације

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Радован
Ристовић
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05.11. 2014.

Излагање
са
стручног
усавршавања
"Ситуацијски и проблемски задаци-креирање
и оцењивање", од стране Радована Ристовића

19.11. 2015.

Анализа успеха на крају првог
класификационог периода
Презентација "Пирамиде", од стране Милке
Зарић

Излагање са
анализом и
дискусијом о
семинару и
његовом значају
за наставу
математике у
средњој школи
Увид у број
недовољних
оцена по
одељењима,
разговор о
узроцима
Презентација са
анализом и
дискусијом о
чланку и
његовоом значају
за наставу
математике у
средњој школи

Урађен је предлог
плана уписа за
Предлог плана уписа за школску 2015/16. следећу школску
Децембар
годину
годину Разматран
Договор о одласку на семинаре
је Каталог
програма стручног
усавршавања
Увид у број
недовољних
оцена по
Јануар
Анализа успеха на крају првог полугодишта
одељењима, у
просечне оцене
из математике
Евидентирани су
заинтересовани
ученици,
организовано је
школско
такмичење Друго
најбоље
полугодиште
Учешће ученика на такмичењима
пласирани
(фебруар,
ученици су
март, април)
учествовали на
Републичком
такмичењу,
организовано је
такмичење
"Мислиша"

Радован
Ристовић

Сви чланови
стручног већа
и Милка
Зарић

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Милка Зарић
Зорица
КараићШибалић,
Радован
Ристовић и
Аница
Милошевић
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Април

Школска
2015/2016.

Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода

Учешће наставника на стручним семинарима

Јун 2016.

Реализација наставног плана и програма

Јун

Анализа успеха на крају школске године

Јун

Припрема потребне документације за
Платформу школе

Јун

Предлог поделе часова за следећу школску
годину

Увид у број
недовољних
оцена по
одељењима,
разговор о
узроцима
Посећени су
семинари из
каталога за
школску
2014/2015.
годину, о чему је
сачињен посебан
извештај
Анализиран је
број одржаних
часова редовне,
допунске и
додатне наставе
Увид у број
недовољних
оцена по
одељењима, у
просечне оцене
из математике
Прикупљање
података за
Извештаје, израда
Извештаја
Обављен је
договор о
извођењу наставе
у појединим
одељењима;
урађени предлог
доставњен је
руководству
школе

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа
Подела предмета на
наставнике и планирање
реализације наставе
Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања

Подела је обављена углавном тако да су наставници задржали
иста одељења, уколико је то могуће.
/
Коришћене су неке нове наставне методе.
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Коришћење наставних
средстава и опреме
Успех по предметима и мере
за побољшање
Допунски и додатни рад

Поједини часови реализовани се кроз презентације уз помоћ
рачунара и пројектора.
Редовно су држани часови допунске наставе.

Рад секција
Ангажовање на реализацији
акционог плана за ШРП
Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа
Менторски рад
Реализација мера за
унапређење рада
Активности у области
самовредновања
Сарадња са другим стручним
већима, органима и тимовима

Сваки наставник је држао у складу са својим задужењима и
распоредом часова.
/
/
Презентовани су стручни часописи, чланци и књиге; као и
извештаји са програма стручног усавршавања.
/
/
Сваки наставник је члан неког од Тимова за самовредновање.
Увек присутна.

Стручно веће наставника информатике
Руководилац СВ:
Наставници одговорни за извештај:
Ивештај за
1. I полугодиште
Број састанака
5
Време
реализације

Септембар

Октобар

Небојша Јелисавчић
Небојша Јелисавчић
2. II полугодиште

Активности/ теме
Израда годишњих планова по предметима
Разрада годишњег плана по часовима
Информисање о набавци уџбеника, стручне
литературе и потрошног материјала
Информисање о иновацијама у настави и
размена искустава са стручним већима
других актива
Разговор о стручном усавршавању и предлог
семинара
Организовање почетка рада секције
информатичара и именовање вође секције
Уједначавање критеријума оцењивања
Потребне интервенције на софтверу по
кабинетима
Детаљнијe упознавање са образовноваспитним циљевима и садржајем програма
по предметима
Проналажење мотивационих поступака за
постизање бољих образовних и васпитних
постигнућа ученика
Организовање додатног и допунског облика
рада са ученицима

6

3.Крај школске године

Начин
реализације
Разговор,
дискусија, анализа

Разговор,
дискусија, анализа

X
11

Носиоци
реализације
Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина
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Новембар

Децембар

Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Откривање узрока неуспеха појединих
ученика
Разлози лоших резултата: игрице,
друштвене мреже, недостатак радних
навика...
Покушати са методама активне наставе да
се ученици заинтересују и покрену да раде
Представљање пројектне методе коју је
Председник секције реализовао у првом
тромесечју на једном модулу у 2 одељења
Договор о организацији и реализацији
евентуалних огледних часова
Критички осврт на рад већа и предлагање
мера за његово унапређивање
Покретање иницијативе за боље
организовање материјалног опремања
кабинета
Извештај о посећеним семинарима
Учешће у организовању прославе Светог
Саве и сличним манифестацијама

Разговор,
дискусија, анализа

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина

Разговор,
дискусија, анализа

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина

Стручно усавршавање наставника, извештај
са посећених семинара
Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта

Разговор,
дискусија, анализа

Упознавање са програмом такмичења
ученика из информатичких предмета,
одабир ученика и почетак припреме за
такмичење
Сарадња са психолошко – педагошком
службом (опште теме)
Стручно усавршавање - извештај са
посећених семинара

Разговор,
дискусија, анализа

Март

Припреме ученика за такмичење
Анализа рада секција
Стручно усавршавање - извештај са
посећених семинара

Разговор,
дискусија, анализа

Април

Сарадња са органима управљања школе,
директором, помоћником директора,
секретаром, психолошко – педагошком
службом
Припреме и реализација школског
такмичења
Стручно усавршавање - извештај са
посећених семинара

Разговор,
дискусија, анализа

Јануар

Фебруар

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина
Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина
Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина
Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина
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Мај

Јун, јул

Анализа успеха ученика на крају другог
класификационог периода
Организација и реализација евентуалних
огледних часова
Предлагање мера за постизање боље
мотивације ученика
Израда програма курса информатике
прилагођеног ECDL стандарду за проширену
делатност школе
Излагање о одржаном такмичењу из
пословне информатике
Припреме за следећу школску годину
Анализа броја часова за наредну школску
годину и предлог поделе часова
Анализа успеха ученика на крају наставне
године
Приказ коначног програма за курс
информатике – проширена делатност школе

Анализа остварености и успешности
реализовања наставе у току школске године
Анализа рада стручног већа
Анализа рада секција
Избор руководиоца актива
Август
Подела послова до четрдесеточасовне
радне недеље
Именовање руководилаца секција
Aнализа четрдосеточасовне радне недеље
Ревидирање планова за школски програм
Прављење плана о стручном усавршавању
Коментар о реализацији:
Предвиђене активности углавном реализоване.

Разговор,
дискусија, анализа

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина

Разговор,
дискусија, анализа

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина

Разговор,
дискусија, анализа

Тодоровић
Миланка
Пауновић
Славица
Јелисавчић
Небојша
Пузовић
Валентина

Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа
Подела предмета на наставнике и
планирање реализације наставе

Миланка Тодоровић: Ifa, Ie1, Ie2 – рачунарство и информатика и IVe1,
IVe2 - пословна информатика
Небојша Јелисавчић: IIso, IIpa, IIfa – пословна информатика, Ivso –
електронско пословање
Валентина Пузовић: Ibs, IIbs - канцеларијско пословање и рачунарска
техника
Славица Пауновић: Iso, Ipa, Ibs (jedna grupa) - рачунарство и
информатика, IIIe1, IIIe2 – пословна информатика

Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
средстава и опреме
Допунски и додатни рад
Рад секција

Рад организован у кабинетима број 23, 27, 43 и 66

Такмичења ученика
Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа

Настава се организује кроз вежбе
Користе се рачунари и рачунарска мрежа
Допунски и додатни рад је реализован
Информатичка секција није реализована због
незаинтересованости ученика
Ученици нису били заинтересовани за такмичење
Реализовано у складу са плановима
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Стручно веће наставника за физичко васпитање
Руководилац СВ:
Бајић Јасмина
Наставници одговорни за извештај:
Бајић Јасмина
Ивештај за
xБрој
састанака
Време
реализациј
е

I полугодиште x

6

2. II полугодиште

Активности/ теме

7

3.Крај школске године

Начин
реализације

28.08.2015.

Усвајање плана и програма, израда месечних
планова

договор

07.09.2015.

Договор о прерасподели секција

договор

02.10.2015.

Договор о такмичењима поводом Дана града,
Школски турнир у одбојци

договор

15.10.2015.

Информације о иновацијама у настави, израда
месечних планова

договор

05.11.2015.

Вођење ученика по плану на такмичење,
израда месечних планова

анализа, разговор

17.12.2015.

Рад на педагошкој документацији, вођење
ученика по плану на такмичење, израда
месечних планова

договор

21.01.2016.

Анализа успеха, учешће на турниру, израда
месечних планова

договор

1

Носиоци
реализације
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
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19.02.2016.

Припрема ученика за такмичење, разговор са
ученицима, анкетирање ученика за извођење
матурског плеса, подошење извештаја о
стручном усавршавању

договор

18.03.2016.

Припрема ученика за такмичење, израда
месечних планова, Турнир у кошарци

договор

8.04.2016.

Припрема ученика за такмичење, израда
месечних планова, Турнир у кошарци

договор

9.05.2016.

Припрема за матурски плес, такмичење
ученика

договор

06.06.2016.

Анализа успеха завршних одељења, припрема
за наредну годину

договор

17.06.2016.

Анализа успеха осталих одељења, извештај о
спортским постигнућима, додела награде Ани
Секулић

договор

Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана

Коментар о реализацији:
Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа

Подела предмета на
наставнике и планирање
реализације наставе
Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
средстава и опреме
Рад секција
Такмичења ученика
Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа

Урађено по плану

По салама по договору са Гимназијом урађено
По договору
Максимална искоришћеност
По договору
Изведене све екипе на такмичења
По плану
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Стручно веће наставника природних наука
Руководилац СВ:
Вукотић Милена
Наставници одговорни за извештај:
Вукотић Милена
Ивештај за
Х
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број састанака
5
Време
реализације

30. 08. 2015.

10. 09. 2015.

15.10.2015.

Активности/ теме
Именовање председника Стручног већа,
усвајање плана и програма, израда
месечних планова
-Предлог 40-часовне радне
недеље,отклањене недоумице везане за
попуњавање образаца везаних за
непосредан рад у настави и остале
послове наставника
-предлог набавке потребних средстава и
материјала
-Организација додатне и допунске
наставе према планираном распореду
–Израда предлога плана стручног
усавршавања за 2016/2017.
–Договор о посети Сајму књига у
Београду

Х
6

3.Крај школске године

Начин
реализације

договор

20. 12. 2015.

Носиоци
реализације
Вукотић Милена,
Ратковић Кристина,
Ристовић Душица - у
наставку чланови
Већа
Чланови Већа

анализа

Чланови Већа
договор

Договор
-Израда предлога уписа за наредну
школску годину
–Усклађивање оцењивања ученика са
правилником о оцењивању
–Критички осврт на рад Већа

Х
11

Чланови Већа

Презентација
Презентација
анализа

21. 02. 2016.

13. 06. 2016.

-Извештај о стручном усавршавању
наставника у првом полугодишту
– Сарадња са ПП службом у циљу
побољшања и унапређења наставе у
одељењима где су уочени одређени
проблеми
-Израда Портфолија
-Разматрање предлога о сменама у
новој школској години

Разговор,
Анализа
Презентација
Разговор
дискусија

Чланови Већа
Психолог школе
К.Ратковић
М.Вукотић
Д.Ристовић
Чланови Већа

Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
средстава и опреме
Успех по предметима и мере
за побољшање

Наставни план и програм у потпуности реализован
Наставна средства и опрема коришћени у складу са
опремљеношћу Школе, посебно у оквиру наставе географија и
економска географије.
Сви ученици имају позитиван успех из предмета које предају
чланови актива. Акценат на чешћем испитивању, како усменом
тако и писменом, уз уважавање различитости ученика у циљу
стицања трајног знања.
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Допунски и додатни рад
Рад секција

Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа
Угледни часови: јаке и слабе
стране
Менторски рад
Реализација мера за
унапређење рада
Активности у области
самовредновања
Сарадња са другим стручним
већима, органима и тимовима

Допунски и додатни рад реализован по потреби ученика и према
плану у складу са решењима 40-часовне радне недеље
Еколошку секцију углавном похађају ученици првог разреда и то
оразовног профила економски техничар. Ученици су учествовали
у свим битним еколошким датутима и акцијама везаним за
заштиту животне средине у Школи и у граду, што се надамо да ће
и убудуће радити.
Чланови Актива задовољни нивоом стручног усавршавања на
нивоу Стручног већа.
На нивоу Већа одржана три угледна часа (економска географија,
комерцијално познавање робе и хемија).
/
Чланови Већа задовољни постигнутим на нивоу школске године
уз отвореност за сарадњу са другим Тимовима и Већима у циљу
стицања нових сазнања.
/
ПП служба и друга стручна већа

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Име и презиме: Мирјана Цвијовић
Време
реализације

Активности/ теме
•
•
•
•

Септембар

•
•
•
•

•
•

Октобар

•

•
•

Израда годишњих планова
Израда месечних планова и програма
Информисање о набавци уџбеника и
стручне литературе
Информисање о иновацијама у настави
и размена искуства са Стручним већима
других актива, колегама као и Стручним
већима других школа
Анализа опремљености наставним
средствима за текућу школску годину
Разматрање Правилника о сталном
стручном усавршавању наставника
Планирање угледних часова
Разговор о инклузији и евидентирање
ученика којима је потребна додатна
подршка
Организација посете Сајму књига
Детаљније упознавање са образовноваспитним циљевима и садржајем
програма по предметима
Проналажење мотивационих поступака
за постизање бољих образовних и
васпитних постигнућа ученика
Организовање додатног и допунског
облика рада са ученицима
Извештај са семинара

Начин
реализације

Носиоци
реализације

разговор
дискусија
предавање
анализа

Сви чланови
Стручног
већа
Тим за
инклузију

разговор
дискусија
предавање
анализа

чланови
стручног већа
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•
Новембар

•
•
•
•

Децембар
•

•
•
Јануар

•
•

•
Фебруар

•
•
Март

Април

•
•
•
•
•

•
•
Мај
•

•
•
Јун – Јул

•
•

Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Откривање узрока неуспеха појединих
ученика
Договор о организацији и реализацији
огледних часова
Усклађивање критеријума оцењивања
ученичких знања, умећа и способности
Критички осврт на рад Већа и
предлагање мера за његово
унапређивање
Покретање иницијативе за боље
организовање материјалног опремања
наставе
Извештај са семинара
Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
Учешће у организовању прославе
Светог Саве
Стручно усавршавање наставника,
информисање и покретање иницијативе
за посету семинарима
Организација и препорука за посету
часовима за претходну проверу за
полагање стручног испита колега из
струке, помоћ и саветовање
Сарадња са психолошко-педагошком
службом (опште теме)
Упознавање са програмом такмичења
ученика из страних језика
Анализа рада секција
Стручно усавршавање наставника
Извештај са семинара
Анализа успеха ученика на крају другог
класификационог периода
Сарадња са органима управљања
Школе, помоћником директора,
секретаром, психолошко - педагошком
службом
Организација и реализација огледних
часова
Предлагање мера за постизање боље
мотивације ученика
Нова организациај наставе по
сменама(прва и трећа,друга и четврта
година)
Припреме за следећу школску годину
Анализа часова за наредну школску
годину и предлог поделе часова
Анализа успеха ученика на крају
наставне године
Текућа питања

разговор
дискусија
предавање
анализа

чланови
стручног већа

разговор
дискусија
предавање
анализа

чланови
стручног већа
Сви чланови
Стручног
већа
Управа
Школе

разговор
дискусија
предавање
анализа
разговор
дискусија
предавање
анализа

Руководилац
стручног већа
чланови
стручног већа
Руководилац
стручног
већа, чланови
стручног
већа, ппслужба

разговор
дискусија
предавање
анализа

Наставници
завршних
разреда

разговор
дискусија
предавање

Сви чланови
Стручног
већа

разговор
дискусија
предавање
анализа

Сви чланови
Стручног
већа

дискусија
анализа
договор

Сви чланови
Стручног
већа
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Стручног већа друштвених наука
Име и презиме: Оливер Мићић Бућић
Време
реализације

Активности/ теме

22. децембар
2015.г.

Премијера филма: Споменици говоре – (не)
заборављени ужичани у Првом светском рату

Приказивање
филма у ГКЦ
Ужице

27. јануар
2016.г.

Учешће у реализацији представе за Савиндан,
у сарадњи са професорком Светланом Мајкић

представа

27. јануар
2016.г.

Изложба ликовних радова ученика Економске
школе
Плакат за прославу Савиндана

изложба

03. март
2016. Г.

Пројекција филма: Споменици говоре – (не)
заборављени ужичани у Првом светском рату

пројекција

24. април
2016.г.

Учешће у реализацији плаката поводом
Светског дана књиге у сарадњи са стручним
Већем српског језика и књижевности

Израда плаката

Припрема за II сајам виртуелних предузећа –
плакат банке и виртуелни назив сајма
Коментар о реализацији:
10. мај 2016.г.

Начин
реализације

Израда плаката

Носиоци
реализације
Оливер
Мићић Бућић
и ђаци
Економске
школе: Сања
Шуњеварић,
Марија
Петровић,
Алекса
Ршумовић,
Биљана
Новаковић,
Иван
Карајичић и
Богдан
Стефановић
Оливер
Мићић Бућић
и ђаци
Економске
школе
Драган
Вићентић и
ђаци
Економске
школе
Душица Илић
и Оливер
Мићић Бућић
Јелена
Вучинић и
Драган
Вићентић
Драган
Вићентић

Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа
Подела предмета на
наставнике и планирање
реализације наставе
Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
средстава и опреме

Подела је обављена тако да наставници ако постоји могућност
задржавају иста одељења где су предали или да предају у што
мањем броју образовних профила.
/
Примењене су нове наставне методе са семинара које су
похађали поједини наставници
Поједини часови реализовани су кроз презентације помоћу
рачунара и пројектора
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Успех по предметима и мере
за побољшање
Допунски и додатни рад
Рад секција

Такмичења ученика

Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа
Угледни часови: јаке и слабе
стране
Менторски рад
Реализација мера за
унапређење рада
Активности у области
самовредновања
Сарадња са другим стручним
већима, органима и тимовима

Успех по предметима је побољшан зато што су наставници
држали допунску наставу у појединим одељењима.
Редовно су држани часови допунске и додатне у складу са својим
задужењима и распоредом часова.
У школи постоји Историјска и Ликовна секција која је ове школске
године своје радове презентовала на прослави Светог Саве и
Отвореним вратима школе као и на Фестивалу знања.
И ове године организовано је школско такмичење из историје.
Ученици који су на школском такмичењу показали најбоље
резултате. Четворо ученика је учествовало на Градском
такмичењу из историје и пласирао се само један. На
Регионалном такмичењу из историје у Медицинској школи
24.04.2016.г. учествовао је Богдан Стефановић.
Презентовани су уџбеници и материјали са семинара које су
похађали поједини наставници.
На угледним часовима коришћене су нове наставне методе
/
Могућност сталног додатног усавршавања наставника
Сваки члан стручног већа је учествовао у појединим тимовима за
самовредновање
одлична сарадња

9. Реализација часова допунског, додатног и
припремног рада по стручним већима
Допунски рад је организован за ученике који су стално или повремено заостајали у
савлађивању образовноваспитних садржаја у редовној настави. После идентификовања
ученика у коме су учествовали стручна служба, предметни наставник, одељенски
старешина и родитељи ученика, предметни наставници су организовали садржаје за лакше
укључивање у редовне образовноваспитне процесе. Садржаји допунског рада идентични су
прописаном наставном плану и програму, а настава је прилагођена индивидуланим
карактеристикама ученика. Дoпунски рад је организован у току читаве наставне године у
складу са потребама ученика и планиран је распоредом часова. Највећи број часова
реализован је из стручних предмета и матаматике.
У овај облик рада било је укључено преко 200 ученика.
Додатни рад организован је за одабране и талентоване ученике чиме им је
омогућено да прошире и продубе своја знања и вештине у складу са својим
интересовањима. Додатни рад реализован је кроз припрему ученика за такмичења
(математика, историја, српски језик и књижевност, пословна економија, рачуноводство).
Припремни рад реализован је за ученике који су одлукама одељенских већа упућени
да полажу разредни испит.
Постојале су тешкоће у реализацији допунског и додатног рада због оптерећености
ученика часовима редовне наставе.
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Број реализованих часова допунског, додатног и припремног рада на нивоу Школе:
ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

реализовано
975

реализовано
409

реализовано
390

1БС

број часова

укупно
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

број ученика

ПРИПРЕМНА
број часова

укупно
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

број ученика

ДОДАТНА
број часова

ПРЕДМЕТ

укупно
ученика

број ученика

ДОПУНСКА
ОДЕЉЕЊЕ

Српски језик и књижевност

1

2ПА
1

Светлана Мајкић

српски језик

2ФА

4

3ПА

5

10

14

1БС

1

1

13

8

45

3ФА
4ПА

српски језик

2Е1

4БС

2

2СО

7

4Е2

1

4БС

1

4ФА

2

4ФА

6

2Е2

3

19

34

10

2Е2
1СО

Јелена Вучинић

српски језик

2

1Е1

3

1Е2

7

3Е2

5

17

24

3БС

1

Драгана
Милошевић

1со
/

2

Зора Божић

руски језик

/
/

1

6

ДОДАТНА

9
/

9
/

7
/

/
/

/
/

/
/

ОДЕЉЕЊЕ

број часова

број
ученика
укупно
ученика

ПРЕДМЕТ
енглески
језик

ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА

1

/
/
/
/

број
ученика
укупно
ученика

4

1ПА

36

ПРИПРЕМНА

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
1па
2па
3па

број часова

Марија Јовановић

српски језик

ОДЕЉЕЊЕ

3

Ксенија Јањушевић

3

број часова

2

2Е1
5

број
ученика
укупно
ученика

2БС

/
7

/
7

/
7

1
2

1
2

7
7
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2па
2фа

енглески
језик

Ана Цицварић

2бс
3е1
3е2
3со

Мирјана
Цвијовић

енглески
језик

1бс
1фа
1па

Светлана
Стојановић

енглески
језик

2е1
2е2

31

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
2со
2е1

/
1
1

/

/

2

11

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

1па
2па

1
3

1
3

7
7

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

3па

7

7

7

/

/

/

/

/

/

1па

11

11

9

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1па

3

3

7

/

/

/

/

/

/

/

/

2па

6

6

7

/

/

/

/

/

/

/

/

1па

10

10

7

/

/

/

/

/

/

/

/

2па

6

6

6

/

/

/

/

/

/

/

/

3па

8

8

6

шпански

Математика
ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА

ПРЕДМЕТ

ДОДАТНА

ПРИПРЕМНА

1Е1

1

Зорица К.Шибалић

математика

1Е1

15

2СО

11

2БС

7

3БС

1

4БС

5

4ФА

3

42

37

2БС

3

3

број часова

италијански

укупно
ученика

Милица
Mаринковић

/

/

/
/

број
ученика

9

32

/
/

/

/
/

ОДЕЉЕЊЕ

Нинослава
Јелисавчић

/

7

број часова

8

француски

36

32
32

укупно
ученика

7

Бранка
Караклић

24

4

/
/

/

9
14
7
15

/
/

13
8
4
11

/
/

/

број
ученика

Ивана Василић

30

ОДЕЉЕЊЕ

6.

