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ЛЕТОПИС 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
- трговина, угоститељство и туризам
Ученици се школују у класичним одељењима (економски техничар, пословнии
финансијски администратор, службеник у банкарству и осигурању, трговински
техничар и царински техничар) и у огледним одељењима (банкарски службеник и
службеник осигурања).
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Август 2017.
21. 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 - 26. август - одржани су разредни, поправни, матурски и ванредни испити.
31. август -одржанаје 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 2017/2018.
годину. Професори
блок наставе доставили су списак ученика и распоред
реализације блок наставе.
Септембар 2017.
01. септембар - почела је редовна настава у школској 2017/2018. 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.
01. септембар – у свечаној сали школе организован је свечани пријем за
ученике првог разреда уз пригодан програм. Поред директорке школе, колега и
ученика школе, пријему су присуствовали и бивши ученици наше школе, Алекса
Ршумовић и Давид Цвијовић
01. септембар - ученици који похађају часове додатне наставе из ликовне
културе Ленка Гардић 2СБО, Јана Ршумовић 3ФА, Теодора Караичић 3ФА, Марија
Чарапић 3ФА, Невена Пејовић 3ПА, Сања Симић 4БС и Ђорђе Ћирковић 3ФА
учествовали су на Међународном ликовном конкурсу у организацији Међународног
удружења за дечју уметност оз Јапана (ЈКА).
14. септембар - на седници Наставничког већа разматран је Годишњи план рада
за 2017/2018. 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 - одржансастанак Ученичког парламента на коме је разматран и
усвојен Програм рада ученичког парламента, разматран је Годишњи план рада школе
за школску 2017/2018. годину као и предлог одобрених уџбеника, разматран је и
извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања...

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

4

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

средстава прикупљених од родитеља у школској 2016/2017. години и дат је предлог
Школском одбору о намени коришћења средстава прикупљених од родитеља у
школској 2017/2018. години. Донета је сагласност о коришћењу уџбеника за наредну
школску годину. Дат је извештај о вредновању и самовредновању и одређенису
представници Савета родитеља за Школски одбори за Стручни тим за
развојнопланирање, 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.
15. септембар - одржана је седница Школског одбора на којој је усвојен
предлог Годишњег плана рада за школску 2017/2018. 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 2016/2017. и донета је
одлука о намени коришћења средстава која су прикупљена од родитеља у школској
2017/18. 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.
15. септембар -Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у
оквиру пројекта Подршка школи након спољашњег вредновања припремио иницијалне
тестове знања из српског језика и књижевности и математике за ученике другог
разреда средње школе, који обухватају наставне садржаје претходног разреда, а
усмерени су ка реализацији образовних стандарда. У складу са горе наведеним Школа
је тестирала ученике другог разреда тестом из српског језика и књижевности 15.
септембра, а 23. септембра тестом из математике.
20 - 22. септембра- одржане су седнице Одељењских већа на којима су
усвојени распореди писмених задатака, тестова, контролних вежби и ученичких
педагошких профила.
25. септембар - у Свечаној сали Града организована је додела кованица
ученику генерације којој су присуствовали Алекса Ршумовић и директорка школе.
26 - 30. септембра - реализована је екскурзија ученике трећег разреда на
релацији Ужице - Будимпешта – Праг – Дрезден – Братислава – Ужице.
27. септембар – у
Медицинској школи организовано је такмичење у
„Караокама― на којем су учествовали Игор Јевремовић 4ПА, Ирена Мутавџић 1СБО,
Јана Ћуповић 1ПА, Сања Терзић 1ЦТ и Зорислава Каралић 4Е2. Прво место на овом
такмичењу освојила је Зорислава Каралић 4Е2.

Октобар 2017.
07 - 10. октобра – ученице наше школе Кристина Старчевић 2ПА, Данка Ћосић
2ПА, Вања Трифуновић 2Е1, Анастасија Шибалић 2Е2 и Радовановић Наташа
2Е2присуствовале сусеминару за вршњачке едукаторе
"Промоција ненасилне
комуникације међу децом/младима и превенција насиља" који је одржан на Жабљаку.
Организатори семинара су партнери из Србије (Центар за социјални рад Ужице
и Удружење Ужички центар за људска права и демократију) и Црне Горе (Центар за
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социјални рад за општине Никшић, Плужине и Шавник и НВО " Психолошки центар
АБЦ" из Никшића) у оквиру пројекта"Заједно за наше породице-Успостављање
регионалне услуге Саветовалишта за породицу".Пројекат је финансијски подржан у
оквиру Програма прекогарничне сарадње Србија - Црна Гора.
16. октобар – Јована Ђуровић, ученица 1ПА одељења, вршњачки едукатор из
области насиља, у оквиру програма „Млади су закон― оржала је две радионице на тему
„Буди кул-реагуј на вршњачко насиље― у одељењима 2ТТ и 2Е1.
30. октобар - на свечаности одржаној у Центру за социјални рад, ученици наше
школе Анки Симеуновић 4Е1 додељена је прва награда коју је освојила саставом на
тему "Градимо мостове међу генерацијама". Ментор ученици је била професорка
Ксенија Јањушевић.
Новембар 2017.
03. новембар - у Економској школи прослављен је Дан школе. У Свечаној сали
организован је пригодан програм. На почетку програма присутнима се беседом
обратила директорка Милица Прљевић, а онда су присутни могли видети сценскопоетски приказ чланова рецитаторске секције и хора. Публици се својим поетским
радом представила ученица Анка Симеуновић 4Е1, а музиком ученица Зорислава
Каралић 4Е2.
04. новембар – Ученици, чланови еколошких секција у свим основним и
средњим школама у нашем граду, имали су прилику да са својим професорима посете
Регионалну депонију Дубоко.
Обилазак депоније смо започели са презентацијом којом нам је г-дин Марко
Милојевић, детаљније објаснио шта се заправо ради на депонији. Касније смо обишли
и део депоније у коме радници у веома тешким условима са покретних трака
раздвајају различите врсте смећа. Тачније, раздвајају смеће које смо ми у нашим
домаћинствима требали да раздвојимо.
На крају нашег обиласка видели смо део депоније на који се одлаже сав онај
отпад који не може да се рециклира. Поглед због магле није био јасан, али је било
јасно да наш однос према екологији мора да се промени.
08. новембар - Удружење потомака ратника 1912.-1920 године мајор „Коста
Тодоровић― у сарадњи са градoм Ужицем организовало је поетско вече посвећено
125. годишњици рођења Милутина Бојића на коме су се учесници надметали у
казивању Бојићеве, као и родољубиве поезије наших истакнутих песника.
Ученик 1ЦТ Александар Милованчевић освојио је треће место у такмичарском
делу програма и пласирао се на републичко такмичење, које ће бити одржано у
Београду 15.12.2017. године.
11. новембар - ученици историјске, еколошке и ликовне секције заједно са
својим наставницима - руководиоцима секција, својим активностима обележили су
Дан примирја у Првом светском рату.
17. новембар – чланови еколошке секције Економске школе, заједно са
професорком биологије, Душицом Ристовић, имали су прилику да „завире― у свет
медија и виде шта се тачно догађа иза камере. Разлог за њихову посету био је
пројекат под називом „Ја селектујем, а ти?― које је организовало удружење наставника
„Опстанак―.
24. новембар - Црвени крст Србије у оквиру Службе за трансфузију крви у
Ужицу организовао је акцију добровољног давања крви. Ученици и наставници Школе
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наставили су традицију претходних генерација и учествовали у поменутој
хуманитарној акцији.
29. новембар -одржана седница Савета родитеља на којој је разматран
Извештај о реализованој екскурзији ученика трећег разреда, извршена анализа успеха
ученика после првог класификационог периода.
Децембар 2017.
01. децембар - у Школи је обележен Светски дан борбе против сиде,
предавањем на тему ХИВ/АИДС, репродуктивно здравље.