немачки
језик

50

број часова

5

2со

/

укупно
ученика

4

8
10

број
ученика

3

4
/

2бс

3
8

6

33

4

2СО

1

2БС

1

36
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2

3

Аница Милошевић

Радован Ристовић

математика

математика

1Е2

12

1СО

4

1СО

12

1Е2

6

2Е1

13

2Е1

5

2Е2

10

4Е1

11

4Е1

2

4Е2

8

4Е2

5

1БС

3ПА

2

2ПА

3СО

2

3СО

4

3ПА

7

64

2Е2

22

16

1
7

35

4

11

10

19

18

4СО

2

Миланка Тодоровић

пословна
информатика

8

1Е1

18

1Е2

6

1ФА

11

4Е1

14

3Е2

3

ДОДАТНА

30

4СО

1

1

ПРИПРЕМНА

1

19
4Е1

49

1

7

36

4ФА

3

4

Славица Пауновић

Валентина Пузовић

рачунарство
и
информатика

Канцеларијск
о пословање
и рачунарска
техника

1ПА

4

3Е1

4

1СО

9

3Е2

5

1БС

1

3Е1

10

3Е2

15

1БС

8

2БС

9

39

70

17

16

9

број часова

8

2

ОДЕЉЕЊЕ

2СО

5

укупно
ученика

рачунарство
и
информатика

1ФА
3Е1

број
ученика

Небојша Јелисавчић

укупно
ученика

1

број
ученика

ПРЕДМЕТ

12

ДОПУНСКА
ОДЕЉЕЊЕ

Информатика и рачунарство

1

број часова

1

укупно
ученика

3Е2

број
ученика

математика

ОДЕЉЕЊЕ

Милка Зарић/
Бранко Гавриловић

7

број часова

4

4ПА

36
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број часова

укупно
ученика

број
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

ПРИПРЕМНА
број часова

укупно
ученика

број
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

укупно
ученика

број
ученика

ДОДАТНА
број часова

ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА

књиговодство
1

2

1ПА

6

канцеларијско

1СО

3

Банкарско
пословање

3СО

Љиљана
М.Рубежановић

Слободан
Арсенијевић

Осигурање

4

35

4БС
9

23

26

8

51

4БС

5

4СО

25

4БС

23

7

4Е1
4Е2
3

Душица Бралушић
Влаховић

Статистика

3Е1

31

20

28

20

11

13

23

22

24

34

10

12

24

8

3СО
3ПА

4

Иван Ђоковић

финансијско
пословање

2ФА

28

4ПА
5

6

7

8

10

Наташа Ђуричић

Економска група
предмета

2ФА

Економска група
предмета

1СО

рачуноводство

3Е2

рачуноводство

4ФА

Мирјана
Марјановић

Економска група
предмета

1БС

Љиљана
Марковић

књиговодство

Ивана Кузељевић

Бранкица Лукић

рачуноводство

23

2ФА
1БС
3Е2

24
14

14

9

32

35

4БС
4Е1

1

2

23

7

34

14

29

1

1Е1
12

Бранкица Милекић

рачуноводство

1Е2
1ФА

1Е1
1Е2
2Е1
13

Биљана Миликић

пословна
економија/
књиговодство

15
4

2Е2
3Е1

35

4ФА

24

31

4Е1

5

4Е2

5

33
2

3Е2
4Е1

12

4Е2
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1ПА
3ПА
14

Радош
Миливојевић

Економска група
предмета

4Е2

31

84

4Е1
4Е2

15

Надежда
Миљковић

16

Биљана Миловић

банкарско
пословање/
књиговодство
рачуноводство

4

4БС

23

23

9

28

4СО

22

22

8

20

2СО
и
1СО

4

4

20

4БС

23

23

12

4ПА

31

1Е1

5

41

33

1Е2

5

3Е1

4ФА

24

24

6

3Е2

4Е1

2

2

8

1БС

22

2Е2

10

4Е1

13

3СО

24

2Е1

12

3Е1

16

1со

4

4

35

2СО

18

18

1СО

17

17

24

17

рач.у осигурању
17

Љиљана Пантелић

28

рачуноводство

Милеса Пауновић
18

Увод у
економију
/економија
oсигурање

19

Валентина
Пузовић

банкарска обука
основи
економије

21

11

Бојана Пуцаревић
основи
рачуноводства

20

14

Бранкица
Тодоровић

основи
економије

1Е1

8

1Е2

6

3Е1

5

3Е2

3

4Е1

6

14

14

39

2Е2

3

3

35

39

4Е2

22

Гордана Трмчић

Економска група
предмета

3ФА

41

58

4Е1
4Е2
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хемија

2

Мирјана Лазовић

19

19

12

13

13

7

1Е2

19

19

12

4

Миломирка
Радовановић

Љиљана Станић

ОДЕЉЕЊЕ

2ПА

историја
Уставно и
привредно
право

социологија

право

3Е1

5

3Е2

3

4ПА

3

1СО

2

2СО

13

2ПА
3ФА

6

Драгана Радовић

Пословна
психологија

11

22

33

3

10

1

1

број часова

укупно
ученика

број
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

број часова

укупно
ученика

број
ученика
3

3

ДОДАТНА

Право
3

ОДЕЉЕЊЕ

укупно
ученика

1Е2

3ПА

ДОПУНСКА

ПРЕДМЕТ
1

7

1Е1

Друштвене науке

Оливер Мићић
Бућић

13

1

ОДЕЉЕЊЕ

Слободан
Перовић

13

укупно
часова

5

1Е1

2Е2

ПРИПРЕМНА
број часова

хемија

2

укупно
ученика

Катарина Савић

2Е1

број
ученика

4

35

ОДЕЉЕЊЕ

географија

15

ПРИПРЕМНА

број часова

Кристина
Ратковић

7
8

укупно
ученика

2

2Е1
2Е2

број
ученика

ком.познавање
робе

укупно
ученика

Милена Вукотић

број
ученика

1

ДОДАТНА
број часова

ПРЕДМЕТ

број
ученика

ДОПУНСКА
ОДЕЉЕЊЕ

Природне науке

4Е1

30

30

7

4ПА

30

30

13

4СО

24

24

5

4ПА

30

30

11

5

4

17

7
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10. Реализација програма рада Педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине директор школе, помоћник, директора, председници
стручних већа и стручни сарадници школе. Током школске 2015/2016. године Педагошки
колегијум одржао је 6 састанака.
Чланови Педагошког колегијума у школској 2015/16.
Милица Прљевић, директор школе
Ивана Ђурић, педагог школе
Светлана Мајкић, српски језик
Милка Зарић, математика
Бојана Пуцаревић, економска група предмета
Небојша Јелисавчић, информатика
Мирјана Цвијовић, енглески језик
Јасмина Бајић, физичко васпитање
Милена Вукотић, природне науке
Оливер МићићБућић, друштвене науке

Време
реализације

Активности/ теме

Носиоци
реализације

Реализовано/није
реализовано

Конституисање Педагошког колегијума
и избор записничара

Септембароктобар

Новембар

Безбедност ученика и запослених,
заштита на раду и поштовање правила
о кућном реду Школе
Избор члана Педагошког колегијума
који ће пратити реализацију плана
стручног усавршавања и договарање о
планирању и утврђивању распореда
одсуствовања наставника и стручних
сарадника за време стручног
усавршавања (изабран је Оливер
Бућић-Мићић)
Реализација плана самовредновања
рада школе
Праћење остваривања програма
образовања и васпитања и разматрање
услова за реализацију образовно васпитног рада
План уписа за наредну школску годину
Реализација плана стручног
усавршавања у периоду септембар новембар
Предлог ИОП-а за ученика Игора
Радовановића из 1ПА

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Реализовано

Координатор
тима за
инклузију
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Фебруармарт

Остваривање развојног плана школе
Извештавање о постигнућима ученика
по ИОП-у, по потреби
Педагошко-инструктивни рад у школи
и праћење квалитета образовноваспитног рада и педагошке праксе
Реализација плана стручног
усавршавања у периоду децембар фебруар
Припрема промоције Школе
Планирање такмичења ученика и рад
секција

Реализовано

Тим за инклузију

Реализовано

Анализа релизације угледних часова

Стручна већа,
координатори
тимова,
Чланови
Педагошког
колегијума

Припреме за Сајам образовања и
запошљавања и за Сајам виртуелних
предузећа
Презентација Школе

Стручна већа
чланови ПК,
наставници
ученици

Реализовано

Анализа успеха на такмичењима
Припреме за матурски и завршни испит
Предлог за доделу награда ученицима

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Активности око израде завршних и
матурских радова (посебно у огледним
одељењима)
Анализа остварених активности из
Годишњег плана рада Школе

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Реализација плана стручног
усавршавања у периоду март - мај
Самовредновање рада школе

Мај-јун

Директор, тим
за развојно
планирање

јул

Подела предмета на наставнике

август

Послови и задаци за наредну годину
Анализа васпитно-образовног рада
школе по завршетку школске године

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума
Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Реализовано
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11. Извештај о раду стручних сарадника
Програм и план рада стручних сарадника израђен је у складу са Правилником о
програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС“, „Просветни
гласник“број 5/2012) објављен 19. јуна 2012. године.
У школи раде педагог, психолог и библиотекар на пословима стручних сарадника, и
обављаће послове у складу са следећом структуром 40-часовне радне недеље.
6.2.1. Школски педагог
Области рада

Непосредни
рад
Нед.
Год.

Посредни
рад
Нед. Год.

1.

Планирање, програмирање, и организовање ОВ
рада

2

88

1

44

2.

Праћење и вредновање ОВ рада

2

88

1

44

3.

Учешће у реализацији садржаја наставног плана
и програма - рад санаставницима

10

440

4.

Рад са ученицима

10

440

5.

Сарадња и саветодавни рад са родитељима
ученика

3

132

6.

Сарадња са директором и стручним сардницима

3

132

7.

Рад у стручним органима и тимовима

2

88

1

44

5

220

10

440

8.

Сарадња са надлежним установама,
организацијама, јединицом локалне самоуправе
9. Вођење евиденције о свом раду и раду Школе,
Стручно усавршавање
Укупно

30

1320

Време
реализације
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке,
педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно −васпитног рада у установи, у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о
основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ

Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању образовноваспитног рада,
Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.
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Реализација плана рада педагога

Активности/
Време
Сарадници
Област рада
реализације
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Учествовање у изради школског програма,
плана самовредновања и развојног плана
установе
Учествовање у изради годишњег плана
рада установе и његових појединих делова
(организација и облици рада - стални,
повремени, посебни, редовни и
приоритетни задаци, програма стручних
органа и тимова, стручног усавршавања,
рада стручних сарадника, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
средином, превентивних програма)
Учествовање у припреми индивидуалног
образовног плана за ученике
Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама
Спровођење анализа и истраживања у
установи у циљу испитивања потреба
ученика, родитеља, локалне самоуправе
Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада
Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа
ученика, медијског представљања и
слично
Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада,
практичне наставе, плана рада
одељењског старешине, секција
Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава
Формирање одељења, распоређивање
ученика који су се накнадно уписали и
ученика који су упућени да понове разред
Припремање годишњих и месечних
планова рада педагога
Учествовање у писању пројеката установе
и конкурисању ради обезбеђивања
њиховог финансирања и примене

Посредни или
непосредни
рад

Септембар

Директор, психолог,
секретар

Н

Септембар

Директор, психолог,
секретар

Н

Директор, психолог

П

Директор

П

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Септембар,
током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
PR школе

П

Септембар,
током школске
године

Наставници,
одељењске
старешине

Н

Август

Директор, психолог,
секретар

Н

Август

Директор, секретар

П

Септембар,
месечно

Психолог

П

Јануар и мај

Директор

П

Директор, психолог

П

Септембар,
током школске
године
Септембар,
током школске
године

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Систематско праћење и вредновање
наставног процеса, развоја и напредовања
ученика

Током школске
године
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Праћење реализације образовно−васпитног рада
Праћење ефеката иновативних активности
и пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада
Рад на развијању и примени инструмената
за вредновање и самовредновање
различитих области и активности рада
установе
Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана
Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
наставника приправника
Учешће у изради годишњег извештаја о
раду установе у остваривању свих
програма образовно- васпитног рада
(програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних
програма, рада педагошко-психолошке
службе, сарадње са породицом, сарадње
са друштвеном средином, праћење рада
стручних актива, тимова)
Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово
побољшање
Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним и
матурским испитима
Учествовање у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика
Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха
Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Одељењске
старешине,
психолог

П

Током школске
године

Директор, секретар

Н

Септембар

Директор, психолог

П

Током школске
године

Одељењске
старешине,
психолог

Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године

Одељењске
старешине,
психолог
Одељењске
старешине,
психолог
Одељењске
старешине,
психолог
Одељењске
старешине,
психолог

П/н

П

Н

П/н

П/н

Рад са наставницима
Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака образовно-васпитног
рада
Пружање стручне помоћи наставницима
на унапређивању квалитета наставе
увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и облика
рада (уз проучавање програма и праћење
стручне литературе)
Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н
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Рад на процесу подизања квалитета нивоа
ученичких знања и умења
Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци
Анализирање реализације праћених
часова редовне наставе у школама и
других облика образовно-васпитног рада
којима је присуствовао и давање предлога
за њихово унапређење
Праћење начина вођења педагошке
документације наставника
Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената
оцењивања ученика
Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима којима
је потребна додатна подршка (даровитим
ученицима, односно ученицима са
тешкоћама у развоју)
Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих друштвених
група кроз развијање флексибилног става
према културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и
предлагање поступака који доприносе
њиховом развоју
Оснаживање наставника за тимски рад
кроз њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију
активности стручних већа, тимова и
комисија
Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења и
унапређивање тога рада
Пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних часова и
примера добре праксе, излагања на
састанцима већа и родитељским
састанцима
Упознавање одељењских старешина и
одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика
Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја часа одељењске заједнице
Пружање помоћи наставницима у
остваривању свих форми сарадње са
породицом
Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао, као и у
припреми полагања испита за лиценцу

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
наставници

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
наставници

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
наставници

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
наставници

Н

Током школске
године

Психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н
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Пружање помоћи наставницима у примени
различитих техника и поступака
самоевалуације

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
наставници

Н

Рад са ученицима
Праћење оптерећености ученика (садржај,
време, обим, врста и начин ангажованости
ученика)
Саветодавни рад са новим ученицима,
ученицима који су поновили разред, рад
са ученицима око промене смерова,
преласка ученика између школа, промене
статуса из редовног у ванредног ученика
Стварање оптималних услова за
индивидуални развој ученика и пружање
помоћи и подршке
Пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичког парламента и других
ученичких организација
Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању

Током школске
године

Рад на професионалној оријентацији
ученика и каријерном вођењу

Током школске
године

Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности

Током школске
године

Пружање помоћи и подршке укључивању
ученика у различите пројекте и активности
стручних и невладиних организација
Пружање помоћи на осмишљавању
садржаја и организовању активности за
креативно и конструктивно коришћење
слободног времена
Промовисање, предлагање мера, учешће
у активностима у циљу смањивања
насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата,
популарисање здравих стилова живота
Учествовање у изради педагошког
профила ученика којима је потребна
додатна подршка израда индивидуалног
образовног плана
Анализирање предлога и сугестија
ученика за унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији
Учествовање у појачаном васпитном раду
за ученика који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава
одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе пет
часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових
права

Директор, психолог,
одељењски
старешина
Директор, психолог,
одељењски
старешина
Директор, психолог,
руководиоци
секција

Н

Н

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
наставници

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н
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Рад са родитељима, односно старатељима
Организовање и учествовање на општим и
групним родитељским састанцима у вези
са организацијом и остваривањем
образовно-васпитног рада
Припрема и реализација родитељских
састанака, трибина, радионица са
стручним темама
Укључивање родитеља, старатеља у
поједине облике рада установе (настава,
секције, предавања, пројекти...) и
партиципација у свим сегментима рада
установе
Пружање подршке родитељима,
старатељима у раду са ученицима са
тешкоћама у учењу, проблемима у
понашању, проблемима у развоју,
професионалној оријентацији
Упознавање родитеља, старатеља са
важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно
ученика од занемаривања и злостављања
и другим документима од значаја за
правилан развој ученика у циљу
представљања корака и начина поступања
установе
Пружање подршке и помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена ученика
Рад са родитељима, односно
старатељима у циљу прикупљања
података о ученицима
Сарадња са саветом родитеља, по
потреби, информисање родитеља и
давање предлога по питањима која се
разматрају на савету

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор

Н

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
детета, односно ученика
Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању постојеће
образовно-васпитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и
предлагање мера за унапређење
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на заједничком планирању
активности, изради стратешких
докумената установе, анализа и извештаја
о раду школе
Сарадња са директором и психологом на
формирању одељења и расподели
одељењских старешинстава

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор, психолог

П
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Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина унапређивања
вођења педагошке документације у
установи
Сарадња са директором и психологом на
планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција
Сарадња са педагошким асистентима и
пратиоцима ученика на координацији
активности у пружању подршке ученицима
за које се доноси индивидуални образовни
план
Сарадња са директором и психологом по
питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на
оцену из предмета и владања

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог,
секретар

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Рад у стручним органима и тимовима
Учествовање у раду наставничког већа
(давањем саопштења, информисањем о
резултатима обављених анализа,
прегледа, истраживања и других
активности од значаја за образовно−васпитни рад и јачање наставничких
компетенција)
Учествовање у раду тимова, већа, актива
и комисија на нивоу установе који се
образују ради остваривања одређеног
задатка, програма или пројекта.
Учествовање у раду педагошког
колегијума, стручних актива за развојно
планирање и развој школског програма
Предлагање мера за унапређивање рада
стручних органа установе

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама које доприносе остваривању
циљева и задатака образовно-васпитног
рада установе
Учествовање у истраживањима научних,
просветних и других установа
Осмишљавање програмских активности за
унапређивање партнерских односа
породице, установе и локалне самоуправе
у циљу подршке развоја деце и младих
Активно учествовање у раду стручних
друштава, органа и организација
Сарадња са канцеларијом за младе и
другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима
за младе

Током школске
године

Директор, психолог

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

П
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Учешће у раду и сарадња са комисијама
на нивоу локалне самоуправе, које се баве
унапређивањем положаја деце и ученика и
услова за раст и развој
Сарадња са националном службом за
запошљавање

Током школске
године

Директор, психолог

П

По потреби

Директор, психолог

П

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу
Израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе
на нивоу школе
Припрема за послове предвиђене
годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога
Прикупљање података о ученицима и
чување материјала који садржи личне
податке о ученицима у складу са етичким
кодексом педагога
Стручни сарадник педагог се стручно
усавршава: праћењем стручне литературе
и периодике, праћењем информација од
значаја за образовање и васпитање на
интернету; учествовањем у активностима
струковног удружења (педагошко друштво
Србије), похађањем акредитованих
семинара, учешћем на трибинама,
разменом искуства и сарадњом са другим
педагозима и стручним сарадницима у
образовању

Свакодневно

Самостално

П

По потреби

Директор, психолог

П

Свакодневно

Директор, психолог

П

По потреби

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Самовредновање свог рада педагог спроводи на крају радне, односно школске
године и периодично након реализованих планираних активности. Оно обухвата све
послове из осам области које је педагог остварио односно реализовао. Сопствена процена
остварености резултата свог рада значајна је за унапређење рада и планирање наредних
активности.
11.1 Школски психолог
Области рада

1.

Рад са ученицима

2.

Сарадња и саветодавни рад са родитељима
ученика

3.

Рад са наставницима, стручним сарадницима

4.
5.

Непосредни
рад

Нед.

Год.

5

220

Посредни
рад

Нед.

Год.

1

44

Рад у стручним органима и тимовима

2

88

Сарадња са надлежним установама,
организацијама, јединицом локалне самоуправе

1

44

2

88

Укупно

1

6

44

264

Време
реализације

Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.

352
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Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке
доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика
дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним
законима.
ЗАДАЦИ
Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика,
Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
установе,
Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе
План и програм рада школског психолога заснован је на Основама закона о средњем
образовању, као и на основама Годишњег плана рада школе за школску 2015/16. годину.
У току школске 2015/16. године поред редовних активности планираних Програмом рада
психолога у планирању и програмирању рада школе, организацији, унапређивању,
реализацији и праћењу васпитно – образовног рада (израда Годишњег плана рада, учешћа
у планирању и програмирању рада ОС, одељенских заједница, планирања професионалне
оријенатције, рада са родитељима, сарадње са наставницима приправницима, сарадње са
наставницима, ученицима и родитељима, корективном раду, професионалној оријентацији,
аналитичко истраживачком раду и раду у стручним органима посебну пажњу смо посветили
конкретним активностима које су биле од посебног значаја за рад и развој школе.
У току ове школске године, као координатор Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, узела сам учешће у већини активности овог Тима, а које се
односе на превенцију насиља у школи.
У раду са ученицима завршних разреда посебна пажња посвећена је
професионалној оријетацији за даље школовање и усавршавање. Тачније, сви
заинтересовани ученици четвртог разреда су тестирани Тестом професионалног
интересовања, а након тестирања и обраде добијених реѕултата обављени су разгвори са
тестираним ученицима (150 тестирања и исто толико обављених разговора).
Посебна пажња посвећивана је раду Одељенских већа ради корелације међу
наставним предметима, јачања међуљудских односа у колективу и откривања психолошких
и педагошких чинилаца успеха ученика као и испитивање узрока неуспеха и заостајања
појединих ученика.
Структура појединих одељења је специфична у смислу социјалних и породичних
прилика, па је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима (тачније 145
разговора) и родитељима. Поред тога за потребе ученика, обављена су психолошка
тестирања интелигенције и тестирања личности.
Такође, интензивно сам учествовала у раду Тима за заштиту ученика од насиља,
као координатор рада тог Тима. Као најзначајнију активност можемо навести и припрему
ученика и израду едукативних материјала за вршњачку обуку за препознавање насиља,
реаговања у конфликтним ситуацијама и конструктивним начинима решавања сукоба.
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Ученици наше школе су узели активно учешће и у бројним хуманитарним
активностима у којима сам такође учествовала у подршци и помоћи ученицима током
реализације истих.
11.2. Школски библиотекар
Области рада

Непосредни
рад
Нед.
Год.

Планирање, програмирање и организовање ОВ рада

7

308

Рад са ученицима

20

880

Рад са наставницима

3

132

Посредни
рад
Нед. Год.

Праћење и вредновање ОВ рада

3

132

Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика

1

44

Сарадња са директором и стручним сардницима

1

44

Рад у стручним органима и тимовима

2

88

Сарадња са надлежним установама,
организацијама, јединицом локалне самоуправе

1

44

Вођење евиденције о свом раду и раду Школе

1

44

Стручно усавршавање

1

44

Остали послови

1

44

10

440

Укупно

30

1320

Време
реализације
Током
школске год.
Током
школске год
Током
школске год
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год.
Током
школске год
Током
школске год
1760

Школаска библиотека је неопходан и саставни део образовноваспитног процеса који
доприноси његовом развоју, унапређивању учења, стручног усавршавања, културне и јавне
делатности школе. То је место где се радо долази.
Школска библиотека је оформљена као заједничка библиотека Економске школе и
Ужичке гимназије. Од 30. децембра 2005. године до 23. јануара 2006. године извршена је
адаптација старог простора и тиме је усклађен рад са савременим токовима у
библиотекарству.
Нова библиотека је свечано отворена 16. фебруара 2006. године, када је постала
потпуно савремена и модерна. Простор је претворен у светао, пријатан и чист кутак за
кориснике. У библиотеци има око десетак места за индивидуални и групни рад ученика.
У плану је стандардизација књижевног фонда. У библиотеци има око 16 000 књига.
Побољшањем услова рада и модернизацијом стекли су се услови за набавку нових књига.
Школа је обогатила свој књижни фонд и стручном литературом потребном за допуну знања
из стручних предмета, посебно економских.
Библиотека је претворена у информациони центар. Овим је омогућен сталан приступ
интернету и коришћење електронских публикација.
Естетски и функционално осмишљен простор погодан је за књижевне вечери и
истраживачки рад.
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У току школске године у библиотеци су обављане различите активности као што су:
упознаваље ученика првих разреда о расположивом књижевном фонду и отварање
картона за њих;
•
издавање књига и задуживање ученика;
•
помоћ ученицима у избору литературе за тематске, матурске и друге радове;
•
увођење у евиденцију нових књига, часописа;
•
обавештавање ученика и наставника о новим књигама;
•
оријентациони преглед књижевног фонда и предлагање попуне фонда књигама које
су ученицима и наставницима потребне за литературу и за које постоји
интересовање за читање у слободно време.
У току године обележаване су значајне годишњице писаца и годишњице писаца и
историјских догађаја.
Књижни фонд је обогаћен поклонима издавачких кућа „Логос“ и „Клет“, Економског
факултета из Београда, Завода за уџбенике куповином књига од тзв. "ђачког динара".
Ученица Сања Шуњеварић 4Е2 поклонила је 10 књига школској библиотеци.
•

Ове школске године услуге библиотеке користило је око 500 ученика и 40 радника
Школе. Позајмљиване су књиге из лектире, стручна литература и белетристика.
Руководилац библиотеке је Зора Божић, професор руског језика и књижевности, која
је такође у току школске године изводила и припремну наставу из руској језика и
организовала испите.
Током школске 2015/2016. године, реализовани су сви програмски садржаји
планирани годишњим и месечним плановима.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

Израда Годишњег плана рада;
Израда оперативних планова;
План развоја школске библиотеке и набавка лектире;
Планирање заједничких активности са стручним већима;
Праћење активности Народне библиотеке.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

Учешће у изради Годишњег плана рада Школе;
Учешће у процесу самовредновања;
Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовноваспитне
активности.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА

Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире;
Системско информисање корисника школске библиотеке о набављеним издањима;
Сарадња са Активом српског језика и књижевности;
Сарадња са одељењским старешинама;
Договор о коришћењу библиотечког простора.
РАД СА УЧЕНИЦИМА

Упознавање и учлањавање ученика првог разреда у школску библиотеку;
Размена уџбеника;
Помоћ ученицима при избору литературе;
Прибављање информација о ученичким интересовањима;
Развијање читалачких способности;
Обележавање значајних датума.
РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА

Сарадња са родитељима ради давања информација о интересовањима и потребама
ученика.
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

Сарадња са директором и стручним сарадницима око набавке литературе за
школску библиотеку;
Обележавање светског Дана борбе против насиља над женама;
Прослава Савиндана;
Обележавање светског Дана поезије;
Обележавање међународног Дана матерњег језика;
Обележавање светског Дана књиге;
Дан отворених врата Школе.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Присуство седницама НВ;
Рад у Тиму за самовредновање.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Праћење културних дешавања у граду;
Посета школским библиотекама других школа;
Успостављање контакта са издавачима;
Посета сајмовима књига;
Учешће у раду Друштва школских библиотекара.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Формирање књиге уписа;
Инвентарисање, класификовање, сигнирање и вођење одговарајуће стаистике и
евиденције;
Посета стручним семинарима;
Посета Сајму књига;
Праћење стручне литературе.
11.3. Извештај о раду секретара Школе
Активности и теме
Стручни и административно-технички послови у вези са
престанком и пријемом у радни однос (израда решења, уговора
о раду, споразума о преузимању, пријаве, одјаве код надлежних
фондова)
Стручни и административно-технички послови за спровођење
конкурса

Припремање и сазивање седница Савета родитеља

Учешће у припреми седница Школског одборa, присуствовање
седницама, вођење записника и давање потребних тумачења
Израда одлука о избору кандидата по конкурсу
Израда уговора о раду по спроведеном конкурсу и пријава нових
радника код надлежних фондова

Време
реализације
Септембар,
јануар,
април
Октобар, март
Припремала
седнице, слала
позиве и
присуствовала
неким
седницама
Припремала све
седнице, свим
присуствовала,
водила записник
Децембар/јануар
и април
Децембар/јануар
и април
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Израда решења о распоређивању и другим промена статуса
радника
Израда документације у вези са обрачуном и исплатом плата и
достављање матичних података Управи за трезор
Израда свих врста уговора
Израда документације за спровођење поступка јавне набавке
Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе
које проистичу из њих
Праћење примене Стаута, колективног уговора и других општих
аката и давање тумачења
Aктивности у вези са организовањем екскурзије ученика у
школској 2016/17. години од објављиваља огласа за
прикупљање понуда до избора агенције
Старање, евидентирање и чување аката Школе и аката
примљениох од других лица
Вођење и чување евиденције за раднике Школе
Одлагање документације у архиву Школе
Издавање документације из архиве Школе

септембар и по
потреби
У сваком месецу
за први и други
део исплате
током године
Јануар, фебруар
током године
током године
април - мај
током године
током године
током године
по захтевима
странака

Издавање потврда запосленима о радно - правном статусу и
издавања потврда ученицима Школе

током године

Стручно усавршавање

Није
присуствовала
ни једном
семинару

Упис, издавање решења, вођење матичних књига и издавање
јавних исправа ванредним ученицима
Попуњавање образаца за потребе статистике
Обрада и отпремање документације ученика за учешће на
конкурсу за доделу ученичких стипендија
Обрада података за потребе МП, Школске управе...
Координација рада помоћно - техничке службе

током године
oктобар
септембар октобар
по потреби
током године
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12. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
12.1. Реализација програма рада директора Школе
Директор Школе је у складу са Статутом и законским прописима, обављао утврђене
послове који се односе на усклађивање рада, извршавање одлука органа управљања,
заступање Школе и старање о законитости рада. Посебно се ангажовала у целокупној
организацији рада, пратећи реализацију утврђених задатака и извршавање нормативних
овлашћења. Директор је у сарадњи са представницима одељењских већа и другим
извршиоцима послова припремао седнице Наставничког већа, пратио рад
седница
одељењских већа и других стручних органа Школе.
Време реализације

До 15. семптембра

Септембар

Септембар

Током целе школске
године

Током целе године
Посета 2 часа
месечно
По потреби

Септембар,
октобар

Активности/ теме
Рад на изради Школског програма,
Годишњег плана рада за 2016/2017. и
Извештаја о остваривању годишњег плана
рада школе за школску 2015/2016. годину
Организација набавке уџбеника и
литературе за ученике и наставнике
Израда распореда додатне и допунске
наставе, секција и блок наставе, плана
стручног усавршавања, решења
40−очасовне радне недеље
Пружање помоћи Одељењским већима при
усвајању планова рада и
присуствовање седницама Одељењских
већа
Организација и реализација екскурзије,
излета за најбоље одељење
Израда документације у вези са
финасирањем Школе
Посета часовима редовне, додатне и
допунске наставе.
Припрема седница стручних органа,
Пружање саветодавне помоћи
одељењским заједницама и одељењским
старешинама у сарадњи са ученицима и
ученичким родитељима
Текући послови у школи.
Проверавање глобалног и месечног
планирања наставе
Инструктивно-педагошки рад
Учешће у припреми седница и у раду
Школског одбора и подношење извештаја
о свом раду Школском одбору
Припреме за информативни преглед
Школе
Израда свеобухватне табеле о
припремљености за рад у школској
2015/2016. за потребе просветног
инспектора
Састанак одељењских старешина по
разредима са директором Школе

Реализација
Реализовано у сарадњи са
педагогом, секретаром
школе и наставницима

Реализовано у сарадњи са
Стручним већима,
предметним наставницима

Разредне старешине
трећих и четвртих разреда
и најбољег одељења, у
сарадњи са
шефом рачуноводства
Реализовано у сарадњи са
педагогом, наставницима

Реализовано у сарадњи са
ПП службом
Реализовано у сарадњи са
педагогом
Председник Школског
одбора, секретар школе

Реализовано у сарадњи са
Секретаром и педагогом
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Време реализације
Децембар
Према планираној
динамици седница
Савета родитеља и
по потреби
По позиву
председника
Ученичког
парламента
Новембар,
децембар, март и
јун, новембар,
децембар, април,
мај, јун

Према планукалендару
реализације испита

Новембар,
децембар, март и
јун

Током целе године

Децембар, јануар и
фебруар
Јануар
Током целе школске
године
По потреби
Према плану
Током целе школске
године
Током целе године

Током године

Током целе године
По закону

Активности/ теме
Спровођење процедура за предлог плана
уписа за школску 2016/2017.

Реализација
Реализовано

Учешће у припреми седница и раду Савета
родитеља

Реализовано

Учешће у раду Ученичког парламента

Реализовано

Присуство седницама Одељењског већа

Реализовано

Организација матурских испита,
разредних, испита за ванредне ученике,
именовање професора ментора за
припремање ученика,
Избор екстерних чланова за рад у
комисијама за спровиђење матурских
испита
Анализа успеха ученика
Анализа стручног и педагошог
усавршвањанаставника
Праћење реализације Годишњег плана
рада школе,осигурања квалитета рада,
стручног усавршавања запослених,
остваривања угледних часова, редовности
оцењивања
Организација пописа и анализа завршног
рачуна школе
Обележавање Савиндана
Актив за развој школског програма/анализа
Праћење рада Стручних већа
Праћење рада одељењских заједница
Организација стручног усавршавања
запослених
Учешће у раду ЗЕШа, Регионалне
подружнице ЗЕШа, Актива директора
средњих школа града Ужица
Достављање података за потребе МП,
ЗУОВ−а, Школске управе, локалне
самоуправе
Контрола педагошке евиденције
Организовање разговора са ученицима
којису показали слабији успех и направили
вишеизостанака на крају I полугодишта
Праћење реализације наставног програма
(планирани и одржани часови, број
наставних дана, друга задужења)
Израда плана текућег одржавања и
инвестиција и финансијског плана

Реализовано

Реализовано

Реализовано

Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано
Реализовано

Реализовано

Реализовано

Реализовано
Реализовано
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Током године

Током године

Током године
Током године

Јун, јул, август

Усаглашавање школских аката са новим
Законом
Одржавање добрих пословних веза са
социјалним партнерима, Градском
управом, Школском управом, другим
школама и установама у граду
Пријем запослених, ученика, родитеља,
странака
Вођење дисциплинских поступака
Подела премета на наставнике и
утврђивањекадровских потреба и вишкова
Анализа рада и успеха на крају
наставнегодине
Израда извештаја о раду и успеху у
протеклојшколској години
Израда плана коришћења годишњих
одмора радника
Увид у израду распореда часова
Припреме за извршење радова уШколи
утоку летњег распуста

Реализовано

Реализовано

Реализовано
Реализовано

Реализовано

12. 2. Извештај о раду помоћника директора
Време
реализације

Активности/ теме

Сарадници
реализације

Семптембар

Израда 40-очасовне структуре
за наставнике, која је саставни
део Годишњег плана рада за
2016/2017. годину

Педагог
Директор
Наставници

Септембар

Учествовање у изради Ценуса
за школску 2016/17. годину
Присуствовање седницама
Одељењских већа

Директор
Шеф
рачуноводства
Наставници

Током целе
школске
године

Инструктивно-педагошки рад,
посета часовима

Директор
Педагог

Током целе
школске
године

Учествовање у раду
Педагошког колегијума
Учествовање у припреми
седница Наставничког већа

Директор
Руководиоци
стручних већа

Новембар

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Децембар

Учешће у спровођењу
процедура за предлог плана
уписа за школску 2016/2017.
годину

Децембар

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Јануар

Учедтвовање у организацији
прославе поводом
обележавања Савиндана

Педагог
Директор
Наставници
Директор
Наставничко веће
Педагошки
колегијум
Педагог
Директор
Наставници
Запослени и
ученици школе

Реализовано или
не
Да, 40-очасовне
структура је
завршена
12.09.2016. године
У току је израда
Ценус-а
Седнице ОВ
одржане су од 2022.09.2016. године
Да, посећена су 3
часа (због штрајка
тај број није већи)
Да, присуствовала
сам на 5 седница
ПК, као и на свим
седницама НВ
Да, седнице ОВ
одржане су 12. и
13.11.2015. године
Да, присуство
састанку ПК, као и
седници НВ
Да, седнице ОВ
одржане су 29.01 и
30.1.2016.
Да

92

Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину

Време
реализације
Током целе
школске
године

Активности/ теме

Сарадници
реализације

Реализовано или
не

Праћење рада Стручних већа

Руководиоци
Стручних већа

Да

Током целе
школске
године

Праћење реализације
наставног програма
(планирани и одржани часови,
број наставних дана, друга
задужења)

Педагог
Одељењске
старешине

Да

Март-април

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Педагог
Директор
Наставници

Март-април

Учествовање у организацији
Другог сајма виртуелних
предузећа

Педагог
Директор
Наставници

Мај

Учествовање у изради
календара послова за мај-јун
школске 2015/16. године и
помоћ директору око
организације матурског испита

Директор
Педагог

Мај-јун

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Јун-јул
Август

Помоћ у изради Извештаја о
раду и успеху у школској
2015/16. години
Увид у израду распореда
часова

Педагог
Директор
Наставници
Директор
Педагог
Наставници
Директор
Педагог

Да, седнице ОВ
одржане су 11.04. и
12. 04. 2016. године
Да, организован је
Други сајам
виртуелних
предузећа

Да

Да, седнице ОВ
одржане су 01.06. и
22. 06. 2016. године
Да
Да

Током целе
школске
године

Учествовање у изради и
ажурирању Школског
програма

Директор
Педагог

Да, урађен је анекс
ШП, допуном
планова за први
разред нових
образовних профила
трговински техничар
и службеник у
банкарству и
осигурању

По потреби

Замена Директора школе у
његовом одсуству
Текући послови у школи

Директор

Да
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13. Програм управних органа
13.1. Школски одбор
У току школске 2015/16. Године Школски одбор је радио у следећем саставу:
Име и презиме
Бранко Радељић
Лепосава Божић
Александар Рафаиловић
Оливера Марковић
Славица Радосављевић
Славица Поповић
Љиљана Пантелић
Обрад Златић
Весна Марковић
Страхиња Ненадић
Сања Шуњеварић
Председник Школског одбора:

Ко је овлашћени предлагач
Јединица локалне самоуправе
Јединица локалне самоуправе
Јединица локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Представник Савета родитеља
Представник Савета родитеља
Представник запослених
Представник запослених
Представник запослених
Представник УП 3ФА
Представник УП 4е2
Марковић Оливера.

Активности/ теме
- доношење Предлога финансијског плана за 2016. годину
-Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању годишњег
плана рада за школску 2014/2015. годину
- Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању
- Разматрање и усвајање извештаја о стручном усавршавању
запослених
-Усвајање извештаја о остваривању акционог плана из ШРП-а
-Разматрање и усвајање извештај о раду директора школе
-Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску
2015/2016. годину
-Усвајање акционог плана рада Тима за самовредновање
-Доношење плана стручног усавршавања запослених
-Усвајање Акционог плана из ШРП-а за школску 2015/2016. годину
-Упознавање Школског одбора о реализацији програма заштите
ученика од насиља, злостављања и занемаривања
-Упознавање са извештајем о намени коришћења средстава
прикупљених од родитеља у школској 2014/2015. години
-Доношење одлуке о намени коришћења средстава прикупљених
од родитеља у школској 2015/2016. години
-доношење одлуке о изменама финансијског плана и о изменама
плана набавки за 2015. годину
-разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзије ученика
III разреда
-Анализа успеха на првом класификационом периоду и мере за
побољшање рада
-усклађивање аката школе са Правилником о оцењивању ученика у
средњем образовању и васпитању

Време реализације
25.08.2015. године

15.09.2015. године

09.10.2015. године
27.10.2015. године

30.11.2015
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- Доношење измена Финансијскиг плана за 2015. год.
-Доношење измена Плана набавки за 2015. год.
- Разматрање и усвајање извештаја о ивршеном попису
-Доношење финансијског плана и давање сагласности на план
набавки
- доношење допуна ГПР-А – План сарадње са локалном
заједницом
- Информисање о предлогу плана уписа у школску 2015/2016. Год.
-Разматрање остваривања ГПР за текућу пколску годину и анализа
успеха ученика на крају првог полугодишта са предлогом мера за
побољшање успеха ученика
-Усвајање Извештаја о финансијком пословању (завршни рачун)
-Разматрање и усвајање извештаја о раду директора
-Разматрање Извештаја о спољашњем вредновању квалитета
рада установе
-доношење одлуке о измени финансијског плана

30.12.2015. године

25.01.2016. године

25.02.2016. године

12.04 и 11.05.2016.
године

- Анализа успеха и владања ученика
на крају наставне године и остваривање ГПР
05.07.2016. године
-доношење одлуке о измени финансијског плана
- доношење допуна ШРП-а
Свим седниицама одбора присуствовала је директор школе, Милица Прљевић и секретар
школе, Бранка Милић.
Као представници Ученичког парламента седницама су повремено присуствовали Страхиња
Ненадић и Сања Шуњеварић.
Небојша Јелисавчић и Зора Божић су повремено присуствовали седницама као представници
синдиката.
По потреби, седницама су присуствовале и Ивана Ђурић, Школски педагог и Драгана
Стефановић, шеф рачуноводства.

14. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Годишњи глобални план и програм рада наставника за остваривање обавезне и
изборне наставе су прилог Годишњег плана рада школе који је сваки наставник израдио и
предао педагогу школе до 15. септембра текуће школске године тако што их је поставио на
електронску платформу, а по потреби су се и штампали.
Формулари које су наставници користили за годишње и оперативне планове
усклађени су са захтевима који су прописани Стандардима квалитета рада установе.
Планове за додатни и допунски рад наставници су предавали у складу са структуром
40-часовне радне недеље педагогу школе.
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15. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. План рада секција
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
Рецитаторска секција и секција за
беседништво
Драмска секција

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ
Ксенија Јањушевић
Светлана Мајкић
Гордана Трмчић/ Марија
Јовановић
Биљана Миликић
Небојша Јелисавчић
Драган Вићентић
Душица Ристовић
Јасмина Бајић, Светлана
Кнежевић,Обрад Златић

Новинарска секција
Секција „Профитера“
Секција „Информатичара“
Ликовна секција
Еколошка секција
Спортске секције

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Назив секције:
Рецитаторска секција
Руководилац секције:
Ксенија Јањушевић
Број укључених ученика
3
Број одржаних састанака
Ивештај за:
х
х
1. I полугодиште
2. II полугодиште

3.Крај школске године

х

И ове школске 2015/2016. године трочлан тим рецитатора у саставу Даница Божовић
I СО, Данијела Лукић и Јелисавета Обућа из II БС учествовале су на рецитаторској смотри
„Песниче народа мог“. Такмичење је одржано 17. марта у Градском културном центру са
почетком у 13 часова.
Даница Божовић је казивала песму „Адријана“ Ж. Превера, Данијела Лукић „Снови
једне слушкиње“ Б. Брехта и Јелисавета Обућа „Позив“ О. Дреамера. Наступи су били
запажени, али даљег пласмана није било. Међутим, рецитатори – љубитељи магије
поетског исказа, нису одустали и већ бирају теме за следећу смотру.

Назив секције:
Драмска секција
Руководилац секције:
Светлана Мајкић
Број укључених ученика
17
Број одржаних састанака
Ивештај за:
х
х
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Резултати рада секције:

Време

50
3.Крај школске године

Реализација активности
Место
Начин

х

Носиоци

Конкретни резултати рада
секције (нпр. представа,
изложба, презентација, зидне
новине, организоване акције и
др.)

29.12.2015.

школа

представа

ученици

27.1.2016.

школа

представа

ученици

30.3.2016.

школа

представа

ученици

Представљање активности у
школи и/или ван ње

29.12.2015.

школа

представа

ученици

27.1.2016.

школа

представа

ученици

30.3.2016.

школа

представа

ученици

96

Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину

Резултати рада секције:
Сарадња са другим
наставницима и/ или
службама у школи

Време

27.1.2016.

Реализација активности
Место
Начин

школа

представа

Носиоци
Ученици,
наставник
историје
Оливер
Мићић Бућић

Коментари о реализацији и закључак о могућностима унапређења рада: степен остварености
планираних активности и разлози евентуалних одступања; активности које нису биле планиране и
сл.
Степен остварености планираних активности и разлози евентуалних одступања:
Све активности су реализоване у потпуности.
Велики број нових чланова заинтрересован за рад у секцији.

Назив секције:
Новинарска/фотографска секција
Руководилац секције:
Марија Јовановић/Гордана Трмчић
Број укључених ученика
10
Број одржаних састанака
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште

х
3.Крај школске године

Х

После краће паузе, ове школске године поново је оживела новинарска секција, али
сада под новим називом новинарско-фотографска секција.
Мада ни ове школске године нисмо успели ни у електронској форми да објавимо
часопис, можемо се похвалити бројним достигнућима у раду секције.
Као што је и предвиђено Годишњим планом радановинарско-фотографске секције,
успели смо да саставимо малу редакцију, да дефинишемо сталне рубрике у часопису и да
те рубрике благовремено ажурирамо и обогаћујемо новим садржајима, али и да пратимо и
коментаришемо неке од актуелних дешавања у школи и граду.
Необјављивање часописа и ове школске године никако нећемо приписати нераду и
неактивности чланова и руководилаца секције, већ недостатку времена и преоптерећености
другим школским обавезама. Управо је то објављивање часописа једино што није
реализовано из Годишњег плана рада секције.
На сајту часописа ЕШ КЕШ могу се погледати садржаји који су до сада објављени.
Редакција часописа обећава следеће школске године часопис, бар у електронској
форми и моли све који прате часопис да учествују у његовом раду и да га обогате својим
запажањима и успесима на разним пољима.
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
На часовима ликовне секције ученици су се
упознали са
основним техникам а цртања и сликања и кроз пракичан рад
савладали су основне ликовне елементе.
Чланови ликовне секције су ученици 2ПА (Александра
Михаиловић и Лена Мишовић) и 2БС одељења (Сања Симић,
Лидија Каргановић, Магдалена Петровић и Јелена Ђиновић).
Поводом Савиндана је постављена изложба радова
ученика ликовне секције као и плакат који којим се обележава
Школска слава.
На градском ликовном конкурсу, у организацији цркве
Светог апостола и јеванђелисте Марка учествовали су и ученици
ликовне секције Економске школе. За тему овогодишњег конкурса инспирација је потекла од
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назива књиге „Куцам на врата вашег срца“ старешине цркве, протојереја-ставрофора
Милића Драговића. Ученица наше школе Александра Михаиловић из IIПА одељења,
успешно је преточила задату тему у ликовни језик и освојила је друго место на
овогодишњем конкурсу. Добитницима су уручене прикладне награде у старој ужичкој цркви,
у недељу 8. маја 2016. године, на дан црквене славе.
Ученици ликовне секције су учествовали у реализацији визуелног идентитета Другог
сајма виртуелних предузећа.
.
Назив секције:
“Профитери“
Руководилац секције:
Биљана Миликић
Број укључених ученика
20
Број одржаних састанака
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Резултати рада
секције:

Време
Септембар
2015.

Децембар
2015.

Школа
Чачак

Фебруар
2016.
март

Школа

Април

Крагујевац

Мај

Представљање
активности у школи
и/или ван ње

Место
Школа

Септембардецембар
2015.
Јануар-јун
2016.

Крагујевац

Ван школе
ГКЦ
Школа

у школи

у школи
и ван школе

30
3.Крај школске године

Начин
Зидне новине
Изложба-ученичка
компанија
„Каменковић“
Tакмичењепословни изазовиЧачак
Изложбахуманитарнa
-републичко
такмичење-сајам у
Крагујевцу, Тржни
центар „Плаза“
Изложбахуманитарна,
Национално
такмичењесоцијално
предузетништво
сајам
Зидне новине
Национално
таккмичење
ЕТИЧКА ДИЛЕМА

Од зидних новина
до организованих
акција, изложби,
презентација
-//Такмичења,
сајмови,
Предавање у
општиниПредузетништво

Учешће на
такмичењима или

Децембар 2015.
Март 2016.

Ван школе
ЧАЧАК

Такмичење
„Пословни

26

Носиоци
Ученици IIпа
професор
Ученици Iie1,Iie2 и
професор
Ученици IIIe2, Iipa, Iie1

IIпа, е1, IIIE1,2,

-//-

-//Ученици четврте
године

Ученици друга година
пословни
администратор и трећа
година економкси
техничар и
Ментор
-истакнути
предузетници у
Златиборском региону
- Привредни клуб
западне Србије,
познати привредници и
професори са
факултета,
преставници
Привредне коморе
Ужице и Србије
-ученици од друге до
четврте године, ментор
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Резултати рада
секције:
конкурсима и освојена
признања/ награде

Време
Априла 2016.
Мај 2016.

Сарадња са Ђачким
парламентом

Јануар-јун
2015/16.

Сарадња са другим
секцијама и/или
органима, тимовима у
школи

мај 2016.
септембар-јун
2015/16.

Место
Ван школеТржни центар
„Плаза“
Крагујевац
Хотел
„Крагујевац“
Ван школе

Школа
Ван школе
ГКЦ
Школа
школа

Начин
изазови“Регионално у
Чачку за западну
Србију
Регионални сајам
ученичких
компанија у
организацији
Достигнућа младих
-национално
такмичење
Социјално
предузетништво
Такмичење-израда
есеја на задату
етичку дилему-у
организацији
Достигнућа младих
Изложбахуманитарна

Ученичка компанија,
ментор и ђачки
парламент

Сајам - еколошком
секцијом
Сарадња са Тимом
за настави и
учење,

Ученици од прве до
четврте године, ментор
Директор,
рачуноводствена
служба, предметни
наставници и
одељенске старешине
ученика –ученичке
компаније
„Каменковић“

Сарадња са другим
наставницима и/ или
службама у школи

Септембар-јун
2015/2016.

Школа
Ван школе

Изложбахуманитарна
Организација сајма

Сарадња са
родитељима

Септембарјун2015/2016.

Школа-ван
школе

Око организовања
сајма, донације

Сарадња са
друштвеном средином

Септембар-јун
2015/2016.

Ван школе

Носиоци
Ушли у круг најбољих
15 ученичких
компанија у Србији.
2 место освојили у
изради есеја на Етичку
дилему Сања Станић
IVE2

Донације-око
организације
такмичења и сајма

Општина
Туристичка
огранизација Ужице
Сарадња са
Високоструко-вном
пословном школом у
Ужицу

Коментари о реализацији и закључак о могућностима унапређења рада: степен остварености
планираних активности и разлози евентуалних одступања; активности које нису биле планиране и
сл.
Степен остварености планираних активности и разлози евентуалних одступања:
У историји економске школе први пут је основана ученичка компанија која хуманитарно организује
свој рад. Неке активности су и више реализоване него што смо планирали захваљујући
организацији Достигнућа младих која је утицала да се у школи развије предузетнички дух.
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Назив секције:
Секција информатичара
Руководилац секције:
Небојша Јелисавчић
Број укључених ученика
5
Број одржаних састанака
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште

•

•

•
•

31
3.Крај школске године

X

У септембру 2015. је истакнуто је обавештење о почетку рада секције
информатичара. На првом састанку на који су дошли сви заинтересовани ученици (5
ученика), представљен је план рада секције, направљен је договор са ученицима о
њиховим активностима унутар секције, динамици рада, начину рада и понуђено је
ученицима да сами дају идеје за додатне активности у секцији
У октобру и новембру 2015. ученици су са професором учили да раде у
специјализованим програмима за израду Web страница (FrontPage, Dreamweawer,
Wordpress). Разјашњени су појмови: скрипте, HTML, XML, RSS, CSS, blog,
Javascript…
У децембру 2015. и јануару 2016. ученици су прикупљали темплејте и графичке
материјале за странице Web сајта које ће се мењати и ажурирати
За фебруар 2016. договорено је са ученицима да обаве прикупљање текстуалног
материјала и скрипти потребних за странице Web сајта које ће се радити

Назив секције:
Еколошка секција
Руководилац секције:
Душица Ристовић
Број укључених ученика
15
Број одржаних састанака
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште

31
3.Крај школске године

X

Излет до "Горштака"
Током септембра настављене су активности на реализацији пројекта „Промоција
одрживе употребе биоенергије у Златиборској области“ који се од априла реализује у две
пилот школе у Ужицу, у Техничкој и Економској школи под покровитељством Регионалне
развојне агенције Златибор уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу (GIZ).
Уз разумевање и пристанак донатора, 19. септембра 2015. године пројектни тим је
осмислио и реализовао посету производном погону фирме "Горштак" у Бранешком Пољу.
Ова фирма се бави производњом резане грађе, намештаја од пуног дрвета и пелета за
грејање. Ученици су имали прилику да се на очигледан начин упознају са технолошким
процесом производње дрвних пелета од сортирања дрвне грађе, уситњавања, сушења,
производње до паковања готовог производа.
Са економске тачке посматрања, увидели су висок проценат искоришћавања
сировине и производњу готовог производа скоро без остатка. Такође су се уверили да је
пелет на тржишту тражена роба, тако да и продаја производа није проблем.
Са еколошке тачке гледано, производња пелета је прилично "чиста", тј. производња
без остатка, уз изузетно мало, скоро занемарљиво загађења животне средине, а сам пелет
је еколошки најприхватљивији енергент за грејање. Такође, видели су погон у оквиру којег
се од биљних остатака, уз "имитирање" процеса у природи, може добити биогас, алкохол и
нафта.
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Еколошки квиз
У оквиру пројекта "Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској
области", у нашој школи је за чланове еколошке секције, 8. октобра, одржан квиз знања из
ове области.
Учествовало је 12 ученика и сви су показали завидно знање о узроцима климатских
промена, енергетској ефикасности, обновљивим изворима енергије и ефикаснијој употреби
дрвне биомасе.
Најбољи резултат је остварила Марија Марковић, ученица другог разреда и освојила
као награду вредну енциклопедију "Наука".
Сви учесници квиза добили симболичне награде (мајицу и качкет са логом пројекта),
као успомену на учешће у овом пројекту.
Победницима и свим учесницима желим успеха у ширењу еколошке културе у нашој
школи и окружењу.
Дружење и додела награда
У уторак, 13. октобра, у свечаној сали Економске школе, организовано је заједничко
дружење свих учесника у оквиру пројекта "Промоција одрживе употребе биоенергије у
Златиборске области".
Поред ученика и професора који су учествовали у едукативним радионицама у Економској и
Техничкој школи, састанку су присуствовали и директорка Економске школе, директор
Регионалне развојне агенције Златибор, менаџер и сарадници на еколошким пројектима
које РРА реализује, представник GIZ-а, организације која је финансијски помогла овај
пројекат, представници медија.
Била је ово прилика да се присутни подсете активности које су реализоване
предходних месеци (предавања, излет, квиз), да се нагласи потреба укључивања школа у
едукацију младих на пољу заштите животне средине, али и да се похвале сви ученици који
су у овом пројекту учествовали. Победницама квизова, Марији Марковић (Економска школа)
и Душици Николић (Техничка школа) додељене су дипломе и вредне књиге.
Директорка Економске школе, Милица Прљевић, захвалила се представници GIZ-а на
посети нашој школи и изразила наду за наставак сарадње и на другим пољима.Такође,
захвалила се и представницима РРА на укључивању ученика наше школе у пројектне
активности, али и наставницима који су те активности реализовали. Похвалила је ученике
за труд и спремност да учествују у ваннаставним активностима.
Из изјава које су ученици и остали учесници овог дружења дали за медије, може се
закључити да су овакве активности изузетно потребне и корисне и да се сви радују новој
сарадњи.

професорка биологије и екологије Душица Ристовић
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ФОНД „БРАНКА МАТИЋ“
Као и сваке претходне године, професори српског језика и књижевности: Ксенија
Јањушевић, Светлана Мајкић, Јелена Вучинић и Марија Јовановић одабрали су матурске
радове и овом приликом наградили рад Сање Станић 4Е2 на тему: "Без других тешко
можемо бити људи".
БЕЗ ДРУГИХ ТЕШКО МОЖЕМО БИТИ ЉУДИ
У природи људској је увек присутна потреба припадности некој целини, било да је у
питању породица, друштво или пак нација. Човек је осмишљен као друштвено биће, а не
као изолована јединка и због тога је целокупно наше постојање сачињено од узајамних
деловања са другима.
Ипак, једни друге не бисмо могли да допуњујемо да међу нама нема разлика. Свако
од нас у себи носи јединственост и непоновљивост бића и управо та различитост је услов
да са људима трајемо, развијамо се и од њих учимо.
Полазна тачка у претварању бића у човека је свакако породица. Не каже се узалудно
да је она стуб друштва. Не задуго након првих корака научили смо да познанике
отпоздрављамо са ''добар дан'', да се за своје грешке искупљујемо са ''извините'' и да се
наши захтеви узимају у разматрање само уз ''молим вас''. То су наизглед мале ствари, али
када након десетак година угледате озарена лица због тога што сте уступили место старој
жени у аутобусу, пустили трудницу преко реда на шалтеру или помогли човеку који се
оклизнуо на леду и пао, запитате се зар то није уобичајена и нормална ствар? Али људи не
схватају да су себи учинили највеће зло оног тренутка када су се окренули сами себи,
поставши саможиви и себични.
''Људи су земље. Чудесно је колико их је и како се због непрестаног померања
континената сусрећу тако нова острва. Али ако тектонска плоча за вашу обалу прилепи
непознату територију, непријатељска настројеност се рађа истог тренутка. Ту постоје само
два решења: рат или дипломатија'' написала је Амели Натомб у својој књизи ''Облик
живота''. Моје мишљење је да увек треба прихватити нова познанства. Ти незнанци нас
својим делима могу научити нечему добром и пробудити у нама нову особину или емоцију
или пак можемо учити из њихових грешака. Ако неко учини да се осећамо лоше, то ће
сигурно у нама покренути отпор и допринеће томе да ми сами не ширимо те негативне
вибрације које ће учинити да се неко осећа лоше.
И тако, што више људи познајемо, то ћемо више разумевати људе и начин на који
треба с њима да се опходимо. У том разумевању се и огледа наша човечност и хуманост. А
сваки човек вреди онолико колико га други цене.
Најмање што човеку треба јесте да га памте као рђавог. Али, и због нас самихиспуњеност човека и његовог живота десиће се само уколико прихватимо оно што нам је
дато. Бачени смо на земљу, међу људе, и избећићемо вртлог бесмисла само заједницом са
другима.
Такмичење у беседништву
Двадесето републичко такмичење у беседништву, а за нашу Школу 2. по реду,
одржано је 18. и 19. марта у Крушевцу у организацији Економско-трговинске школе.
Нашу Школу представљале су Ана Љубојевић и Сања Шуњеварић, обе ученице из IV
Е2. Ана Љубојевић је говорила беседу на изабрану тему „Веруј у себе“ и освојила 4. место.
Сања Шуњеварић је говорила беседу на задату тему „Само буктињом збори се кроз векове“
и освојила 10. место. Обе ученице су учествовале у категорији импровизовано
беседништво. А. Љубојевић је освојила 8. место, а С. Шуњеварић 14. место. Школа је у
укупном пласману освојила 5. место.
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Будући да се проглашење догодило три ипо сата након задње беседе, већина
такмичара и екипе, отишла је са такмичења са горчином. До данас на сајт Школе
организатора није постављен снимак беседа што подгрева још веће незадовољство и чини
апсурдним ово такмичење!
проф. Ксенија Јањушевић
Наши такмичари на Књижевној олимпијади
На четвртој Књижевној олимпијади, у рангу општинско такмичење, које је одржано
12.03. у Техничкој школи у Ужицу, учествовало је 5 ученика наше Школе. Дипломе са тог
такмичења освојиле су Миличић Анка и Бојовић Тијана; обе ученице су из одељења II Е1.
Бојовић Тијана је стекла услов за следећи ранг такмичења, окружно такмичење, које је
одржано 09.04. у Пожеги у Гимназији „Свети Сава“. Тијана Бојовић је освојила 14 од
максималних 20, што износи 70% од максимума чиме можемо бити задовољни. Више рада,
залагања и такмичарске среће следеће школске године „олимпијцима“ наше Школе упућују
професори и ментори.
Професор ментор,
Ксенија Јањушевић
Ерски хумор
На литерарном конкурсу УСУ ученица наше Школе Сања Шуњеварић освојила је 1.
место.
Овај критични осврт на менталитет својих суграђана С. Шуњеварић је представила у
најбољем светлу. Оштар посматрачки дар, добар избор локализама и сленга у сликању
ерског врцавог и промућурног хумора учинио је да кроз добро одабрану форму овај рад
завреди 1. награду.
Представљамо рад у целости.
Ерски хумор ми је био смешан, а онда сам у њему почео живети
„Људи, па где сте ви? Ја стижем у Ужице.“
„Јаашта... Ја сам испред гимне, гимназијалци су у Жижију, ови наши у Графиту, пар њих
отишло у Које Куде, а чух да има нешто и у ГКЦ-у.“
„Чекајте ме, стижем.“
...И ту почиње прича...Прича о још једном маленом градићу, иза седам гора, иза
седам мора, иза златиборских брда и испод крила једног Старог града... Али, драги читаоци,
не дајте се заварати! Није то било какав малени градић. Малени градић из наше приче има
– велику душу... Повешћу вас у разгледање.
Баш испод крила Старог града налази се једно од омиљених места свих Ужичана,
место које се кроз историју вазда мењало, место проткано успоменама, оживљено
дешавањима, а названо је једноставно – ужичка плажа. У ова дивна пролећна јутра, када се
природа тек стидљиво буди; гране дрвећа наше плаже шуште тако чаробно и говоре неким
немуштим језиком – познатом само срцу правог Ужичанина... Кроз средиште шеталишта
протиче река – Ђетиња. Последњих година доста се спекулисало на тему наше Ђетиње.
Ужичани би рекли да можда није највећа река у Србији, али медијска репутација коју је
добила ових година (из не тако дивних разлога, признаћемо) начини је правом „звездом“
међу српским рекама.
Недавно нас задеси пуно кишовитих дана те у свим околним местима наше општине
беше поплављених подручја, па тако, и на уласку у моје родно место, Злакусу, од
подвожњака па све до моста на Ђетињи, све беше поплављено. Али, не постоји та
ситуација коју ерски хумор не може поправити! Неколико сати касније уведосмо термин
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„злакушко море“ а, они најкреативнији направише и слику, те тако – Шојићева „Бела лађа“
заплови нашим „морем“. Мештани истовремено прихватише шалу, слатко јој се насмејаше,
а уз њу брзо заборавише и на несрећу која их је снашла.
Разуме се, штету коју је нанела вода поправише онако како то Ужичани раде: „Сви
ћемо да помогнемо, а кад скоцкамо и буде као да воде није ни било, онда да частиш!“ сви
заједно и сложно.
Једно време говорило се да нам вода није исправна, беше забрањена за пиће, како
рекоше, због некаквих модрозелених алги. Али, ни то није никаква препрека за правог
Ужичанина. Он одмах осмисли бизнис – „Продајем ужичку воду – алге гратис!“ и мноштво
сличних доскочица, те ниједан дан не прође монотоно и пропраћено размишљањем о
(не)квалитету воде.
Да ми, Ужичани, истовремено имамо дара и за бизнис и за хумор (да, нешто је
морало превагнути), сведочи и чињеница да смо имали бизнис идеју за продају – ваздуха.
Не неког тамо обичног, него нашег, ужичког. Обичан ваздух нема ни боју ни мирис, а наш
ужички – и боју и мирис!
Говорили смо, често, да смо овде: и без воде, и без ваздуха, а ипак, увек смо били –
срећни.
„ ...Али, такви смо људи. То нас држи. Смејемо се својим несрећама, па оне престану
да буду несреће“, рекох својој другарици Мири, којој причах ову причу, док се она и даље
непрестано смејала, не успевајући у миру да поједе наш „патент“ – ужичку лепињу.
„Па ја и даље не могу да верујем да ви парк у коме се скупљају пензионери зовете
чекаоница смрти!... Па бела лађа, па ваздух, па вода и алге гратис – па ваш бизнис има да
затвори и фабрике попут „Књаз Милоша“... Па нема, увек се поштено исмејем код вас!“
Ја је погледах, насмејах се, као прави Ужичанин – сама себи, и истог момента
схватих озбиљност ситуације. Ерски хумор ми је био смешан, а ја сам, изгледа, у њему
одавно почела живети.
Пословни изазов
Регионално такмичење ''Пословни изазов'' одржано је 18. новембра 2015. године у
Чачку. На такмичењу је учестовало 100 ученика из 21 средње школе из Ужица, Новог
Пазара, Пријепоља, Ариља, Горњег Милановца, Ивањице, Крагујевца, Краљева, Крушевца,
Лучана, Пожеге, Параћина, Сјенице, Тополе, Трстеника и Чачка.
Задатак тимова био је да се ставе у улогу маркетиншке агенције и саставе бизнис
план у коме ће предложити решење које ће издавачку кућу извући из финансијских
проблема.
Нашу школу су представљали следећи ученици: Марко Арсенијевић IIIпа, Марија
Васић IIIпа - ментор Љиљана Максимовић Рубежановић; Сања Шуњеварић IVе2, Милош
Челиковић IVе2, Јована Перишић IVпа, Богдан Миливојевић IIIфа, Катарина Тараило IVе2 ментор Бранкица Тодоровић; Кристина Ђајић IIIе2, Јелена Папић IIIе2, Јевремовић Игор
IIпа - ментор Биљана Миликић.
Ученици су показали најбоље резултате и по оцени жирија нашли су се у три
победничка тима. То је до сада незабележен резултат на такмичењу ''Пословни изазов''.
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Тим бр. 17 освојио је прво место:
Марко Арсенијевић - Економска школа, Ужице

Тим бр. 13 освојио је друго место:
Сања Шуњеварић – Економска школа, Ужице

Треће место припало је тиму бр. 12:
Јована Перишић – Економска школа, Ужице
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Ученици Марко Арсенијевић, Сања Шуњеварић и Јована Перишић на основу овог
успеха представљаће Економску школу на Националном финалу у Београду (18-19.
фебруар 2016. године), а национални победници ће имати прилику да се такмиче са
вршњацима из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске на тродневном Пословном
изазову западног Балкана који ће у априлу 2016. године бити одржан у Загребу.
Овим успехом ученици и наставници су показали да се у редовном раду са
ученицима у Економској школи, али и кроз низ такмичења, сајмова и конкурса, стичу
економска знања, подстиче креативност и предузетнички дух.
НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ „ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ“
Национално такмичење средњошколаца у
предузетничким вештинама, „Пословни изазов –
национално финале“, је одржано 18. и 19. фебруара
2016. године у Београду. Такмичење је одржано у
хотелу „Славија“ у Београду и у Пословном центру
"Ушће" на Новом Београду.
Циљ такмичења је да ученицима пружи увид у
савремени начин пословања и мотивише их да
размишљају проактивно и своје идеје спроведу у дело.
Развијањем вештина на иновативан начин, ученици
унапређују свој предузетнички дух и повећавају могућности за запошљавање.
На такмичењу je учествовало 60 ученика из средњих школа са територије Републике
Србије, који су подељени у 15 тимова са по 4 ученика из различитих школа и тимски
обрађују постављени задатак.
На основу пласмана са регионалног „Пословног изазова“ нашу школу су на овом
такмичењу представљали ученици: Марко Арсенијевић 3ПА са ментором Љиљаном
Максимовић Рубежановић, Сања Шуњеварић 4Е2 и Јована Перишић 4ПА са ментором
Бранкицом Тодоровић.
Првог дана такмичења ученици су добили задатак - пословни изазов да уз помоћ
концепта “интернет ствари” (internet of things) осмисле
напредно и иновативно решење којим ће учинити да Србија
постане атрактивна туристичка дестинација. Другог дана су
своје бизнис планове и презентације представили публици и
стручном жирију.
У јакој конкуренцији наша ученица Сања Шуњеварић је
са својим тимом заузела треће место. Ученица је показала
веома висок ниво знања из свих економских предмета,
комуникативност, креативност и лидерске способности. На
основу овог пласмана ученица је стекла право на учествује на
такмичењу „Пословни изазов западног Балкана“.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
"ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА"
Интернационално такмичење средњошколаца у
предузетничким вештинама „Пословни изазов Западног
балкана“ је одржано 17.-19. априла 2016. године у Загребу.
На такмичењу које се организује већ четврту годину
за редом је учествовало 76 ученика из 55 средњих школа у
региону западног Балкана. Нашу школу је представљала
Сања Шуњеварић 4Е2 коју је за такмичење припремала
професорка Бранкица Тодоровић.
Ученици су првог дана такмичења добили задатак
да осмисле производ или услугу који ће виртуелног мобилног оператера учинити водећим
на тржишту западног Балкана. Задатак тимова, као и на претходним пословним изазовима,
је био да развију своје пословне идеје, саставе бизнис планове и креирају презентацију.
Такмичење је истакло важност повезивања младих људи који живе на територији западног
Балкана и неопходност заједничких активности на регионалном нивоу.
Тим у коме се такмичила наша ученица је освојио четврто место.
Други сајам школских виртуелних предузећа

Економска школа из Ужица организовала је 10. 05. 2016.
други по реду школски сајам виртуелних предузећа. На сајму су
своје пословање представи ла 24 ученичка привредна друштва
и ученичке компаније из Пријепоља, Чачка, Горњег Милановца,
Чајетине, Ариља и Ужица. Посебно треба истаћи учешће школа
из Вишеграда и Подгорице што је допринело атрактивности
сајма и дало му интернационлни карактер.
Сајам је прва манифестација у прослави јубилеја 120 година постојања Економске
школе организованa у Градском културном центру уз помоћ и
подршку КултурКонтакт Аустрија, Града Ужица, ЈП Водовод, ЈП
„Велики парк“ и родитеља ученика наше школе. Сајам је отворила
Јелена Васовић, члан Градског већа за образовање која је истакла
значај оваквог школског окупљања и такмичења у знању и
вештинама.Присутне је поздравила директорка Милица Прљевић,
захвалила се гостима који су својим присуством допринели
квалитету сајма као и свима који су помогли да се сајам успешно
организује.
Ученици су разноврсном понудом својих производа и услуга
изазвали велико интересовање посетилаца у Градском културном
центру.
Сајам је био такмичарског карактера. Жири састављен од
професора Високе пословне школе у Ужицу, представника
привреде и бивших ученика школе вредно и савесно је обавио свој задатак и прогласио је
победнике у 5 категорија:
1. Најбоља документација
2. Најбољи продавац
3. Најбољи рекламни материјал
4. Најбољи штанд
5. Најбоља PowerPoint презентација
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Сајам је посетило преко 1000 посетилаца, ученика основних и других средњих школа
у граду, представника привреде, родитеља ученика и социјалних партнера школе.
Представљање ученика изазвало је велику медијску пажњу и било је прoпраћено како од
стране локалних медија, тако и од екипе РТС-а која је својим гледаоцима пренела део
атмосфере са сајма.

Награђени ученици на Другом школском такмичењу Виртуелних предузећа у
Економској школи у Ужицу
Презентације
Категорије:
Набољи продавац
Друго место: Ана Гачић
Прво место: Василије Саровић и Александра
Пантовић

Треће место: Ученичка компанија "Мој
завичај" Економска школа Ужице и Виртуелно
осигуравајуће друштво "Рубин" Економска
школа Ужице
Друго место: Виртуелно предузеће
Рекламни материјал
"Sportissimo" Економска школа Ужице
Треће место: Виртуелно осигуравајуће
Прво место: Ученичка компанија "Seed
друштво "Феникс" Економска школа Ужице и society" Економска школа Ужице
Виртуелно предузеће "Ас спорт" ЕкономскоШтанд
трговинска школа Пријепоље
Друго место: Виртуелно предузеће
Треће место: Виртелно предузеће "Lotika"
"Biofoodies" Економска школа Ужице
Средња школа "Иво Андрић" Вишеград
Прво место: Виртуелно предузеће
Друго место: Виртуелно предузеће
"Sportissimo" Економска школа Ужице
"Брашњава дружина" Економска школа Чачак
Прво место: Виртуелно предузеће
Документација
"Wonderland" Економска школа Ужице
Треће место: Виртуелно предузеће "Слатке
Најбоља ученичка компнија
чари" Економска школа Ужице
Друго место: Виртуелно предузеће "Shooster" Ученичка компанија "Мој завичај", Економска
Економска школа Ужице и Виртуелно
школа Ужице и Социјално предузеће "Easy
предузеће "Брашњава дружина" Економска step" Економска школа Ужице
школа Чачак
Победници сајма (предузећа која су имала
Прво место: Виртуелно предузеће "Nisa
travel" Угоститељско туристичка школа
највише оцене у свим категоријама):
Чајетина
"Брашњава дружина" Економска школа Чачак
и "Wonderland" Економска школа Ужице
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РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА
У среду, 30. марта 2016. године у Крагујевцу одржано је
Регионално такмичење ученичких компанија из централне и
југозападне Србије. На такмичењу су учестовали млади
предузетници из Крагујевца, Трстеника, Пријепоља, Краљева,
Ужица, Кучева, Ариља, Крушевца, Пожеге, Ивањице, Новог
Пазара и Тополе.
Учешће осам компанија из Економске школе у Ужицу је
показатељ да је школа препознала програм Ученичка
компанија као “најбољи пример предузетничког образовања”. У оквиру овог програма
ученици имају прилику да науче како пословну идеју претворити у реалност. Оснивајући
своја мини предузећа пролазе кроз јединствено искуство вођења компаније у којем
посвећују пажњу не само свом производу или делатности, већ и “запосленима” унутар
компаније, истичући пре свега тимски рад.
Компаније које су учествовале на такмичењу из наше школе:
УК „Мој завичај“ се бави едукацијским туризмом. Чланови компаније су: Карајаичић
Иван, Максимовић Александра, Филиповић Александра, Тамара Станковић, Кнежевић
Мина, Поповић Јелица, Новаковић Биљана и Лучић Милица (ученици одељења IIФА).
УК „Каменковићи“ се бави израдом украсних предмета. Чланови компаније су:
Јелена Папић 3Е2, Данка Јелић 3Е2, Јелена Млађеновић 3Е2, Милица Шуљагић 3Е2 и
Тијана Бојовић 2Е1.
УК „Seed world“ се бави прометом семена посебних биљака и маркетинг
активностима у области заштите животне средине. Чланови компаније су: Сања Шуњеварић
4Е2 и Јована Перишић 4ПА.
УК „Look at me“ се бави израдом декоративних наочара. Чланови компаније су:
Ивана Недовић 4ПА и Марија Новаковић 4ПА.
УК „Smarty relax“ се бави израдом лоптица за релаксацију. Чланови компаније су:
Стефан Марковић 4Е2 и Сања Шуњеварић 4Е2.
УК „Golden mark“ се бави производњом мултифункционалних обележивача за
књиге.
Чланови компаније су: Душица Дацовић 4Е2, Тамара Ђајић 4Е2, Катарина
Јовановић 4Е2 и Аница Марић 4Е2.
УК „Мала економија“ се бави производњом и прометом картица „Мала економија“.
Чланови компаније су: Валентина Лангура 4Е2, Каћа Тешовић 4Е2 и Катарина Тараило 4Е2.
УК „Крисана“ се бави маркетинг услугама. Чланови компаније су: Сара Ковачевић
4Е2, Кристина Лазић 4Е2 и Ана Љубојевић 4Е2.
Стручни жири је вредновао следеће категорије: изглед и уређење штанда,
оригиналност производа/услуге, тимски дух, продајне вештине и ниво знања о производу и
јединственост понуде.
Поред сајамског дела, жири је посебно вредновао компанијске извештаје из којих се
најбоље види пословни модел и одрживост идеје.
У јакој конкуренцији наша компанија „Seed world“ је освојила 3. место и пласирала се
за учешће на Националном финалу најбољих Ученичких компанија Србије и тако постала
први представник наше школе на овом престижном такмичењу.
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НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ НАЈБОЉИХ УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА СРБИЈЕ
Двадесет најбољих ученичких компанија из
средњих школа на основу пласмана са четири
регионална
такмичења
је
учествовало
на
Националном
такмичењу
најбољих
ученичких
компанија у Београду од 16-17. маја 2016. године.
Програм Ученичка компанија је део пројекта Владе
Републике Србије "Година предузетништва 2016" коју
спроводи Министарство привреде.
Нашу школу је на такмичењу представљала
ученичка компанија "Seed world" д.о.о. која се бави
прометом семена посебних биљака и маркетинг
активностима у области заштите животне средине. У овој компаније су биле запослене две
ученице: Сања Шуњеварић 4Е2 и Јована Перишић 4ПА. Оне су показале да својим знањем,
ентузијазмом и залагањем могу да конкуришу компанијама које се већ годинама такмиче.
Ментор компаније је професорка Бранкица Тодоровић.
Првог дана такмичења компаније су у тржном центру Delta city изложиле своје
производе и услуге посетиоцима и члановима жирија.
Другог дана такмичења, у Клубу посланика, ученици су представили извештаје својих
компанија и још једном имали имали прилику да истакну значај своје компаније и
препознатљивост производа на тржишту.
И са овог такмичења вратили смо се са наградом. У конкуренцији 100 ученика
запослених у ученичким компанијама изабрано је 10 најбољих међу којима се нашла и наша
ученица.
Сања Шуњеварић је освојила награду "Млади лидер" која се додељује ученицима
који су показали посебне лидерске вештине, иницијативу и промовисали предузетнички дух.
Међународни сајам виртуелних предузећа
У Бугарској се традиционално, већ 19 година, одржава
Сајам виртуелних предузећа. Сајам се одржава у Пловдиву,
који је познат по својој историји дугој 8000 година, али је и
познат и по томе што има највећи сајамски комплекс на
Балкану. Ради се о веома престижном такмичењу, јер
награђени ученици добијају стипендије страних, углавном
америчких факултета, па су припреме за сајам веома
озбиљне и темељне.
Ове године нашу школу на 19. сајму виртуелених
предузећа представљало је предузеће БиоФоодиес. Екипу су чинили ученици IIIпа Марко
Арсенијевић, Ивана Васић, Дарја Ђокић и Лука
Цукавац, и ученици IIфа Јелица Поповћ, Тамара
Станковић, Александра Максимовић, Иван Карајичић,
Биљана Новаковић, Мина Кнежевић. Ученике су за
сајам припремеле професорке Љиљана Максимовић
Рубежановић и Мирјана Марјановић.
Сајам је био веома посећен и добро
организован. У конкуренцији 115 предузећа наша
екипа је освојила друго место за најбољу
презентацију. Презентовало се на енглеском језику.
Успех наших такмичара у Пловдиву је пропраћен и од стране јавног сервиса РТС.
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ТРИ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ НАШЕ ШКОЛЕ У ГРУПИ ОД 15 НАЈБОЉИХ У СРБИЈИ
Три социјална предузећа из наше школе: ''Каменковићи'' д.о.о., ''Easy step'' д.о.о. и
''Seed society'' д.о.о. пласирала су се у петнаест најбољих социјалних предузећа у Србији.
Ученици-запослени у овим компанијама су имали задатак да саставе компанијски извештај,
осмисле и сниме видео филм који служи за промоцију социјалног предузећа. Од приспелих
ученичких радова стручни жири је бирао најбоље.
На Националном финалу најбољих социјалних предузећа Србије, 26. априла 2016. у
Крагујевцу, једино је наша школа имала три представника што говори о квалитету ових
предузећа.
У раду предузећа ''Каменковићи'' које се
бави израдом украсних предмета су учестовале:
Кристина Ђајић, Данка Јелић, Јелена Млађеновић,
Јелена Папић и Милица Шуљагић, ученице
одељења IIIe2. Ментор предузећа је Биљана
Милекић. Промо филм који описује делатност и
мисију предузећа радио је ученик Игор Јевремовић
IIпа.
У
раду
предузећа ''Easy step''
које се бави израдом
производа за лакше
кретање непокретних особа су учестовали: Јована Митровић
IIIфа, Никола Брашњевић IIIфа, Милош Челиковић IVe2, Катарина
Јовановић IVe2 и Кристина Милинковић IVe1. Ментор предузећа је
Бранкица Тодоровић.
У раду предузећа
''Seed society'' које се
бави прометом семена
биљака и маркетинг активностима су учествовали:
Богдан Миливојевић IIIфа, Михаило Петровић
IIIфа, Марко Арсенијевић IIIпа, Јована Перишић
IVпа и Сања Шуњеварић IVe2. Ментор предузећа је
Бранкица Тодоровић.
Промо филм предузећа ''Easy step'' и ''Seed
society'' је урадио ученик Урош Боровић IIIфа.
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Извештај са наградног излета
реализованог 24. октобра 2015. године
Титула најбољег одељења ове школске године
припала
је
одељењу
III БС. Награда за постигнути успех био је излет у
Вишеград. Излет је организован на релацији
Ужице – Дрвенград – Добрун – Вишеград – Ужице
у времену од 08.00 h до 17.00 h дана 24.10.2015.
године.
Излет је био добро организован тако да су сви
подједнако уживали. Атмосфера током путовања
била је опуштена, веома пријатна. По доласку у
Дрвенград направили смо паузу за кафу, такође
смо имали слободно време за разгледање града.
Дрвенград је етно-село у градском обличју
и структури. У облику је правоугаоника чија дужа
(главна) оса на једном крају има улазну капију, одакле полази главна улица и простире се
до другог где се налази мала дрвена православна црква са дрвеним звоником.
Црква је грађена по угледу на руске цркве брвнаре и посвећена је Светом Сави. У
централном делу села је трг поплочан дрвеном коцком и сеченим дрвеним праговима и
опкољен брвнарама. Брвнаре су аутентичне и пренете, неке из тих крајева, а неке из
Републике Српске, у виду скелета и постављене на камене темеље.
Наше следеће одредиште био је манастир Добрун. Манастир Успења Пресвете
Богородице (познат још и као манастир Добрун и манастир Крушево) је манастир Српске
православне цркве који се налази у Добробосанској митрополији. Манастир се налази у
близини Вишеграда на реци Рзав. Ово је један од најстаријих манастира на просторима
данашње Босне и Херцеговине. Године 2004. на стени поред великог белог крста, изнад
манастирске порте постављен је споменик Карађорђу. Исте године је познати добротвор и
пословни човек из Чикага, Слободан Павловић, финансирао изградњу пешачког моста
преко реке Рзав.
Након посете манастира Добрун, на ред је дошао и Вишеград. По доласку у град
најпре смо отишли на мост. Окупили смо се на капији моста где смо саслушали кратко
излагање професорке српског језика о животу нашег нобеловца, Иве Андрића. Сазнали смо
много тога о његовом детињству, одрастању и животу, као и о самом мосту и његовом
настанку. Слободно време у Вишеграду искористили смо за посету Андрићграду, прелепом
граду који својим изгледом ставља уметност на прво место. Време проведено у овом граду
свако је искористио на свој начин, у складу са својим интересовањима. Несумњиво је да су
на крају сви подједнако били задовољни.
"Чудно је како је мало потребно да будемо сретни и још чудније, како нам често баш то
мало недостаје."
"Смисао и достојанство пута постоје само утолико уколико умемо да их нађемо у себи."
Иво Андрић
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НАШИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Традицију учествовања на великом броју такмичења ученици и наставници
Економске школе наставили су и ове године. Неки од њих учинили су да се осећамо
поносним.
09. октобар - поводом Дана града екипа наше школе у саставу: Ненадић Страхиња
3ФА, Брашњевић Никола 3ФА, Боровић Урош 3ФА, Мартић Марко 3ФА, Ватазевић Лука 3Е2,
Костић Лука 1Е1, Стопић Милош 1Е1, Мартић Александар 1БС, Тимотијевић Вук 1БС, Савић
Крста 1СО и Тодоровић Јован 1СО учествовала је у обележавању тог дана играјући
ватерполо утакмице и освојила друго место.
18. новембар – ученици наше школе Шуњеварић Сања 4Е2, Тараило Катарина 4Е2,
Папић Јелена 3Е2, Ђајић Кристина 3Е2, Челиковић Милош 4Е2, Миливојевић Богдан 3ФА,
Арсенијевић Марко, Перишић Јована 4ПА, Васић Марија 3ПА и Јевремовић Игор 2ПА у
пратњи наставница Бранкице Тодоровић, Биљане Миликић, Љиљане МаксимовићРубежановић и педагога школе Иване Ђурић учествовали су на такмичењу „Пословни
изазов“ које је одржано у хотелу „Ливаде“ у Чачку од 10,00-19,00 у организацији Достигнућа
младих и Министарства омладине и спорта. Ученица Перишић Јована 4ПА освојила је
треће место, Сања Шуњеварић 4Е2 друго место и Марко Арсенијевић 3ПА прво место и
пласирали се на Национално такмичење „Пословни изазов“.
16. децембар – ученица 2Е2 одељења, Јањић Нина освојила је другу награду на
литерарном конкурсу на тему „Мајка“ које је одржано у организацији Кола српских сестара а
поводом Материца.
18 - 19. фебруар – ученици наше школе Марко Арсенијевић 3ПА, Сања Шуњеварић
4Е2, Јована Перишић 4ПА су учествовали на Националном такмичењу „Пословни изазов“ у
Београду. Сања Шуњеварић 4Е2 је освојила 3. место и пласирала се на Интернационално
такмичење „Пословни изазов“ које ће бити одржано у Загребу. Ученике за такмичење су
припремале професорке Љиљана Максимовић-Рубежановић и Бранкица Тодоровић.
01. март – одржано је школско такмичење из предмета Основи економије. На
такмичењу су учествовали ученици Тамара Даговић 4Е1, Марија Ђокић 4Е1, Никола
Лековић 4Е1, Никола Ивановић 4Е1, Сања Станић 4Е2 које је за такмичење припремала
професорка Бранкица Тодоровић и Исидора Рибаћ 4БС које је за такмичење припремала
професорка Љиљана Марковић. Прво место на такмичењу је освојила Сања Станић 4Е2 и
пласирала се на Републичко такмичење из Основа економије које ће бити одржано у Бечеју.
01. март – одржано је школско такмичење из математике на којем је учествовало 14
ученика из свих разреда. Најбоља 4 ученика, и то: из првог разреда Михаило Ђорђевић
1БС, другог разреда Јелена Симић 2БС, трећег разреда Драган Тошић 3Е2 и четвртог
разреда Валентина Лангура 4Е2 су се пласирала на Републичко такмичење које ће бити
одржано у Београду. Ученике су за такмичење припремали професори: Аница Милошевић,
Зорица Караић-Шибалић, Милка Зарић и Радован Ристовић.
10. март - одржано је такмичење Мислиша у просторијама школе. За такмичење
Мислиша 2016. интересовање и жељу да учествују показало је 7 ученика: први разред –
Ивана Матијевић и Јасмина Терзић; други разред - Симић Јелена, Милош Стевановић и
Небојша Јоковић; трећи разред – Катарина Божић и Милутин Ћосић. И ове године ученици
су допринели да у нашој школи буде математички празник, како то организатори кажу.
12. март – у Техничкој школи „Радоје Љубичић“ одржано је општинско такмичење Књижевна олимпијада на којој су учествовале ученице наше школе: Тијана Бојовић 2Е1,
Анка Миличић 2Е1, Тамара Матић, Маја Миловановић, Јелена Вујашевић, Јасмина Терзић
1БС и Сања Шуњеварић 4Е2. Дипломе са тог такмичења освојиле су Миличић Анка и
Бојовић Тијана. Бојовић Тијана је стекла услов за следећи ранг такмичења, окружно
такмичење, које ће бити одржано 09.04. у Пожеги у Гимназији „Свети Сава“.
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11-12. март - одржано је Републичко такмичење из Основа економије у Бечеју. На
такмичењу је учествовало 35 школа. Нашу школу је представљала ученица Сања Станић
(IVЕ2) и освојила је 5. место. Ученицу је припремала предметна наставнца Бранкица
Тодоровић.
17. март - у Градском културном центру одржано је општинско такмичење за
рецитаторе "Песниче народа мог". Нашу Школу представљале су Даница Божовић IСО,
Данијела Лукић и Јелисавета Обућа из IIБС. Даница Божовић је казивала песму „Адријана“
Ж. Превера, Данијела Лукић „Снови једне слушкиње“ Б. Брехта и Јелисавета Обућа „Позив“
О. Дреамера. Наступи су били запажени, али даљег пласмана није било. Ученице је
припремала професорка Ксенија Јањушевић.
18-19. март – одржано је 20. републичко такмичење у беседништву, у Крушевцу у
организацији Економско-трговинске школе.
Нашу Школу представљале су Ана Љубојевић и Сања Шуњеварић, обе ученице из IV
Е2. Ана Љубојевић је говорила беседу на изабрану тему „Веруј у себе“ и освојила 4. место.
Сања Шуњеварић је говорила беседу на задату тему „Само буктињом збори се кроз векове“
и освојила 10. место. Обе ученице су учествовале у категорији импровизовано
беседништво. А. Љубојевић је освојила 8. место, а С. Шуњеварић 14. место.
Школа је у укупном пласману освојила 5. место. Ученице је за такмицење припремала
професорка Ксенија Јањушевић.
19. март – одржано је Општинско такмичење из српског језика и књижевности на коме
је учествовало 40 ученика, а наша ученица Нина Јањић 2Е2 освојила је 3. место и
пласирала се на Окружно такмичење.
19. март - у Пожези је одржано окружно такмичење из страних језика на којем су
учествовали ученици Савић Немања 4Е2, Милинковић Никола 4СО и Ракић Исидора 4ПА.
Ученике су за такмичење припремале предметне наставнице Драгана Милошевић и
Светлана Стојановић.
20. март - одржано је окружно такмичење из историје у Медицинској школи на коме је
учествовао Богдан Стевановић. Ученик није остварио пласман на наредно такмичење.
Ученика је припремао предметни наставник Оливер Бућић Мићић.
27. март - Унија студената Ужица расписала је трећи по реду литерарни конкурс на
тему Ерски хумор ми је био смешан, а онда сам у њему почео живети. Конкурс се
организује у циљу сагледавања како то млади Ужичани виде свој град, његов живот и
развој, које су то мане или пак предности града Ужица, шта би у њему ваљало мењати и на
који начин би то требало чинити. Ученица Сања Шуњеварић 4Е2 освојила је 1. место.
30. март – у Крагујевцу је одржано Регионално такмичење Ученичких компанија.
Нашу школу је представљало 8 компанија: „Каменковићи“ (Јелена Папић 3Е2, Данка Јелић
3Е2, Тамара Ђајић 3Е2, Јелена Млађеновић 3Е2, Тијана Бојовић 2Е1 и Милица Шуљагић
3Е2 - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Биљана Миликић), „Мој
завичај“ (Иван Карајичић 2ФА, Александра Максимовић 2ФА, Биљана Новаковић 2ФА,
Александра Филиповић 2ФА, Милица Лучић 2ФА, Тамара Станковић 2ФА - ученике је
припремала и водила на такмичење професорка Љиљана Максимовић - Рубежановић),
„Seed world“ (Сања Шуњеварић 4Е2, Јована Перишић 4ПА - ученике је припремала и водила
на такмичење професорка Бранкица Тодоровић), „Look at me“ (Ивана Недовић 4ПА, Марија
Новаковић 4ПА - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Бранкица
Тодоровић), „Smarty relax“ (Стефан Марковић 4Е2 и Сања Шуњеварић 4Е2 - ученике је
припремала и водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић, „Golden mark“
(Душица Дацовић 4Е2, Тамара Ђајић 4Е2, Катарина Јовановић 4Е2, Аница Марић 4Е2 ученике је припремала и водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић), „Крисана“
(Сара Ковачевић 4Е2, Кристина Лазић 4Е2 и Ана Љубојевић 4Е2) и „Мала економија“
(Валентина Лангура 4Е2, Каћа Тешовић 4Е2 и Катарина Тараило 4Е2 - ученике је
припремала и водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић). У јакој конкуренцији
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компанија „Seed world“ је освојила 3. место и пласирала се за учешће на Националном
финалу најбољих Ученичких компанија Србије.
08. aприл – одржано је Републичко такмичење из рачуноводства у Параћину на коме
је учествовао Вељко Вилотијевић и освојио 9. место. Ученика је за такмичење припремала
професорка Бранкица Лукић.
12. aприл – одржано је општинско такмичење у атлетици на коме је наша ученица
Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место и пласирала се на окружно које ће бити одржано у
Б. Башти.
15. април - одржано је републичко такмичење из математике у Београду. Нашу школу
представљао је по један ученик из сваког разреда, који је постигао најбољи успех на
школском такмичењу: Михаило Ђорђевић 1БС, Јелена Симић 2БС, Драган Тошић 3Е2 и
Валентина Лангура 4Е2. Ученик Драган Тошић 3Е2 освојио је 3. место у појединачној
категорији, док је наша школа у екипној категорији освојила 10. место. Ученике су
припремали предметни наставници Аница Милошевић, Зорица Караић – Шибалић, Милка
Зарић и Радован Ристовић.
17. април – расписан конкурс Етичка дилема у организацији „Достигнућа младих“ и
UniCredit банке. Задату тему ученици анализирају и заузимају критички став. На конкурсу је
учествовало 80 средњошколаца из целе Србије. Ученица Сања Станић 4Е2 је заузела друго
место. Професор-ментор била је Биљана Миликић.
17 - 19. април – на Интернационалном такмичењу „Пословни изазов“ у Загребу
учествовала је ученица наше школе, Сања Шуњеварић 4Е2 и освојила 4. место. Ученицу је
за такмичење припремала професорка Бранкица Тодоровић.
20. aприл – у Б. Башти је одржано окружно такмичење у атлетици на коме је наша
ученица Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место у трци на 800м и пласирала се на
међуокружно такмичење које ће бити одржано у Крагујевцу.
26. април – у Крагујевцу је одржано Национално такмичење 15 најбољих социјалних
предузећа Србије. На основу претходних квалификација право на учешће на овом
такмичењу су остварила три социјална предузећа из наше школе: „Каменковићи“ (Јелена
Папић 3Е2, Данка Јелић 3Е2, Јелена Млађеновић 3Е2, Кристина Ђајић 3Е2 и Милица
Шуљагић 3Е2 - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Биљана
Миликић), „Easy step“ (Јована Митровић 3ФА, Никола Брашњевић 3ФА, Кристина
Милинковић 4Е1, Катарина Јовановић 4Е2, Милош Челиковић 4Е2- ученике је припремала и
водила на такмичење професорка Бранкица Тодоровић) и „Seed society“ (Сања Шуњеварић
4Е2, Јована Перишић 4ПА, Богдан Миливојевић 3ФА, Михаило Петровић 3ФА и Марко
Арсенијевић 3ПА - ученике је припремала и водила на такмичење професорка Бранкица
Тодоровић).
26. aприл – у Крагујевцу је одржано међуокружно такмичење у атлетици на коме је
наша ученица Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место у трци на 800м и пласирала се на
републичко такмичење које ће бити одржано у Брусу.
26. aприл - на иницијативу ''Societte Generale'' банке из Ниша започет је пројекат
''Иновације у банкарству'', где је наша школа изабрала тему '' Анимација payroll клијената'', а
професори банкарских предмета учинили све да тему приближе ученицима, те је након
формирања тимова, формирања креативних идеја и коначно послатих пројеката, изабран је
рад тима наше школе и проглашен најбољим у региону, што је значило пролазак наших
ученица на финални догађај у београду. Ученице Сузану Милићевић, Јелену Новаковић,
Магдалену Петровић и Сању Шуњеварић професорка-ментор Гордана Трмчић повела је на
финални догађај у Београду где су постигле велики успех, покупиле корисне савете, али и
сертификате о завршеној обуци о писању бизнис планова, прављењу презентација, као и
иновирању банкарских производа.
08. мај - на градском ликовном конкурсу, у организацији цркве Светог апостола и
јеванђелисте Марка учествовали су и ученици ликовне секције Економске школе. За тему
овогодишњег конкурса инспирација је потекла од назива књиге „Куцам на врата вашег срца“
старешине цркве, протојереја-ставрофора Милића Драговића. Ученица наше школе
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Александра Михаиловић из IIПА одељења, успешно је преточила задату тему у ликовни
језик и освојила је друго место на овогодишњем конкурсу. Добитницима су уручене
прикладне награде у старој ужичкој цркви, у недељу 8. маја 2016. године, на дан црквене
славе.
10. мај – у Бујановцу је одржано Републичко такмичење у атлетици на коме је наша
ученица Тамара Мићевић 1БС освојила 1. место у трци на 800м у појединачној конкуренцији
и пласирала се на ОСИУРС где је освојила сребрну медаљу.
14. мај - ове године нашу школу на интернационалном сајму виртуелених предузећа
у Пловдиву у Бугарској представљало је предузеће БиоФоодиес. Екипу су чинили ученици
IIIпа Марко Арсенијевић, Ивана Васић, Дарја Ђокић и Лука Цукавац, и ученици IIфа Јелица
Поповћ, Тамара Станковић, Александра Максимовић, Иван Карајичић, Биљана Новаковић,
Мина Кнежевић. Ученике су за сајам припремеле професорке Љиљана Максимовић
Рубежановић и Мирјана Марјановић. У конкуренцији 115 ученичких фирми, наша екипа
освојила је друго место за најбољу презентацију.
15-17. мај – у Београду је одржано Национално финале најбољих Ученичких
компанија Србије. Нашу школу је представљала Ученичка компанија „Seed world“ (Сања
Шуњеварић 4Е2, Јована Перишић 4ПА - ученике је припремала и водила на такмичење
професорка Бранкица Тодоровић). Ученица Сања Шуњеварић је освојила награду „Млади
лидер“.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТСКИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Као и сваке године, ученици наше школе су и ове године учествовали су на
ОСИУРС-у (ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) Града
Ужица.
На почетку школске године извршена је расподела секција на професоре физичког
васпитања и према том распореду одвијале су се и активности усмерене првенствено на
реализацију Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије.
АТЛЕТИКА:
Такмичење у атлетици у конкуренцији омладинаца и омладинки одржано је
12.04.2016. на Градском стадиону у Ужицу.
• Млађеновић Вељко 100m - 4. место
• Ђорђе Милановић 400m - 3. место
• Небојша Којић 1000m - 3. место
Екипно наша школа у категорији омладинаца заузела је 4. место.
У штафетној трци 4X100m екипа наше школе је заузела 4. место.
Скок у даљ: Михаило Петровић - 4. место
Скок у вис:Марко Крћа - 1. место
Бацање кугле (6кг): Иван Стојковић - 3. место
• Маријана Кнежевић 100м-2. Место
• Катарина Масал 400m - 2. Место
• Тамара Мићевић 800m - 1. Место
Скок у даљ: Нађа Мајсторовић - 3. место
Бацање кугле (6кг): Анђела Тешић - 2. место
На међуокружном такмичењу у Крагујевцу ученица наше школе, Тамара Мићевић
1БС освојила је прво место, а на Школској олимпијади заузела је 2. место у трци на 800
метара.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
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КОШАРКА:
Такмичење у кошарци у категорији ученика и у категорији ученица од I до IV године
одржано је 15.3.2016. и 22.3.2016. у сали Медицинске школе у Ужицу. У категорији ученика
наша школа је заузела 2. место, а у категорији ученица 3. место.
Руководиоци секције: Јасмина Бајић
МАЛИ ФУДБАЛ:
Такмичење у малом фудбалу одржано је у Спортској дворани Велики парк
26.10.2015. године. Наша екипа је заузела 4. место.
Руководилац секције: Обрад Златић
ОДБОЈКА:
Такмичење у одбојци одржано је у сали Медицинске школе 27.10.2015. и 03.11.2016.
године. У категорији ученика наша екипа је освојила 2. место, док је екипа ученица освојила
2. место.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
РУКОМЕТ:
Такмичење у рукомету је одржано 29.2.2016. године спортској дворани «Велики
Парк». У категорији ученика наша школа је заузела 3. Место.
Руководиоци секције: Обрад Златић
СТОНИ ТЕНИС:
Такмичење у стоном тенису одржано је 15.10.2015. године у сали Прве основне
школе "Краља Петра II“. Наша школа се такмичила у категорији ученика, који су освојили 4.
место у категорији екипно и ученица које су освојиле 3. место екипно.
У појединачној категорији ученик Александар Јовановић је освојио 4. место а ученик
Алекса Шаренац 6. место.
У појединачној категорији ученица Јелена Богдановић је освојио 4. место а ученица
Ана Обућина 8. место.
Руководилац секције: Обрад Златић
СТРЕЉАШТВО:
Такмичење је одржано у сали ОШ „Краља Петра II“, 30.3.2016. године. Наш ученик
Милош Челиковић у појединачној конкуренцији освојио 6. место, Лазар Пантелић 2. место и
Стефан Мирковић 8. место. Екипно у мушкој конкуренцији освојили смо 1. место.
Наш ученица Наташа Петровић у појединачној конкуренцији освојила 3. место.
Руководилац секције: Обрад Златић

•
•
•
•
•
•

ПЛИВАЊЕ:
Такмичење у пливању одржано је 19.11.2015. године на Градском базену у Ужицу.
У категорији ученика:
Јован Тодоровић освојио је 2. место на 100 м краул.
Александар Матић освојио је 5. место на 100 м краул.
Страхиња Ненадић освојио је 1. место на 100м леђно.
Лука Костић освојио је 5. место на 100м леђно.
Марко Матић освојио је 4. место на 100м прсно.
У категорији ученица:
Наталија Млађеновић освојила је 2. место на 100м краул.
Руководилац секције: Светлана Кнежевић
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СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
Такмичење у спортској гимнастици одржано је 29.3.2016. године у сали Медицинске
школе.
Ученици Милан Мирковић заузео је 2. место појединачно и Петар петровић 3. место
појединачно.
Данијела Гојгић освојла је 2. место у појединачној конкуренцији, Сара Гредељевић 3.
место и Барбара Ибрахимовић 4. место. У екипном пласману ученице су заузеле 1. место.
Руководилац секције: Јасмина Бајић
На крају овогодишњег циклуса такмичења програма ОСИУРС-а наша школа је
освојила 3. место.
Предавање представника из Crеdit Agricole банке
Као и претходних, и ове године наша школа је
имала част да је посете банкарски службеници из
Crеdit Agricolе банке Живорад Милановић и Бојана
Стевић. Сврха њиховог доласка је предавање које се
одржало у свечаној сали школе, дана 27.05.2016.
године. Предавању су присуствовали ученици III
разреда, смер банкарски службеник, као и професорке
Надежда Миљковић и Валентина Пузовић.
Занимљивим излагањем господин Живорад, који
је водио предавање, представио нам је кредите као најтраженији банкарски производ
данашњице. Најпре нас је у уводном делу презентације подсетио основних појмова о
кредиту које смо учили ове године из банкарског пословања, а затим је прешао на причу о
томе ко могу бити корисници кредита.
Након тога говорио је о врстама кредита становништва. Као најтраженију врсту кредита у
данашње време истакао је готовински кредит, што је и разумљиво, с обзиром на то да је ово
врста ненаменског кредита.
После приче о финансирању привреде, врстама кредита који се одобравају правним
лицима, уследиле су мудре мисли, савети упућени банкарима. Неки од њих су: „Не дајте
кредите изнад разумне границе обезбеђене наплате; немојте форсирати или охрабривати
спекулативне послове; комитенту можете дати изузетне погодности само на кратак рок
уколико то услови дозвољавају (квалитет комитента), али инсистирајте на наплати о
доспећу без обзира да ли Вам је тај новац потребан; никада не обнављајте кредит због тога
што можда не знате где да пласирате наплаћени новац под истим условима; велики
кредити једном комитенту (или појединцу) макар то било понекад исправно и потребно,
генерално је веома несигурно улагање; ако имате разлога да посумњате у интегритет вашег
комитента – угасите му рачун; тражите искрено, поштено и законито банкарско
пословање...“
По завршетку предавања сви су били задовољни – предавачи пажњом која им је
указана, а ми знањем које смо стекли кроз ову презентацију.
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Иновације у банкарству - Пројекат ''Societte Generale'' банке
На иницијативу ''Societte Generale'' банке из Ниша започет је пројекат ''Иновације у
банкарству'', где је наша школа изабрала тему '' Анимација payroll клијената'', а професори
банкарских предмета учинили све да тему приближе ученицима, те је након формирања
тимова, формирања креативних идеја и коначно послатих пројеката, изабран је рад тима
наше школе и проглашен најбољим у региону, што је значило пролазак наших ученица на
финални догађај у београду. Ученице Сузану Милићевић, Јелену Новаковић, Магдалену
Петровић и Сању Шуњеварић професорка-ментор Гордана Трмчић повела је на финални
догађај у Београду 27. априла где су постигле велики успех, покупиле корисне савете,
сертификате о завршеној обуци о писању бизнис планова, прављењу презентација, као и
иновирању банкарских производа
Школска прослава Савиндана
Чланови драмске секције и хор Економске
школе извели су 27. јануара 2016. године у
Свечаној сали Гимназије приредбу у част Светог
Саве, и у знак сећања на учествовање Србије у
Првом светском рату. Велики број гостију, већина
професора
и
ученици
Економске
школе
присуствовали су прослави и са пажњом одгледали
приредбу. Публици се свидело читање историјских
података о Светом Сави и Првом светском рату.
Били су задовољни драматизацијом, а још више
одушевљени хором, који је из свег срца певао
најлепше српске песме Креће се лађа француска, Пукни зоро, Тамо далеко и изворне
српске песме, и дирнуо срца публике. После представе пришли су и честитали учесницима
приредбе и упутили примедбе и похвале.
За одабир историјских сведочанстава о животу Светог Саве и из Првог светског рата,
побринули су се професори Светлана Мајкић и Оливер Мићић-Бућић, а излагали су их
ученици Економске школе Дарја Ђокић, Ивана Васић, Давид Цвијовић, Михаило Петровић,
Марија Васић и Сара Пенезић. Хор Економске школе чинили су Јована Митровић, Тамара
Грашиловић, Валентина Младеновић, Ивана Рогић, Анђела Дугоњић, Даница Половина,
Јадранка Миликић, Ивана Матијевић и Јана Зечевић, док су кратке историјске
драматизације извели Страхиња Ненадић, Алекса Ршумовић и Михаило Петровић.
МИ (НИ)СМО АНЂЕЛИ
Чланови драмске секције Економске школе извели
су 29. децембра 2015. године у Свечаној сали Гимназије
представу „Ми (ни)смо анђели“ , написану по истоименом
филму. Најзанимљивије сцене из филма, одабрали су и
адаптирали за сцену Свечане сале, такође чланови
драмске секције Страхиња Ненадић и Михаило Петровић,
који су уједно и једни од главних актера ове
представе.Поред њих, пред публику храбро су иступили и
Јована Митровић, Сања Шуњеварић, Ивана Васић,Марко
Арсенијевић, Марија Васић, Алекса Ршумовић, Давид
Цвијовић, Никола Брашњевић, Милош Челиковић, Тања
Зекић, Нина Мацаревић, Ивана Петронијевић и Нина Лазић.
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Свакодневне пробе и савети професорке Светлане Мајкић уродили су плодом и
изазвали одушевљење публике. На пробама највише пажње посвећено је глуми, свака
сцена до танчина је увежбана, а посебну пажњу требало је посветити плесној тачки која је
изазвала невероватне реакције публике.
Ово вече засигурно ће остати у памћењу младих глумаца, који све боље пливају у
овим водама.
Кажу да трему одавно немају, али да увек осете невероватно узбуђење када кроче
на сцену. „Невероватан осећај нас обузме увек када излазимо на сцену, али овај пут, с
обзиром да је број људи који су дошли да нас гледају био неколико пута већи него икада до
сада, било је веома посебно. Када год ступиимо на сцену прво осмотримо публику, али када
видимо да је због велике заинтересованости део публике пристао да представу одгледа
стојећи, тај осећај се не може описати, јер ти људи су ту да би видели нешто у шта смо ми
уложили труд и време. Наша срећа када успемо да насмејемо публику, када чујемо
громогласни аплауз на крају и зачујемо позив на бис, не може се описати.“
Због великог инересовања, представа је изведена више пута у току године!
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16. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Годишњим програмом рада планиран је и рад одељенских старешина. Једна од
најважнијих и најодговорнијих дужности наставника поред извођења наставног рада, јесте
вршење функције одељењског старешине. Одељењски старешина има дужност да што
успешније води одељење, сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима,
заказује и води седнице одељењских већа, води педагошку документацију, брине
о ученицима и њиховом развоју, сарађује са родитељима ученика, као и да обавља све
текуће послове везане за успешно образовање и васпитање ученика.
Сваки одељењски старешина је направио свој програм рада и унео оне садржаје који
одговарају образовном профилу и саставу одељења. Одржано је у просеку 36 часова
одељењског старешине.
Активности одељенских старешина које су везане за рад са ученицима су следеће:
упознавање ученика са организационом структуром школе, кућним редом, распоредом
часова, правима и дужностима ученика;
спровођење анкете о социјалном статусу ученика;
организовање и реализација ђачке екскурзије;
организовање слободних активности ученика;
идентификација ученика са проблемима у учењу и владању;
идентификација ученика са социјалним проблемима и помоћ таквим ученицима;
идентификација надарених ученика ради упућивања на такмичења и предлагања за
награде и похвале;
анализа успеха и изостанака ученика;
професионална орјентација;
обрада различитих тема предвиђених програмом рада школе (рационализација учења,
болести зависности, хигијена, насиље као проблем генерације, зрелост у сексуалном
понашању, спорт и здравље, мотивација и учење, стрес и ментално здравље, осврти на
међуљудске оденосе у одељењу, подстицање личног самопоуздања и прихватање
сопствених вредности, суочавање са неуспехом,...);
анализа рада одељењске заједнице.
Значајно је поменути и рад одељењских старешина са родитељима који се одвијао
кроз заједничке родитељске састанке и индивидуалне разговоре.
17. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

Током школске године ученици и наставници су реализовали следеће слободне активности:
Активности/теме
Добродошлица
ђацима првацима

Време реализације
•

•
Афирмација рада
школских секција
Јесењи и пролећни
крос

•

План.
часова на
год. нивоу

У септембру је одиграна представа добродошлице
ђацима првацима „Лајање на звезде“ у реализацији
ученика драмске секције

10

У септембру је у оквиру свих стручних актива донет план
рада секција и формиране су групе ученика који су
заинтересовани за одређену секцију са извесним
изменама у току године, сходно интересовањима ученика

10

У октобру 2015. и мају 2016. године одржан је јесењи и
пролећни крос

1 дан
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У октобру-новембру 2015. године сви ученици су у оквиру
својих одељењских заједница, а у сарадњи са Ученичким
парламентом усвојили заједничка правила лепог
понашања под називом „Буквар лепог понашања“

10

•

Светски дан борбе против сиде обележен је 1. децембра
2015. године

5

•

Школска слава Свети Сава прослављена је 27. јануара,
том приликом је драмска секција у сарадњи са
професором историје одржала приредбу у знак сећања на
учествовање Србије у Првом светском рату

5

Ове године Дан отвотених врата обележен је у оквиру
Другог школског сајма виртуелних предузећа 10. маја
2016. године

5

•
Буквар лепог
понашања
Светски дан борбе
против сиде
Прослава Школске
славе
Дан отворених
врата школе
(извођење
представе,
презентација
смерова и
активности у
школи...)

•

•
Светски дан књиге
•
Светски дан детета

Матурантски плес
средњих школа
Изложбе у
Народном музеју,
Градској галерији и
другим изложбеним
просторима

•

•

•

•
•

Хуманитарне акције

•

•

Светски дан књиге је обележен и у нашој школи 22.
априла 2016. године у организацији ученика литерарне
секције
Поводом Светског дана детета 20. новембра 2015.
ученици наше школе су одржали школски час посвећен
детету, обавезама, правима, али и неформалним
стварима у којима уживају, којима се радују и која славе
сва деца овога света
Матурантски плес средњих школа одржан је 20. маја
2016. године и на њему је учествовало 176 матураната
наше школе
Поводом школске славе Свети Сава одржана је изложба
ученичких радова у холу школе у организацији ликовне
секције
Ученици и наставници Економске школе су учествовали у
акцији Кола српских сестара
која је организована
поводом ускршњих празника у оквиру које су прикупљали
намирнице за социјално угрожене суграђане;
Ученици наше школе су учествовали и у акцији даривања
књига Дому за старе;
Као и сваке године у организацији Ученичког парламента
ученици су прикупили новчана средстав од којих су
купили новогодишње пакетиће за децу из ОШ „Миодраг В.
Матић“;
Ученици и чланови колектива Економске школе укључили
су се у акцију прикупљања новчаних средстава за помоћ
при лечењу наше суграђанке, СоњеХристовски.
Коначно, круна нашег хуманитарног рада уследила је у
акцији са новосадском организацијом ''ДЕБРА''-заштита и
лечење деце лептира, где су сви матуранти купили мајице
од којих је сав прилог отишао деци лептирима, међу
којима је и дечак из Бајине Баште, Деспот Лазић.
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•

•
Екскурзије и излети

•

Конкурси и
такмичења
талентованих
ученика

•

•
Сајмови
витруелних
предузећа

•

Наградни излет за ученике најбољег одељења у
претходној школској години IIIбс одржан је 24. 10. 2015.
године на релацији Ужице-Дрвенград-Добрун-Ужице;
За ученике треће године одржана је екскурзија од 29. 9 –
03. 10. 2015. године на релацији Ужице-Италија-ХрватскеСловеније-Ужице;
Наставник веронауке је све ученике четврте године који
слушају овај предмет као изборни водио на излет до
Каменграда у Вишеграду 21. 10. 2016. године
Традицију учествовања на великом броју такмичења из
општеобразовних и стручних предмета ученици и
наставници Економске школе наставили су и ове школске
године. Комплетан извештај о учешћу и пласману ученика
на такмичењима је саставни део Извештаја
Школа је организовала Други сајам виртуелних предузећа
10. маја 2016. године на коме су своје пословање
представила 24 ученичка привредна друштва и ученичке
компаније из Пријепоља, Чачка, Горњег Милановца,
Чајетине, Ариља, Ужица, Вишеграда и Подгорице;
Економска школа је учествовала на Међународном сајму
виртуелних предузећа у Пловдиву на коме је предузеће
наше школе „Biofoodies“ освојило друго место за најбољу
презентацију у конкуренцији од 115 предузећа

1 дан

10

5

17.1. Реализација програма рада Ученичког парламента
Ученички парламент Економске школе је у школској 2015/2016. години одржао десет
састанака. Председник Ученичког парламента била је Сања Шуњеварић 4Е2. Састанцима
су, поред ученика, присуствовали и професори грађанског васпитања Кристина Ратковић и
Миломирка Радовановић и Милена Вукотић, а по потреби психолог и педагог школе. Сви
састанци су држани у учионици број 65.
Парламент је имао велику подршку од професора, који су помогли у остварењу
појединих акција. Остварили смо добру сарадњу са парламентима других школа.
Као и свих претходних година, у Економској школи у Ужицу, реализоване су разне
активности, идеје, хуманитарне акције и лепе иницијативе младих, које се традиционално
спроводе преко Ученичког парламента, који је складно функционисао.
У претходном периоду, из месеца у месец, трудили смо се да оправдамо улогу
младих у побољшању друштвеног живота наше заједнице, те је прва акција у коју смо се
само неколико дана касније укључили била даривање књига Дому за старе, али и
допуњавање фонда наше, школске библиотеке.
Међутим, ту се нисмо зауставили, следећа акција спроведена је у сарадњи са
Ужичким центром за права детета и то – пројекат под називом "Заштита права детета у
средњим школама", а уз подршку Швајцарске агенције за сарадњу и развој, где се у
целодневном догађају, представама, турнирима и постављеним штандовима ширила свест
о последицама и могућим превенцијама вршњачког насиља.
Акције су се низале, те смо потражили савете од драгих чланова заједнице и заједно
са библиотекаром Зором Божић, одржао је школски час посвећен детету у част
обележавања Светског дана детета, 20. новембра. Тих 45 минута посвећено је како
враћању у детињство, тако и обавезама, правима али и неформалним стварима у којима
уживају, којима се радују и које славе сва деца овог света.

123

Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину

Нисмо се ни окренули, а већ се свуда око нас могло чути ''Деда Мразе, Деда Мразе,
не скрећи са стазе, не оклевај, не дремај..." па смо одлучили да и ми не дремамо, и будемо
нечији Деда Мраз. Прикупили смо новчана средства, отишли у куповину пакетића, са
жељом да некоме ову нову годину учинимо лепшом. И заиста, деца из Основне школе за
образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“, провела су дан са нама,
добила своје новогодишње пакетиће и симболичне поклоне, дочекујући нас са широким
осмехом као и претходних година.
Нашло се простора и за организацију турнира, од којих је сезону започео турнир у
кошарци са менторством професорке Јасмине Бајић, у коме се 14 екипа борило за титулу
победника, сезону је завршила посебно занимљива утакмица између професора и ученика.
Међутим, у току другог полугодишта, наша хумана страна није седела скрштених
руку, па су се и ученици, а и чланови колектива Економске школе укључили у акцију
прикупљања новчаних средстава за помоћ при лечењу наше суграђанке, Соње Христовски.
Коначно, круна нашег хуманитарног рада уследила је у акцији са новосадском
организацијом ''ДЕБРА'' - заштита и лечење деце лептира, где су сви матуранти купили
мајице од којих је сав прилог отишао деци лептирима, међу којима је и дечак из Бајине
Баште, Деспот Лазић.
Уследиле су прославе матураната, а нама је остало да прославимо рад и
иницијативу младих, активности парламента, и хуманост која је увек присутна у делима
ученика Економске школе.
Радујемо се и надамо будућим активностима, новим идејама, још лепшим и бољим,
превазилажењем граница креативности, али и заједничком раду на побољшању заједнице у
којој учимо, живимо, радимо, и у којој, захваљујући својим достигнућима и добрим делима
очекујемо нови дан, нова полугодишта и школске године, зато што смо свесни да постоје
могућности да учинимо школу, заједницу и свет још бољим местом, јер како је рекао Хенри
Форд, човек који је одлично пловио водама у чији ток ми тек полако залазимо, ''Не постоји
особа која није способна да уради више од онога што мисли да може.''
17.2. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
Извештај о реализацији екскурзије за ученике трћег разреда
Екскурзија ученика трећег разреда у Италију изведена је у периоду од 29. септембра
до 03.октобра 2015. године, након спроведене процедуре прописане Правилником о плану и
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким
школама и Препоруке Министарства финансија и Министарства науке и технолошког
развоја.
Овоме је претходило анкетирање родитеља, који су својом сагласношћу подржали
програм екскурзије и цену у довољном проценту да би се приступило њеној реализацији, а
затим и одредили висину дневнице за наставнике и изабрали агенцију, организатора
путовања.
Изабрани организатор је била туристичка агенција “Ласта“ из Београда, због
најповољније цене и најбоље понуђених услова. Организатора путовања одабрала је
комисија родитеља ученика трећег разреда који су чланови Савета родитеља.
Путовало је укупно 157 (91,82%) ученика, 6 одељењских старешина, директор Школе
као вођа пута и лекар-пратилац групе, и то у два аутобуса. Сваки аутобус је имао свог
водича.
Путовање је изведено према следећем програму:
1. дан 29.09.2015. Ужице-Лидо ди Јесоло. Полазак из Ужица у 4,00 сата испред
стадиона. Вожња кроз Хрватску и Словенију са успутним задржавањима ради одмора и
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преласка границе. Долазак у Лидо ди Јесоло у 21,30 часова, који је био наше боравиште
наредне четири ноћи, смештај у хотел, вечера, ноћење.
2. дан 30.09.2015. Лидо ди Јесоло-Венеција и натраг. Након доручка, вожња аутобусом
до пристаништа Пунта Сабиони. Вожња бродом венецијанском лагуном до Венеције. По
доласку разгледање знаменитости: Трг и црква Светог Марка, Дуждева палата, Мост
уздаха, Мост Риалто, Санта Марија делла Салуте, канал Гранде... у којима су нас локални
водичи у мањим групама водили у обилазак. Слободно време за индивидуално разгледање,
повратак натраг истим путем до Лида ди Јесола. Вечера, ученици су имали организовану
забаву у дискотеци .
3. дан 01.10.2015. Лидо ди Јесоло- Верона - Лаго ди Гарда и натраг. Доручак и полазак
до Вероне. Обилазак тргова: Бра, Ербе и Сињори, Арене, Јулијине куће, цркве Санта
Марија Антика. Индивидуално разгледање, шетња градом. Наставак путовања до језера
Лаго ди Гарда. Обилазак градића Сирмионе, шетња поред језера и краћи одмор,по повратку
у хотел вечера, дискотека, ноћење.
4.дан 02.10.2015. Лидо ди Јесоло -Падова и натраг. Након доручка полазак групе за
Падову. По доласку разгледање града: Прато делла Вале, Базилика Светог Антуна, Палата
Бо (универзитет), споменик Гатамелати, кафе Педроки, палата Комуне. Слободно време за
шетњу и индивидуално разгледање. Повратак у Лидо ди Јесоло са успутним задржавањем
у тржном центру. Долазак у хотел, вечера, ноћење.
5. дан је био предвиђен за обилазак Трста са акцентом на места значајна за историју
српске заједнице у овом граду Разгледање града: Трг Уједињене Италије, дворац Мирамаре
(панорамски), црква Светог Тројства, Канал Гранде, палате знаменитих Срба, Спиридона
Гопчевића, Јована Куртовића... Слободно време до 15 часова. Организован ручак у
Постојини. Повратак преко Словеније и Хрватске са кратким успутним задржавањима на
државним границама и паузама ради одмора. Долазак у Ужице 03.10.2015. у 04,30 часова.
Ученици у току екскурзије нису имали никаквих факултативних трошкова, зато што
су им улазнице за све посете биле плаћене.
По повратку са путовања, спроведена је анкета мећу ученицима, затим је одржан
састанак одељенских старешина и директора Школе, како би се извршила анализа и
припремио извештај о изведеном путовању. Оцене ученика о изведеној екскурзији биле су
веома високе. Примедаба је било, у мањем броју, на недовољно слободног времена за
индивидуалне активности и квалитет исхране. Међутим, оцена одељењских старешина је
да ексурзија има за циљ првенствено сазнајни, а не рекреативни карактер, објаснили смо
да је то италијанска кухиња. Сви васпитни, образовни и сазнајни циљеви су реализовани,
агенција је испунила све планом предвиђене активности и екскурзија је успешно
реализована. Много смо видели, чули и доживели, ученици су били дисциплиновани и
одговорни, а мањи проблеми су решавани у ходу и тимски, тако да су утисци веома
повољни. Стручни вођа пута, поднео је извештај Настаничком већу.
Наглашено, је да је програм остварен у потпуности и да су циљеви и задаци
екскурзије испуњени. На висини задатка су били организатори који су у свим ситуацијама
реаговали одговорно и пословно, као и остали учесници у реализацији екскурзије.
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18. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
18.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂИВАЊА
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
У септембру и новембру извршено је усклађивање постојећих правилника и других
школских аката са изменама ЗОВ-а. Тим наставника је утврдио критеријуме за избор
ученика генерације и награђивање најбољих одељења у оквиру I, II, III и IV разреда,
извршено је ажурирање сајта Школе и предузете су друге активности за промоцију Школе,
дефинисане су школске процедуре за стручно усавршавање наставника, вршено је праћење
примене знања стечених током стручног усавршавања као и реализација Годишњег плана
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, пружана је подршка акцијама
Ученичког парламента кроз стручну помоћ и помоћ при обезбеђивању потребних средстава
и у спровођењу акција
Организован је обавезан стоматолошки систематски преглед за ученике свих
разреда у сарадњи са Здравственим центром Ужице, као и четири акције добровољног
давалаштва крви.
Еколошка недеља обележена је кроз акцију чишћења школског дворишта као и
израда паноа на тему „мотиви из природе“ и на тај начин је подржана акција Министарства
животне средине и просторног планирања „Очистимо Србију“.
Током ове школске године настављена је сарадња са Канцеларијом за младе и
Ужичким центром за права детета, па су ученици наше Школе, који су чланови ове
организације, реализовали многе спортске активности, што је наишло на добар одзив код
стране ученика.
18.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ

Тим за постигнућа ученика
Координатор профилног тима:
Наставници одговорни за извештај:
Ивештај за
2
1. I полугодиште
Број састанака

Светлана Мајкић
Светлана Мајкић и Ивана Ђурић
3
2. II полугодиште
3.Крај школске године

1

Главни развојни циљ из ове области био је подизање нивоа постигнућа ученика
постизањем већег квалитета знања континуираним праћењем постигнућа и веће
мотивисаности ученика и наставника за рад.
На основу записника са седница одељењских већа види се напредак у
усаглашавању критеријума, дискутовало се о уједначености критеријума и тражили су се
начини да се та уједначеност види и у учионици. Недостају активности којима би ове
активности и њихова реализација биле праћене.
Успех, дисциплина и изостајање ученика прате се на више нивоа – по подручју рада,
одељењу, општем успеху, средњој оцени, изостанцима и васпитно-дисциплинским мерама,
а подаци се пореде са резултатима претходних пет година. Овим резултатима се баве
Наставничко веће, одељењска већа, стручна већа, као и Школски одбор и Савет родитеља.
О њима се дискутује и на часовима одељењског старешине, али су закључци остали на
нивоу општих мера а статистички показатељи нису ни довољно ни доследно анализирани.

126

Извештај о раду школе за школску 2015/2016. годину

Правилници о оцењивању по стручним већима су ушли у процедуру израде али нису
реализовани у потпуности по инструкцијама из Министарства. Важећи је само Правилник о
оцењивању Министарства просвете.
Нема показатеља који указују на већу повезаност наставе по предметима, изузев
неколико покушаја организовања заједничких часова наставника два предмета.
Посете часовима и увид у припреме наставника показује да се више води рачуна о томе да
наставни садржаји буду из области примењених знања и решавања проблемских ситуација,
али пракса показује да има још простора за унапређење.
Анализирају се подаци о успеху ученика из основне школе, успеху ученика у средњој
школи, успех ученика на матурском испиту, као и успех ученика на пријемним испитима за
факултете. Резултати успеха из средње школе и на матурском испиту се анализирају и
пореде, и они показују уједначене резултате ученика. Статистички су недовољно обрађени
подаци из основне школе и са пријемног испита на факултете.
Одељењске старешине својим планом рада предвиђају више активности усмерених
на на оспособљавање ученика да сагледају сопствене могућности и самоевалуацију.
Стручна служба и наставни кадар је активан на идентификацији ученика из осетљивих група
и са изузетним способностима, што се види кроз тестирања ученика , рад одељењских
већа, семинаре..За ове ученике су одређени индивидуализовани циљеви и израђени
педагошки профили. За једног ученика израђен је и ИОП2.
Допунска настава се реализује у већем обиму него у претходном периоду, чему
сведочи књига евиденција, али је ученици не посећују у оном броју у коме би требало, због
оптерећености распореда и недовољне мотивисаности. Да би се избегло незадовољство
оценама и остварило напредовање ученика у настави потребно је додатно мотивисати
ученике и прилагодити распоред.
Додатна настава и секције обухватају велики број ученика који су мотивисани и
редовни на овим активностима, што као резултат има успехе на такмичењима и велики број
реализованих ваннаставних садржаја из више стручних и општих предмета. Анкете показују
да су ученици заинтересовани и за још неке наставне садржаје које би им требало
понудити.
Број ученика уписаних у Школу се у току ових пет година није осипао.

Назив тима:
Координатор:
Број чланова:
Ивештај за
Број састанака

Тим за самовредновање области Школски програм и Годишњи план рада
Милена Вукотић
8
3.Крај школске
1. I полугодиште
2. II полугодиште
године
2
3

X
5

Тим за анализу ШРП у оквиру области квалитета Школски програм и Годишњи план
рада је анализирао и вредновао четири стандарда,и то су:
•
Школски програм и Гоишњи план рада сачињени су у складу са прописима
•
Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе су међусобно
усклађени
•
Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда образовања
и васпитања
•
Школски програм и Годишњи план рада школе усмерени су на задовољење
различитих потреба ученика
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ЗАКЉУЧЦИ
1. Школски програм и Годишњи план рада школе у већини сегмената сачињени су у
складу са прописима.Школски програм је сачињен на основу наставног плана и
програма..На основу Школског програма сачињен је Годишњи план рада школе,чији
саставни део чине годишњи планови наставних предмета.Поред тога школа је
сачинила и низ других програма,као што су:Програм каријерног вођења и
саветовања ученика,Програм додатне подршке ученицима,Програм заштите
ученика од насиља,злостављања и занемаривања,Програм заштите животне
средине,Програм школског спорта,Програм превенције наркоманије,алкохолизма и
малолетничке деликвенције,Програм здравствене превенције,Програм здравља и
безбедности
на
раду,Програм
за
конструктивно
решавање
проблема,комуникацију,тимски рад,самоиницијативу и подстицање предузетничког
духа, као и посебне програме васпитно=образовног рада.Извештај о раду школе
прати структуру Годишњег плана рада и његову реализацију, садржи квантитативну
и квалитативну анализу остварености Годишњег плана рада.
Школски програм садржи законски предвиђене елементе, осим образовних
стандардачије уграђивање је започела.
2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе су усклађени у већини
сегмената.У годишњем плану рада школе уграђен је акциони план Развојног плана и
у њему су оперативно разрађени структурни елементи Школског програма.Програмо
наставних предмета у оквиру сваког разреда су углавном садржајно усклађени, док
временска усклађеност је заступљена код стручних предмета, али не код осталих
предмета.
3. Годишњи план рада школе у вежини сегмената омогужава остварење циљева и
стандарда образовања и васпитања.У годишњим плановима наставних предмета
наведени су циљеви учења по разредима.У годишњим плановима рада предвиђена
је провера остварености прописаних образовних стандарда.У оперативним
плановима наставници наводе којим садржајима ће остварити циљеве учења
предмета у датом разреду и планирају различите облике рада, наставне методе,
наставна средства.Наставници ретко планирају иновације.
4. Школски програм и годишњи план рада школе су усмерени на задовољење
различитих потреба ученика које се односе на заступљеност изборних предмета,
факултативних програма и ваннаставних активности, активности усмерених на
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.Сачињена је листа
изборних предмета и приказана у Годишњем плану рада школе.Годишњи план рада
школе у оквиру рада Стручног тима за инклузивно образовање предвиђа израду
ИОП=а на основу анализе напредовања ученика у учењу.Школа планира мере
подршке даровитим ученицима, факултативне програме и план ваннаставних
активности сачињених на основу постојећих ресурса и анализе интересовања
ученика путем анкете.Структуирана је квалитетна иразноврсна листа секција.У
Годишњем плану рада школе сачињен је оперативни План заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у оквиру кога су наведени одговорности,
динамика и начин реализације.
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Назив тима:
Координатор:
Број чланова:
Ивештај за
Број састанака

Тим за ресурсе
Радован Ристовић
9
1. I полугодиште

2

2. II полугодиште

3

3.Крај школске
године

X
5

У досадашњим активностима од почетка школске године тим је прво конституисан на
конститутивном састанку на ком је договорено да сви чланови припреме своје прердлоге,
сугестије и запажања за следећи састанак.
На следећем састанку су донети следећи закључци:
По питању људских ресурса тим је констатовао да су у школи апсолутно испуњени
сви услови за нормалну реализацију наставе јер нема никаквих проблема када су кадрови у
питању.
По питању материјалних ресурса тим је донео следеће закључке:
С обзиром на велики број учионица са рачунарима и због велике потребе за њиховим
коришћењем у многим предметима неопходно је сваке године занављати по један кабинет
потпуно новом опремом.
Када су у питању клупе ,столице и слично такође је неопходно сваке године
занављати одређени део намештаја.
Такође за подизање квалитета наставе предложили смо да се покуша у наредном
периоду са опремањем осталих учионица (ако не може брже једне по једне ) видео бимом
интернет везом ради савременијег приступа настави.
Тим такође указује на чињеницу да наредне школске године и последња огледна
одељења престају да се уписују тако да ће убудуће сва одељења која долазе имати по 30
ученика а не по 24 као нека до сада што ће створити одређене просторне проблеме јер су
неке учионице направљене за мањи број ученика па мора доћи до одређених преправки на
њима и до докупљивања недостајуће опреме како намештаја тако и свега осталог.
С обзиром на примедбе изнете приликом екстерног прегледа школе у вези са
доступношћу горњих спратова школе особама са инвалидитетом предлажемо да се заједно
са Гимназијом и локалном самоуправом предузму кораци у циљу решавања тог проблема.
Са свим горе наведеним тим је упознао руководство школе и наставничко веће.
Предложено је руководству школе да у преговорима са локалном самоуправом при
прављењу буџета покуша аргументовано указати на потребе и уврстити у буџет све што је
могуће од горе наведеног.

18. 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБЛАСТИ ИЗ ШРП
Остварени план активности из Школског развојног плана
Време реализације
Кључна област

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Праћење реализације:

Септембар

Израда планова и
програма рада у
ваннаставним
активностима у складу
са интересовањима
ученика и са
расположивим
ресурсима

Анализа

Руководиоци
ваннаставних
активности
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Мај-јун

Утврђивање
интересовања ученика
за ваннаставне
активности за следећу
школску годину

Анализа

Тим за подршку
ученицима,
Руководиоци
ваннаставних
активности,
Ђачки парламент

У законском року

Усклађивање и допуна
постојећег Школског
програма у складу са
објављеним
правилницима

Анализа

Стручни актив за развој
Школског програма

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Кључна област
Праћење реализације:
Током школске године

Септембар
16. 09. 2016.
23. 09. 2016.

Током школске године

Током школске године

Током школске године

Планирање наставе на
годишњем и месечном
нивоу
Примена иницијалних
тестова знања из
математике и српског
језика за ученике
другог разреда
Праћење коришћења
разноврсних облика и
метода рада у настави
Размена искустава о
примени различитих
дидактичко методичких решења на
часу
Анализа оставрених
резултата ученика на
матурским и завршним
испитима и доношење
мера ради побољшања
успеха ученика на
матурским и завшним
испитима

Током школске године

Наставници подстичу
ученике да постављају
себи циљеве у учењу

На почетку школске
године ученици у
сарадњи са
наставницима
дефинишу очекивани
ниви постигнућа за
оодређени предмет

Наставници подстичу
ученике да процењују
свој напредак у односу
на постављене циљеве

Анализа, договор

Тестирање

Извештаји наставника,
анализа посећених
часова

Угледни часови

Анализа

На почетку школске
године ученици у
сарадњи са
наставницима
дефинишу очекивани
ниви постигнућа за
оодређени предмет

Кроз наставу

Стручна већа
Предметни наставници
математике и српског
језика у сарадњи са
Заводом за
вредновање квалитета
образовања и
васпитања
Предметни
наставници, стручна
већа

Стручна већа

Стручна већа, тимови
за праћење огледа

Наставници свих
предмета у сарадњи са
пп службом

Предметни наставници
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На почетку школске
године ученици у
сарадњи са
наставницима
дефинишу очекивани
ниви постигнућа за
оодређени предмет

На одељењским
већима предлгати
ученике за допунске
часове и анализа
присуства и
напредовања ученика
који похађају те часове

Анализа

Одељењска већа,
одељењски старешина

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Кључна област
Праћење реализације:

60 дана од почетка
школске године

Утврђивање
заинтересованости
ученика за рад у
секцијама и
реализацију додатне
наставе анкетирањем

Децембар

Анализа рада секција и
ученичке укључености
у њихов рад

Крај школске године

Прво полугодиште

Крај школске године

Друго полугодиште

Крај године

60 дана од почетка
школске године

Крај школске године
Крај године

Анализа и утврђивање
новонасталог стања
Прикупљање података
од ученика првог
разреда о успеху у
основној школи, и
успеху матураната при
упису на факултет
Анализа и утврђивање
новонасталог стања
Праћење
мотивисаности ученика
у настави, раду секција
и додатне наставе
Праћење постигнућа
ученика на крају године
Усклађивање писмених
задатака, контролних
вежби, тестова, свих
врста провера Закону о
оцењивању и
стандардима за
постигнућа
Анализа и утврђивање
новонасталог стања
Праћење постигнућа
ученика на крају године

Помоћу постојећег
упитника за ту намену

Тим за постигнућа
ученика, школски
педагог, одељењске
старешине

Анкетирање, разговори

Тим за постигнућа
ученика, педагог и
психолог, Наставничко
веће

Анкетирање

Наставничко веће

Попуњавањем табеле
за каријерно вођење

Тим за постигнућа
ученика, педагог и
психолог, одељењске
старешине

Анкетирање

Наставничко веће

Попуњавањем табела
за пшраћење
постигнућа

Тим за постигнућа
ученика, педагог и
психолог, одељенске
старешине
Тим за постигнућа
ученика,предметни
наставници,

Доношењем одлука на
нивоу Стручног већа

Тим за постигнућа
ученика, стручна већа

Анкетирање

Наставничко веће

Попуњавањем табела
за праћење постигнућа

Тим за постигнућа
ученика,предметни
наставници,

Анкетирање, разговори
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Кључна област
Праћење реализације:

Током школске године

Током школске године

Током школске године

Организовање
активности за
развијање социјалних
вештина
[конструктивно
решавање
проблема,ненасилна
комуникација...]
Планирање корелације
одговарајућих садржаја
предмета са светом
рада и занимања или
наставком школовања
Подстицање
професионалног
развоја ученика кроз
одговарајуће садржаје
предмета

Радионице,
презентација,
предавање

ППС у сардњи са
Тимом за подршку
ученицима и ОС

Корелација наведена у
припреми наставника

Наставници

Кроз наставу

Наставници

Током школске године

Каријерно вођење и
саветовање ученика

Информисање,
саветовање и
прикупљање
информација.

Током школске године

Упознавање ученика са
врстама додатног рада
у школи,секцијама и
другим активностима

Кроз наставу и часове
одељенског
старешине.

Током школске године

До краја школске
године

До почетка другог
полугодишта

Континуирано

Ангажовање надарених
и талентованих
ученика у складу са
њиховим
интересовањима у рад
других институција и
организација које се
баве младима
Оснаживање ученика
за разумевање и
прихватање
инклузивних принципа
и вредности
Пружање подршке
наставницима у
коришћењу и примени
мера инклузивне
образовне праксе
(индивидуализације,
ИОП-а)
Пружање подршке
ученицима из
осетљивих група

Тим за каријерно
вођење у сарадњи са
одељенским
старешинама и
наставницима
Одељењске старешине
у сарадњи са
руководиоцима секција
и предметним
наставницима

Промоције,
презентације

Тим за подршку
ученицима

Реализовање
радионица за ученике,
материјал за
одељенске заједнице

ППС, Тим за инклузију,
вршњачки едукатори

Разговори

ППС, Тим за инклузију
и наставници који раде
по ИОП-у

Саветодавни рад,

ППС, Тим за инклузију,
одељењске старешине
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ЕТОС

Кључна област
Праћење реализације:

Континуирано

Током школске године

Током школске године

Током школске године

Континуирано

Кључна област

Планирање и израда
програма укључивања
ученика, наставника и
родитеља у рад органа
и тимова у складу са
законском регулативом

Организовање и
реализација
заједничких пројеката и
активности ученика,
наставника и родитеља
Обука запослених и
ученика ради јачања
компетенција у области
заштите од насиља,
злостављања и
занемаривања
Уређење школског
простора у функцији
опште климе подршке и
прихватања како би се
сваки ученик осећао
добро, безбедно и
напредовао
Унапредити сарадњу
између ученичког
парламента и
Наставничког већа и
руководства школе.

Осмишљени програми
који промовишу здраве
стилове живота,
очување културе и
традиције,
интеркултуралне
вредности,
толеранцију, заштиту
животне средине,
садржајно коришћење
слободног временаи
саставни су део ГПР

Тимови: за подршку
ученицима, за заштиту
ученика од насиља,
одељењске старешине,
Ученички парламент у
сарадњи са Тимом за
ШРП

Турнир,излет и сл.

Руководство школе,
Савет родитеља

Радионице,
презентације,
предавања

Тим за заштиту
ученика од насиља

Тим за заштиту
ученика од насиља,
Ученички парламент

Током школске године

Међусобно присуство
састанцима најмање
једном у току школске
године

Руководство школе у
сарадњи са Тимом за
подршку ученицима и
Ученичким
парламентом

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Праћење реализације:

Током школске године

Током школске године

Стварање услова за
квалитетнији рад
ученика и запослених
(Заменити део
рачунарске опреме у
рачунарским
кабинетима и
оспособити нови
кабинет рачунарском
опремом)
Постављање видео
надзора испред школе
и дорада постојећег
надзора у школи)

Кроз пројекат

Актив за школски
развојни план,
пројектни тим,
руководство школе

Кроз пројекат

Актив за школски
развојни план,
пројектни тим,
руководство школе
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РЕСУРСИ

Кључна област 1
Праћење реализације:

Континуирано

Током школске године

Континуирано

Континуирано

Утврђивање броја сати
стручног усавршавања
за сваког наставника на
крају сваке школске
године
Одређивање
приоритета и потреба и
реализација стручног
усавршавања у
установи и ван
установе у складу са
расположивим
средствима
Унапређење и
одржавање наставних
средстава и опреме
Набавка нових
наставних средстава
на основу утврђених
приоритета
(набављени су нови
рачунари за кабинет 26
и адаптирана је
учионица 66 у
рачунарски кабинет

Извештаји, уверења о
похађаним програмима
обуке

Тим за стручно
усавршавање

Договор, обуке...

Руководство школе и
Педагошки колегијум у
сарадњи са Тимом за
стручно усавршавање

Анализа и договор

Руководство школе у
сарадњи са стручним
већима

Анализа и договор

Директор

19. Реализација програма личног, социјалног и
професионалног развоја ученика
19.1. Реализација програма Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине:
1. Милица Прљевић, директор школе
2. Драгана Радовић, школски психолог
3. Ивана Ђурић, педагог школе
4. Биљана Миловић, професор економске групе предмета
5. Бојана Пуцаревић, професор економске групе предмета
6. Мићић – Бућић Оливер, професор историје
7. Марина Веснић, професор психологије
8. Светлана Стојановић, професор, енглеског језика
9. Биљана Николић, професор ГВ
10. Биљана Николић, 2.фа, представник ученика
11. Милица Петровић, 2.па, представник ученика
12. Горан Крповић, представник родитеља
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Акциони план за школску 2015/2016. годину односио се на превенцију насиља,
едукацију ученика о правима обавезама и одговорностима у спречавању насиља. То су
активности које су континуирано реализоване током целе школске године.
Активност, која је била уграђена у акциони план Тима а односила се на повећање
безбедности у школи је закључавање ученичких улаза током наставе, а дежурства ученика
на службеном улазу, почела је са реализацијом 19. 10. 2016. године.
Тим за заштиту ученика од насиља Економске школе Ужице у сарадњи са Ужичким
центром за права детета и швајцарском агенцијом за сарадњу и развој, посветио је 9.
децембар ширењу свести ученика о заштити од насиља, као и превентивним мерама у
спречавању истог.
Посетиоци су у току дана имали прилику да се информишу о свакој врсти насиља
појединачно на постављеним штандовима, али и да се забаве игрицама које су ученици
наше школе припремили за њих, решавају задатке, попуне анкете и изнесу ставове о
постојању насиља у школи, као и да учествују у наградним играма.
А на крају дана, у 19 часова, у свечаној сали школе, била је одиграна ПРЕДСТАВА
„Стоп насиљу, ширимо љубав“ посвећена насиљу, где су ученици школе на специфичан
начин представили поједине облике насиља, приближили информације, дали савете али и
насмејали, и подстакли заједницу да уместо насиља, ширимо љубав! :)
Идеја за реализацију представе али и самог догађаја јавила се након што је 26
ученика Економске школе прошло едукације за ученике под називом „Активизам младих у
школи“ које је организовао Ужички центар за права детета у сарадњи са Швајцарском
агенцијом за сарадњу и развој у оквиру пројекта „Заштита права детета у средњим
школама“.
У новембру 2015. Године, у Медицинској школи је одржано такмичење у караокама,
на коме су учествовали ученици Економске школе.
У децембру месецу 2015. године реализованје турнир у шаху, у сарадњи са Т.Ш.
„Радоје Љубичић“ и Медицинском школом.
У априлу 2016. Године одржане су две радионице у сарадњи саженским центром на
тему „превенција насиља у породици“, учествовали су сученици 2. и 3. разреда.
Током маја месеца реализоване су радионице из приручника „Дигитално насиљепревенција и реаговање“, у одељењима другог разреда и наишле су на веома добар пријем
од стране ученика. Називи радионица су „Вредности, правила, реституција“, и „Друштвене
мреже-могучности и ризици“. Са приручником су упознати чланови Наставничког већа кроз
презентацију приручника на Седници наставничког већа 26. маја 2016., Тим за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Исто тако, у мају месецу је одржан други турнир у шаху у сарадњи са Т.Ш. „Радоје
Љубичић“, на коме је учествовало пет средњих и три основне школе. Ученик Економске
школе из одељења 1.бс, Михаило Ђорђевић је био победник овог турнира.
Током школске године, на часовима ГВ и Устава одршана су предавања на
тему „Права и слободе“.
Ученицима су дељени едукативни материјали које се односе на превенцију насиља,
врсте и нивое насиља, као и реаговање у насилним ситуацијама које су добијене у сарадњи
са УЦПД.
Током ове школске године одржан је састанак са родитељима, ученицима,
представницима МУП-а на коме је било речи о мерама превенције током боравка
ученика на екскурзији.
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања је током ове
школске године имао укупно осам састанака у школској 2015/2016. години.
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19.2. Реализација програма дотатне подршке ученицима
Програм подршке ученицима–рад са ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка, радио је Тим за инклузији и наставници Школе
Реализација Програма за рад са талентованим и надареним ученицима
Време
реализације

септембар

март 2015.

Током целе
године

Октобар,
током целе
школске
године

Октобар,
током целе
школске
године

Активности/ теме
Прикупљање информација
(анкета, разговори);
Одељењски старешина у
сарадњи са ППС и
ученицима
-Набавка и употреба
једног од најквалитетнијих
тестова интелигенције
(Векслеров индивидуални
тест интелигенције), који
се користи за мерење IQ
код ученика ако се
примети да имају
потешкоће у раду и учењу,
али и као инструмент за
психодијагностичке сврхе
и професионалну
оријентацији ученика;
Упознавање чланова Тима
са изузетним
образовним
способностима неких
ученика;
Израда и усвајање
оперативног плана рада
за те ученике.
Информисање и
сензибилизација
одељењских већа , о
потребама додатне
образовне подршке за
надарене и талентоване
ученике
Ученици који показују
заинтересованост
за неки предмет,
наставник који тај предмет
предаје, информише о
терминима додатне
наставе, постојање и рад
секција,
тимова у школи, припреме
за такмичења...

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Реализација

дискусија,
разговор

Сви чланови
Тима,
наставници и
одељенске
старешине

Реализовано

Индивидуално
тестирање
ученика

Психолог школе

реализовано

Сви чланови
Тима

Реализовано

Излагање,
дискусија,
разговор,
предавања

разговор,
дискусија

Сви чланови
Тима,
одељењска већа,
Стручно веће,
наставник

Реализовано

Разговор

Сви чланови
Тима, наставници
и одељенске
старешине

Реализовано
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Током целе
године

Током целе
године

Током целе
године

Ангажовање ученика који
су заинтеросовани за
ваннаставне активности,
укључивање ученика у рад
УП, рад тимова...
Ангажовање ових ученика,
у складу са њиховим
интересовњима, у раду
других институција и
организација које се баве
младима, ЦПД,
Канцеларија за младе,
учествовање на
такмичењима и
различитим конкурсима
који се расписују у граду и
земљи од стране МП или
других организација и
установа...
Координација рада
стручних већа за
предмете у процени
успостављанја потреба за
израду идивидуалних
образовних планова за
надарене ученике

дискусија,
излагање
радионице

Сви чланови
Тима
Наставници
родитељи

Реализовано

Разговор,
трибине,
представе

Сви чланови
Тима,
наставници,
родитељи

Реализовано

разговор,
дискусија

Сви чланови
Тима,
наставници

Реализовано

Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Милица Прљевић, директор Школе
Ивана Ђурић, педагог Школе
Ксенија Јањушевић, наставник
Миланка Тодоровић, наставник
Биљана Миликић, наставник
Валентина Пузовић, наставник
Иван Ђоковић, наставник

Реализација плана рада Тима за инклузивно образовање
Време
реализације

Активности/ теме

септембар

Упознавање чланова Тима са
инклузијом

Током целе
године

Израда и усвајање оперативног
плана рада

Октобар,
током целе
школске
године

Информисање и
сензибилизација одељењских
већа за ИО и ИОП

Начин
реализације
Излагање,
дискусија,
разговор
Излагање,
дискусија,
разговор,
предавања

разговор,
дискусија

Носиоци
реализације

Реализација

Сви чланови
Тима

Реализовано

Сви чланови
Тима

Реализовано

Сви чланови
Тима,
одељењска
већа,
Стручно веће,
наставник

Реализовано
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Октобар,
током целе
школске
године

Идентификовање ученика који
имају потребу за додатном
подршком и ИОП-ом (на
предлог наставника и
одељенског старешине)

Током целе
године

Праћење израде описа ученика и
педагошких профила за поједине
ученике

дискусија,
излагање,
радионице

Идентификовање ученика из
осетљивих група и израда
педагошких профила

Разговор,
трибине,
представе

Током целе
године

Координација рада стручних
већа за предмете у процени
успостављанја потреба за
израду идивидуалних
образовних планова за ученика

разговор,
дискусија

Сви чланови
Тима,
наставници

Реализовано

Током целе
године

Партиципација родитеља

разговор,
дискусија

Сви чланови
Тима,
наставници,
родитељи

Реализовано

Током целе
године

Успостављање сарадње са
другим стручним тимовима
Школе

Излагање,
дискусија,
разговор,
предавања

Сви чланови
Тима,
наставници

Реализовано

разговор,
дискусија

Сви чланови
Тима,
наставници

Реализовано

Април, мај, јун

Јун

Израда извештаја о реализацији
програма ИО

разговор

Сви чланови
Тима,
наставници и
одељенске
старешине
Сви чланови
Тима,
наставници,
родитељи
Сви чланови
Тима,
наставници,
родитељи

Реализовано

Реализовано

Реализовано

У складу са покренутим акцијама од стране Министарства просвете да се оснажи
инклузивно образовање, као и да се да подршка ученицима којима је подребна додатна
помоћ у учењу и раду формиран је тим за инклузивно образовање (у даљем тексту ИО),
Економске школе у Ужицу.
Тим за ИО чине:
1. Милица Прљевић-директор Школе;
2. Драгана Радовић - психолог Школе и координатор тима,
3. Ивана Ђурић- педагог Школе,
4. Мирјана Лазовић - наставник;
5. Бранкица Тодоровић - наставник;
6. Миланка Тодоровић - наставник;
7. Биљана Миликић - наставник;
8. Оливер Мићић Бућић - наставник;
9. Мирјана Марјановић - наставник и
ПП служба, са члановима Тима за ИО, одељенским старешинама и родитељима је
израдила педагошке профиле за ученике којима је потребна додатна подршка у раду и
указала наставницима на значај индивидуализоване наставе у раду са таквим ученицима.
Током ове школске године израђено је девет педагошких профила који су коришћени
за индивидуализовану наставу са овим ученицима. Исто тако, прилагођени су услови, као и
начини рада са ученицима којима је потребна додатна подршка у раду и учењу.
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19.3. Превенција болести зависности
С обзиром на то да у нашој Школи нису примећене веће девијације употребе
наркотичних средстава међу ученицима, али са друге стране је све присутније пушење и
употреба алкохола међу младима, превентивно ангажовање је неопходно.
Превенција је организована истовремено у неколико праваца:
1. Преко едукативног програма, превенција болести зависности, које су реализоване у
свим одељењским заједницама нижих разреда, радићемо на:
• формирању негативног става према употреби и злоупотреби психоактивних
супстанци,
• јачаћемо одлучност младих да одбију понуђену дрогу.
2. Затим, преко секција које су ученицима пружале прилику за неформално међусобно
дружење и упознавање и прилику да се докажу, реализују, доживе успех и пронађу
себе.
3. Систематским праћењем понашања ученика, које већ постоји као обавеза и део
образовноваспитног процеса, тудимо се да свако сумњиво понашање уочимо. Такве
појаве се пријављују педагошко-психолошкој служби.
4. Током школске године, на часовима Здравственог васпитања са одељењем 1бс, у
другом полугодишту, реализовано је истраживање које се односи на болести
зависности. Истраживањем су обухваћени сви ученици првог разреда.
19.4. Реализација програма професионалне оријентације
Као и претходних, и ове школске године реализоване су активности везане за
професионалну оријентацију ученика, поготову матураната, наше Школе.
Током септембра и октобра 2015. године заинтeресовани ученици су радили ТПИтест професионалног интересовања, а након тога су обављани индивидуални разговори,
где су ученици упознати са резултатима тестирања.
Ове активности су настављене и у наредном периоду, у складу са потребама
ученика. Тестирање и разговоре обавио је школски психолог.
У периоду новембар-децембар 2015. године, посебно кроз радионице ГВ за 4.
разред, формирани су правилни ставови према раду.
Од јануара 2016. све до априла уследиле су презентације виших и високих школа
завршним разредима. Настављено је са проверавањем стабилности професионалних
интересовања, као и са подстицањем испитивачког понашања према себи, свету рада и
занимању.
Време
активности

септембар

Активности и теме
Упознавање, праћење и
подстицање развоја индивидуалних
карактеристика личности ученика
значајних за усмеравање њиховог
професионалног развоја и
подстицање да сами свесно
доприносе свом професионалном
развоју

Носиоци активности

Реализација

ПП служба,
наставници ГВ

Реализовано
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Октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар

април
Друго
полугодиште

мај

јун

Информисање ученика о свету
рада и занимања, систему вишег и
високог образовања и
оспособљавање за самостално
прикупљање информација које се
односе на свет рада и систем
образовања
Формирање правилних ставова
према раду
Даљи рад на изграђивању културе
рада, развијању свести о
друштвено индивидуалној
вредности рада у задовољавању
људских потреба
Презентација виших и високих
школа завршних разреда;
Развијање професионалне етике
код ученика стручних школа
Подстицање испитивачког
понашања према себи и свету рада
и занимању
Презентација Економске школе
ученицима 8. Разреда у основним
школама у граду и окружењу
Тестирање ученика завршних
разреда ТПИ-тестом
професионалних интересовања
Оспособљавање ученика почетних
и завршних разреда за планирање
свог професионалног развоја и
доношење професионалних одлука
Активно учешће ученика и
наставника на Сајму виртуелних
предузећа

ПП служба,
наставници који имају
то у свом плану и
програму

Реализовано

ПП служба,
наставници

Реализовано

ПП служба

Реализовано

ПП служба

Реализовано

ПП служба

Реализовано

ПП служба,
наставници ГВ

Реализовано

Психолог школе

реализовано

ПП служба

Реализовано

Директор, наставници,
ученици

Реализовано

19.5. Реализација Програма здравствене превенције
Време
активности
септембар

октобар

јануар

Активности
Упознавање ученика I и осталих
разреда на тему „Болести зависности
– алкохолиза, коцка...“
Упознавање ученика са развојним
периодом у коме се налазе
(адолесценција);
Систематски преглед – здравствени за
ученике 1. и 3. разреда
Болести зависности - упознавање
ученика са штетности ПАС-а,
особинама и понашањем наркомана

Носиоци
активности
(ПП служба),
представници
Завода за јавно
здравље
Педагог,
психолог,
(ПП служба),
разредне
старешине
Наставници ГВ и
ПП служба

Реализација

Реализовано

Реализовано

Реализовано
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фебруар

Упознавање ученика са полно
преносивим болестима - које су
најчешће болести и како се од њих
заштитити

март

АИДС - сида - подсећање ученика и
проширивање знања о овој болести и
начинима превенције

април

Обележавање 7. априла - светског
Дана здравља;
Предавање, трибине и израда паноа

мај

јун

Акција добровољног давања крви
Посета свих ученика првог разреда
Саветовалишту за младе, Дом
здравља Ужице и учешће у
радионицама о репродуктивном
здрављу и превенцији болести
зависности.
Подршка ученицима (напредовање и
успех ученика, подстицање
позитивних ставова и неговање
социјалних вештина)

Лекари у сарадњи
са Омладинским
клубом,
наставници ГВ и
ПП
служба
ПП служба,
наставници ГВ и
физичког
васпитања,
ученици који су
прошли обуку
Сви ученици
Школе уз помоћ
наставника,
вероучитељ,
психолог

Реализовано

Реализовано

Реализовано

запослени из
Завода за
трансфузију крви
запослени
Саветовалишта за
младе

Реализовано

ПП служба,
наставници

Реализовано

20. Тимови у школи
20.1. Извештај о раду тима за промоцију и маркетинг школе
Промовисање школе у школској 2015/2016.години одвијало се у више правацаи о тој
теми, као веома важној за упис ученика у школској 2016/2017. години, разговарало се на
састанцима стручних већа, у оквиру тимова и на седницама наставничког већа.
Иако веома важан, овакав вид промовисања није једини којим је школа
популаризована. Настојало се да се медијски пропрате сва дешавања у школи,
манифестације које је школа организовала или у њима учествовала. У више наврата,
различите телевизијске куће су емитовале различите емисије о нашим ученицима и
професорима, учешћима на домаћим и међународним такмичењима где смо остварили
назапамћен успех. Медији су такође пропратили начин рада наше школе, значајне посете
наших ученика и професора различитим културним манифестацијама.Kрајем јуна је изашао
чланак на две стране у локалним недељним новинама о успесима наших ђака и колегиние
која им је била ментор.
Школа је по други пут организовала сајам виртуелних предузећа који је поред успеха
ученика круна нашег рада. Учествовала су 24 ученичка предузећа, како из наше земље,
тако и из иностранства(Црна Гора, Република Српска) што је изазвало велику
заинтересованост локалних и државних медија.
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У септембру 2015. Године је оформљен тим и утврђени су задаци истог.Школа
улази у пројекат за заштиту деце од дискриминације и насиља а под покровитељством
Unicef-a.Tоком октобра смо пропратили спортске активности наших ученика који су дали
велики допринос прослави дана Града. Похвалили смо и спортску секцију. У месецу
новембрује завршено ажурирање школског сајта што нам је био један од примарних
циљева. У периоду одсептембра до децембра месецаорганизован је низ радионица у
којима су учествовали наставници и ученици 'едукатори а све у оквиру Уницефовог
пројекта. Представом “Стоп насиљу, ширимо љубав” смо послали јасну и гласну поруку о
нашем ставу према насиљу и дискриминацији. Том приликом, деца су интервјуисана и
емисија је приказивана у два дневна термина два пута недељно. Од децембра се такође
прати рад новинарске секције у којој су узели учешће два наша професора и велики број
ученика, посебно другог разреда. У јануару је посебан акценат око организације и прославе
Савинданакоји је ово године прослављен на посебан начин у знак сећања на жртве из
Првог светског рата.Уживали смо заједно са великим бројем грађана у престави под
називом “Споменици говоре – (не)заборављени Ужичани у првом светском рату”. На овакав
начин смо још једном показали да осим образовног и васпитног, наша школа негује и
културни карактер. У оквиру представе ја приказан и филм о нашим суграђанима који су
одбрану слободе и части наше земље платили најскупље што су могли – својим животом.
Посебну пажњу медија током марта и априла изазвала је представа “Ми нисмо анђели 3” и
том прилико смо показали због чега су неки од најбољих глумаца у земљи завршили нашу
школу. Месец мај је протекао у знаку Отворених врата и другог сајма који смо организовали
и на који смо врло поносни. То је уједно био и Дан отворених врата и кулминација
актуелизације и популаризације школе. Такође се одлазило у градске и околне сеоске
школе где се делио промотивни материјал. Том приликом, наши ученици су вршили
презентације свих образовних профила са посебним освртом на нови профил службеника у
банкарству и осигурању. Заинтересовани осмаци су постављали питања у вези са својим
интересовањима.
У јуну смо поново показали колико смо хумани дирљивим гестом матураната који су
новац од својих мајица донирали дечаку из Бајине Баште.
Оно што је било присутно током целе године је уређивање школског простора, посебно хола
школе ученичким радовима. Ово је само још један од начина на који се показује ниво
културне свести у нашој школи.
У наредној години планира се још успешнији наставак промоције школе уз појачану
сарадњу са социјалним партнерима. Дискутоваћемо и о новим видовима промовисања међу
којима је и евентуална штампа ученичких новина “КЕШ”.Планира се и нови промотивни
материјал који ће садржати бројне занимљивости везане за историјат школе ирад у њој.
Чланови тима за промоцију и маркетинг школе одржаваће редовне састанке по утврђеном
годишњем плану.
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21. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
21.1. Извештај о стручном усавршавању директора
Школске 2015/2016. године директор Школе се усавршавао у складу са својим планом.
22.2. Извештај о стручном усавршавању наставника
Стручно усавршавање у установи
Стручно усавршавање у установи остваривало се кроз активности које су прописане
Правилником и предвиђене планом стручног усавршавања за школску 2015/2016. годину,
као и кроз активности које су предвиђене личним планом професионалног развоја
наставника и стручних сарадника.
Током ове школске године одржани су угледни часови и реализован је инструктивно
– педагошки рад у складу са годишњим планом рада школе.
На састанцима стручних органа презентовани су облици стручног усавршавања ван
установе (семинари) и предлози за увођење нових смерова и подручја рада у школи.
Наставници и стручни сарадници су се самостално усавршавали кроз
праћење стручних часописа или путем интернета, кроз размену искустава са колегама из
других школа.
У априлу су представници полицијске управе Ужице одржали су предавање на тему
Трговина људима.
Стручно усавршавање ван установе
Стручно усавршавање ван установе реализовано је кроз похађање програма сталног
стручног усавршавања у складу са личним планом професионалног развоја (бесплатних и
on –line семинара).
Присуство састанцима стручних актива, заједница школа – током ове школске године
стручни сарадници учествовали су у раду актива стручних сарадника средњих школа у
Ужицу.
У раду заједнице економских школа учествовала је директорка школе.
Поред акредитованих семинара и стручних скупова, наставници и стручни сарадници
су похађали и оне који нису акредитовани и за које нису добили сате стручног
усавршавања, али су им знања стечена на њима помогла у реализацији наставног процеса
(у мају и августу 2016. године за 40 наставника наше школе организован је семинар "Стрес
у школи" у реализацији психолога Драгане Ђурић и Александре Ђукић).
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23. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са родитељима

23.1. План реализације Програма сарадње са породицом
Успостављање успешне сарадње са родитељима саставни је део Програма рада
Школе. Ствара се међусобно уважавање и поверење и услови за правилан развој младих.
Систематска сарадња биће непосредна и посредна, индивидуална и групна.
Област сарадње

Информисање родитеља

Саветовање родитеља

Укључивање родитеља у
рад школе

Консултовање
у
доношењу одлука око
питања
из
њихове
надлежности

Садржај сарадње

Носиоци
реализације

Реализовано/није
реализовано

Упознавање родитеља са
правилницима
Упознавање родитеља са
правима и обавезама
Упознавање родитеља са
успехом
и
постигнућима
ученика
Саветодавни рад ПП службе
и секретара школе
Укључивање у активности
које школа организује (у виду
спонзорства
у
овиру
организације
сајма
виртуелних
предузећа,
Школске славе, такмичења
ученика...)

Одељењске
старешине,
педагог,
психолог

Реализовано

ПП
служба,
секретар школе

Реализовано

Одељењске
старешине

Реализовано

Активно учешће родитеља у
Савету родитеља

Директор,
секретар

Реализовано

САВЕТ РОДИТЕЉА
Списак чланова Савета родитеља за школску 2015/2016. годину

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

IE1
IE2
IПA
IФА
IБС
IСО
IIЕ1
IIЕ2
IIПА
IIФА
IIБС
IIСО

Јовић Мирјана

IIIЕ1

Варничић Милојко

Васовић Милан

IIIЕ2

Папић Ана

Радосављевић Славица

IIIПА

Млађеновић Оливера

Тоскић Снежана

IIIФА

Крстић Радинка

Крповић Горан

IIIБС

Петровић Добрила

Костић Оливера

IIIСО

Аћимовић Љиљана

Бојовић Драгана

IVЕ1

Зарић Милојка

Филиповић Влаисав

IVЕ2

Ристовић Ђорђе

Удовичић Миломир

IVПА

Николић Јован

Караичић Слађана

IVФА

Тошић Милан

Томић Драгица

IVБС

Браловић Наталија

Илић Мира

IVСО

Петронијевић Снежана

Председник Савета родитеља : Ристовић Ђорђе.
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Извештај о раду Савета родитеља
Активности и теме
Конституисање Савета родитеља,избор председника, записничара и
заменика
Упознавање Савета родитеља од стране директора са Извештајем
Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Разматрање предлога Годишњег плана рада за шк. 2015/16. год.,
предлога акционих планова: Стручног актива за развојно планирање,
Тимова за вредновање и самовредновање и других тимова на нивоу
школе
Разматрање предлога Извештаја о остваривању годишњег плана
рада за шк. 2014/15. год., извештаја Стручног актива за развојно
планирање, Тима за вредновање и самовредновање и тимова на
нивоу школе
Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика и утврђивање
висини премије по ученику
Доношење одлуке о висини „ђачког динара“
Упознавање родитеља са наменом коришћења средстава
прикупљених од родитеља у школској 2014/15. години и предлагање
Школском одбору намене коришћења средстава прикупљених од
родитеља у школској 2015/16. години
Давање сагласности на одлуку о избору уџбеника за школску
2015/16. годину
Предлог представника Савета у Стручни актив за развојно
планирање, Тим за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања и Тим за самовредновање
Давање сагласности на програм и организовање ексурзије у школској
2015/16. години и доношење одлуке о висини надокнаде за бригу о
деци за одељењске старешине и лекара пратиоца
утврђивање тајним изјашњавањем предлога 1 родитеља за члана
Школског одбора
Упознавање Савета родитеља са Правилником о оцењивању
Разматрање извештаја о реализованој екскурзији ученика трећег
разреда у школској 2015/16. години
Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду и
Указивање на значај остварене сарадње породице и Школе
Анализа успеха ученика и владања ученика на крају првог
полугодишта,
Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање
образовно-−васп. рада и анализа реализације ГПР
Истицање значаја професионалне оријентације ученика
Анализа Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада
установе
Информације о припрема за спровођење екскурзије у школској
2016/2017. години
Давање сагласности на програм и организовање екскурзије ученика
трећег и за спровођење екскурзије у школској 2016/2017. години
Анализа успеха и владања ученика завршних разреда
Успеси на такмичењима

Време реализације

15.09.2015. год.

30.11.2015. год.

09.03.2016. год.

21.06.2015. год.
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23.2. Родитељски састанци
Ове школске године одељењске старешине одржале су одржале 96 родитељска
састанка што је у просеку четири родитељска састанка по одељењу.
Успостављена је успешна сарадња са родитељима, створено је међусобно
уважавање и поверење и услови за ефикасно деловање на правилан развој младих.
У току школске 2015/2016. године остварена је интензивна сарадња између Школе и
породице и текла је у следећим правцима:
- општи родитељски састанак посвећен почетку школске године и екскурзији ученика,
а коме су присуствовали директор Школе, предметни наставници и одељенске
старешине;
- упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за даљу сарадњу и
праћење развоја ученика;
- упознавање родитеља са правима и обавезама у односу на школовање;
- информисање родитеља о педагошким карактеристикама и развоју ученика;
- организовање родитељских састанака;
- индивидуални разговори са родитељима (директор, одељенске старешине,
наставници, педагог, психолог)
- сарадња са родитељима ученика који имају тешкоће у учењу и понашању;
- информисање родитеља о актуелним дешавањима у Школи;
- помоћ родитељима у решавању васпитних проблема.

23.3. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Током ове школске године, Економска школа је сарађивала са појединим
институцијама и организацијама у циљу реализације својих активности.
Институција
са
којом
школа
сарађује
Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја РС
Школска управа у
Ужицу

Време
реализације

Реализатори

Информисање, обавештавање, саветодавни
послови

Током
године

школске

Директор,
секретар

Информисање, обавештавање, саветодавни
послови
Предавање на тему „Трговина људима“
Предавање
на
тему
„Безбедност
у
саобраћају“
Предавање за ученике трећих разреда за
које је планирана реализација екскурзије у
Италију

Током
године

школске

Директор,
секретар, ппс

24..септембар
07. април
18. мај

У сарадњи са
директором и
ППС

Регионални
центар
за
професионални
развој
у
образовању

Учествовање на
организовао РЦУ

Током
године

Наставници

Завод
унапређење
образовања
васпитања

Праћење огледних образовних профила, и
измена које су се догодиле поводом
увођења
новог
образовног
профила
Службеник у банкарству и осигурању, као и
у циљу унапређења образовно-−васпитног
рада

Муп Ужице

за
и

Облик сарадње

семинарима

које

је

Током
године

школске

школске

Директор,
ППС,
координатори
огледних
образовних
профила
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Центар за права
детета

Учешће у пројекту „Активизам младих у
школи“

У периоду
септембра
децембра

Јазас

Обележавање 01. Децембр4а,
дана борбе против сиде

01.12.2016.

Канцеларија
младе

за

Предузећа
у
којима
ученици
реализују
практичну и блок
наставу/банке
Основне и средње
школе у граду
Средње
школе

стручне

Дом здравља
Служба
за
трансфузију крви
Црвени крст
Центар
социјални рад

за

Национална
служба
за
запошљавање
Одељење
за
друштвене
делатности града
Ужица
Градска управа

Пројекти,
заједничке
организација семинара

Светског

активности,

Реализација практичне наставе

Други
сајам
виртуелних
предузећа,
промоција школе, размена информација са
ученицима

школске

Током
године

школске

Април-мај

Наставници
практичне
и
блок наставе
Дирекупр,
ППС,
наставници

Током
године

школске

Током
године

школске

Акције добровољног давања крви

Јесен, пролеће

Ппс

Акције добровољног давања, хуманитарне
акције
Размена
информација
о
социјалној
ситуацији појединих ученика и заједничке
активности
Професионална
оријентација
ученика
завршних разреда, расписивање конкурса
за запослене
Верификације,
инспекцијски
надзор,
сарадња, размена информација

Током
године

школске

Ученички
парламент

Током
године

школске

Током
године

школске

Током
године

школске

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

школске

Финансирање, подршка, сарадња

Промоција књига, заједничке активности

Народни музеј

Посета поставкама

Градска галерија

Посета изложбама

Заједнице
стручних школа

Током
године

Тима
за
заштиту
ученика
од
насиља
ППС,
наставници,
ученици
ППС,
наставници,
ученици

Заједничке активности, обуке, размена
знања и искустава, организација такмичења
Систематски
прегледи,
индивидуални
прегледи,
вакцинације,
предавања,
консултације

Народно
позориште
Градска
библиотека
Градски културни
центар

Историјски архив

од
до

Праћење позоришних представа

Културне манифестације, књижевне вечери

Посета изложбе поводом бомбардовања
„Сећањем против амнезије“ и помоћ
приликом реализације пројекта „Споменици
говоре“
Састанци и договори , организација
такмичења и друго

школске
школске
школске
школске
школске

Директор
ППС, ОС

Ппс

Секретар

Директор

Директор
Стручна већа
Стручна већа
Наставници,
ученици
Стручна већа
Стручна већа

Март-април

Стручна већа

Током
године

Директор

школске
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Учитељски
факултет
Високо-пословно
техничка школа
Факултети
и
високе школе из
региона
Дом
ученика
„Петар
Радовановић“
и
дом ученика у
Коштици

Презентација
и
подела
промотивног
материјала ученицима завршних разреда
Презентација
и
подела
промотивног
материјала ученицима завршних разреда
Презентација
и
подела
промотивног
материјала ученицима завршних разреда

Праћење ученика који су смештени у дому,
сарадња

Током
године

Спортски савез

Такмичења
такмичења

У
складу
календаром
такмичења

Електронски
и
штампани медији:
радио
Луна,
Радио 31, Радио
Ужице, Ртс, Тв5,
Тв лав, Тв алфа,
Ужичка недеља и
други.

Праћење важних догађаја у школи

ученика,

организација

Април-мај

ППС

Април-мај

ППС

Април-мај

ППС

Током
године

школске

са

школске

ОС

Предметни
наставници
ученици

и

Директор, ПР

24. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
У оквиру Годишњег плана рада Школе одређени су носиоци послова и време
извршавања прaћења остваривања Годишњег плана рада Школе. Сваки наставник и
разредни старешина су на крају сваког месеца вршили самоконтролу броја одржаних
часова, рализацију наставних садржаја и реализацију осталих активности у протеклом
месецу и на основу добијених резултата сачинили план за наредни месец.
Наставници су били у обавези да сачињене планове рада предају ПП служби
најкасније до 15. септембра.
Писане припреме за непосредни образовноваспитни рад наставници су били
обавезни да имају за све наставне часове.
Стручна и одељењска већа су извршила анализу остваривања резултата рада
сваког члана и предлагала мере за постизање бољих резултата у наредном периоду. На
сваком класификационом периоду извршена је анализа и степен остварености програмских
садржаја са предлозима мера за унапређење рада.
Директор Школе је пратио укупну реализацију Годишњег програма рада Школе током
школске године. Екстерну евалуацију и праћење су вршили просветни саветници
инспектори.
Од 22-24. децембра наша школа је била предмет екстерног вредновања по нивоима
остварености 1, 2, 3 или 4 од стране просветних саветника Школске управе из Ужица. Тим
поводом посећено је 25 часова редовне аставе, прегледана је документација школе,
одржани су интервјуи са родитељима, члановима Школског обора, ученицима и запосленим
у школи.
На основу процене наведених показатеља, закључено је да у свим областима
квалитета које су биле предмет вредновања доминирају јаче старне. Налази изведени на
основу доказа показују да је укупно од 29 стандарда, школа остварила 27, од којих је 6 на
највишем нивоу. Најбоље процењене области су Школски програм и годишњи план рада
школе, Подршка ученицима, Организација рада и руковођење, Ресурси у којима су сви
стандарди остварени, а поједини на највишем нивоу. Слабије процењене области су
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Настава и учење и Етос у којима по један стандард није остварен. С обзиром да је школа
остварила више од 50% свих стандарда укључујући и 75% стандарда који су кључни за
вредновање, општи квалитет школе оцењује се оценом 3.
А 18. јануара 2016. године школа је била предмет инспекцијског прегледа од стране
просветног инспектора др Миленије Марковић.
Праћење реализације садржаја по наставним предметима
Поред Годишњег плана рада (чији су саставни део планови свих стручних актива,
секција и других активности у Школи) и глобалних и оперативних планова наставника
(чију реализацију констатују сами наставници на својим примерцима планова)
евиденција се водила и у Књигама евиденције од стране одељењских старешина.
Праћење реализације садржаја по наставним предметима вршила су одељењска
већа, стручни активи, психолог, помоћник директора и директор Школе. Увид се
остваривао на седницама одељењских већа (констатовањем стања у Књигама
евиденције, а на основу изјава одељењских старешина и предметних наставника),
стручних већа (на основу извештаја професора и непосредног увида председника
стручних већа у рад чланова већа), увидом у вођење педагошке документације
(глобалне и оперативне планове рада наставника и Књиге евиденције) од стране
педгагога, директора и комисија, као и посетом часовима професора које реализују
директор, педагог и псохолог Школе. На седницама одељењских већа констатована су,
евентуална, одступања и предложене су мере за решавање насталих проблема.
2. Праћење реализације осталих активности
Реализацију осталих активности у Школи су вршили педагог, стручна већа,
одељењска већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. На основу анализа педагога,
психолога Школе и сопствених анализа наведени органи доносили су одлуке
о
унапређивању и евентуалном, отклањању неправилности и пропуста у остваривању
наведених активности.
3. Праћење самовредновања рада Школе
Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада Школе. Самовредновање jе
истовремено и знак да је Школа спремна да прихвати одговроност за сопствени рад и
развој. То није једини облик вредновања, али је основа за друге врсте вредновања.
Садржај активности - месец
• Припрема упитника - октобар
• Анкетирање Јануар - фебруар
• Обрада резултата и писање извештаја мај - јун
• Извештај на Наставничком већу - август

4. Утврђивање резултата рада
Утврђивање резултата рада Школе у целини вршило се периодично (по
класификационим периодима). Анализу су вршили директор уз активно учешће
одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, педагога и психолога
Школе. Поред упоређивања остварених резултата одељења и разреда у текућој
школској години вршила су се и упоредне анализе у односу на претходне школске године.
Ове анализе су представљале полазиште за предлагање и доношење одлука и мера за
побољшање успеха и смањивање изостанака.
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Појединачни успех ученика пратиле, пре свих, одељењске старешине и одељењска
већа. Са појединачним успехом били су упознати родитељи ученика на родитељским
састанцима и у непосредном разговору. Уз сарадњу са психологом, педагогом, и
директором предлагане су мере за побољшање успеха и решавање актуелних проблема у
току школске године.
5. Задужења за праћење и реализацију програма рада
Директор Школе
• врши надзор и прати законитост извршења донетих одлука,
• руководи радом Школе,
• координира рад свих запослених у Школи,
• одлучује о значајним питањима из области финансија, права, организације рада
и прати материјално-финансијско пословање,
• одговоран је за кадровску политику Школе,
• прати реализацију планираних послова у настави,
• иницира и прати иновације и унапређивање педагошког рада,
• прати стручно усавршавање професора,
• у сарадњи са сарадницима прати реализацију свих облика наставе и
• ваннаставних активности,
• прати остваривање Програма васпитног рада Школе,
• сарађује и прати рад одељењских старешина и председника одељењских заједница
ученика,
• координира и прати рад стручних већа,
• у сарадњи са педагогом и психологом Школе прати и анализира успех и
изостајање ученика,
• води седнице и стара се о извршавању донетих одлука Школског одбора,
Наставничког већа, Педагошког колегијума и др,
• заступа Школу и сарађује са одговарајућим институцијама, а посебно са
Министарством просвете, ради остваривања Плана и програма рада Школе,
• прати рад стручних већа,
• прати педагошку документацију - разредне књиге, уписнице, планове и програме др,
• координира и прати рад одељењских старешина,
• прати и анализира реализацију допунске наставе, додатне наставе и ваннаставни
активности,
• организује и прати дежурства ученика,
• прати остваривање дежурства професора,
• прати рад одељењских заједница,
• прати остваривање јавних и културних делатности Школе,
• припрема и обрађује извештаје о резултатима рада Школе,
• прати рад професора приправника и њихових ментора.
Психолог и педагог Школе
•
•
•
•
•

прати остваривање васпитне функције Школе кроз рад: секција, здравствене и
ментално-хигијенске заштите, друштвено-корисног и хуманитарног рада и др,
прати рад приправника,
прати рад одељењских старешина,
прати и анализира изостајање ученика,
прати реализацију додатне наставе,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

прати стручно усавршавање професора,
организује и прати сарадњу Школе са родитељима ученика,
прати реализацију планираних седница Педагошког колегијума,
сарађује са Школским одбором,
припрема извештаје о психолошко-педагошким делатностима Школе,
прати рад Ученичког парламента,
прати реализацију редовне наставе кроз посете часовима и саветодавни рад,
реализује и анализира самовредновање рада Школе,
учествује у раду Актива за школско развојно планирање,

Секретар Школе
•
•
•
•

одговоран је за реализацију одлука Школског одбора и стручних органа Школе у
домену законских прописа,
помаже директору у праћењу вођења педагошке документације,
прати реализацију програма рада: административног пословања Школе,
стара се о хигијенско-техничким условима рада Школе.

Руководиоци стручних већа
•
•
•
•
•

прате остваривање садржаја наставних планова и програма,
прате остваривање блок наставе,
координирају рад на реализацији писмених задатака и вежби,
методологији оцењивања - у сарадњи са директором, педагогом и психологом
прате припрему и реализацију угледних часова,
контролишу рад секција у оквиру свог већа.

Одељењске старешине
•
•
•
•
•
•

воде уредно и благовремено педагошку документацију ученика,
прате резултате рада ученика у настави и другим активностима,
прате реализацију фонда рада свих облика васпитнообразовног рада у одељењу,
сарађују са родитељима,
настоје да формирају здрав колектив одељења која воде,
сарађују са стручним органима Школе.
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25. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
25.1. Интерни маркетинг:
Школске 2015/2016. године у Школи се интензивно радило на маркетингу, односно
даљем развоју и унапређивању угледа и имиџа Школе и њеној промоцији не само у
локалној заједници него и шире у Србији и целом региону. Посебна пажња била је
посвећена сарадњи са родитељима, са акцентом на унапређењу односа на релацији
наставник – ученик – родитељ и успостављању што квалитетније сарадње са друштвеном
средином.
Извршено је ажурирање школског сајта, на коме су сви заинтересовани могли да
пронађу актуелне информације о школи, историјату и организацији, образовним
профилима, наставном плану, али и актуелна школска дешавања и евентуалне успехе
наших ученика и наставника.
25.2. Екстерни маркетинг
Школски тим за промоцију Школе, наставници и и ученици представљали су Школу
и образовне профиле свим ученицима осмих разреда у граду, а и у околини у њиховим
школама као и на Другом сајму виртуелних предузећа у организацији Економске школе из
Ужица.
Ученици и професори наше школе организовали су 10. маја Други сајам виртуелних
предузећа у Градском културном центру. На сајму су своје пословање представи ла 24
ученичка привредна друштва и ученичке компаније из Пријепоља, Чачка, Горњег
Милановца, Чајетине, Ариља и Ужица. Посебно треба истаћи учешће школа из Вишеграда и
Подгорице што је допринело атрактивности сајма и дало му интернационлни карактер.
За те потребе израђен је промотивни материјал у виду плаката и флајера.
Сајам је прошао веома запажено на локалном нивоу. Сви локални медији, како
штампани, тако и аудио-визуелни испратили су овај важан догађај за нашу школу и локалну
заједницу.
Школа је са својим виртуелним предузећима, учествовали на међународном сајму
виртуелних предузећа у Пловдиву и на сајмовима у нашој земљи, који су били ревијалног и
такмичарског карактера, где је освајали победничка места и лепа признања.
.
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