07. децембар - Ученици и наставнице (Бранкица Тодоровић и Љиљана Максимовић
Рубежановић) Економске школе учествовали су на Међународном научно-стручном
скупу „Иновацијама до одрживог развоја―, у организацији Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије (МЕФ).
Конференција је организована у сарадњи са Ледра Колеџом (Кипар),
Универзитетом „Витез― (Босна и Херцеговина), Секретаријатом за заштиту животне
средине у оквиру Градске управе Града Београда и другим институцијама.
Конференција је организована у три сегмента: Пленарна предавања, Млади и
предузетништво и Рад по секцијама.
12. децембар 2017 - 28. фебруара 2018 - ученици додатне наставе из ликовне
културе Ленка Гардић 2СБО, Јана Ршумовић 3ФА, Теодора Караичић 3ФА, Марија
Чарапић 3ФА, Невена Пејовић 3ПА, Сања Симић 4БС и Ђорђе Ћирковић 3ФА послали
су своје радове на Међународну дечју изложбу и Лидице (Република Чешка).
13. децембар –наши ученици Милош Стопић 3Е1 и Вања Браловић 3фа, као
део Ужичке академске парламентарне уније коју чине Скупштина града Ужица као и
девет студенских и ђачких парламената града Ужица посетилису Српску академију
наука и уметности (САНУ). Том приликом парламентарци су се упознали са легатом
Олге Јеврић, библиотеком академије која поседује 1,5 милиона јединствених наслова
и уметничких дела најеминентнијих стваралаца.
Домаћини студентима и средњошколцима су били академици Љубомир
Симовић и Душан Оташевић.
15. децембар - ученици који похађају часове додатне наставе из ликовне
културе, Ленка Гардић 2СБО, Јана Ршумовић 3ФА, Теодора Караичић 3ФА, Марија
Чарапић 3ФА, Невена Пејовић 3ПА, Сања Симић 4БС и Ђорђе Ћирковић 3ФА
учествовали су на Републичкој ликовној манифестацији "Дани ћирилице" у Баваништу.
15. децембар -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 приближе тематику
инвалидности, уклоне баријере у комуникацији са особама са инвалидитетом, укажу на
правилну терминологију....
16. децембар – поводом Материца, Коло српских сестара организовало је
четрнаести пут литерарни конкурс на тему „Мајка― на којем је наша ученица Лидија
Каргановић 4БС, у конкуренцији од 30 радова из пет средњих школа, заузела 3. место.
Ментор ученици била је професорка Ксенија Јањушевић. Тим поводом, свечана
додела награда била је организована у Парохијском дому.
22. децембра - у нашој школи је организована хуманитарна акција „Од старог
ново― под слоганом " ЈЕР НАШЕ МАЛО, НЕКОМЕ ЗНАЧИ МНОГО"!
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26. децембар -одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен План
уписа за школску 2018/2019. годину. Утврђен је и програм обележавања Дана Светог
Саве. Поднет је извештај наставника опосећеним семинарима.
26. децембар – ученици наше школе у пратњи наставника присуствовали су
трибини у амфитеатру Учитељског факултета коју је одржала др Даница Грујичић,
неурохирург на тему „Подршка младима и мотивација студената―.
26. децембар – ученици и наставници наше школе присуствовали сузавршном
предавању у оквиру програма „Месец дана предузетништва на ВПТШ-Ужице―у
просторијама Високе пословно техничке школе у Ужицу.
У претходна три предавања, ученици завршних разреда средњих школа
из Ужица, имали су прилику да се упознају са носиоцима инситуционалне подршке
предузетништву, као и примерима добре праксе у предузетништву.
На предавању су између осталих свој развојни пут представили и предузеће
ТЕКСТИЛ д.о.о. из Ужица, један од најуспешнијих предузећа у својој делатности.
26. децембар – професорке Љиљана Максимовић-Рубежановић и Зорица
Караић – Шибалићодржале су састанак за наставнике наше школе који су
заинтересовани за учешће у пројектима ERAYMUS+ у организацији Темпус фондације.
29. децембар 2017 - 09. јануара2018. -новогодишњи и божићни празници.
Јануар 2018.
17. јануар – наша школа је учествовала у великој хуманитарној акцији
прикупљања средстава за Дечије одељење Ужичке болнице коју је организовао Tим за
културну и јавну делатност и Ученички парламент Медицинске школе из Ужица.
Тим поводом у Народном позоришту у Ужицу била је изведена позоришна
представа „Log оut― Установе „Култура― из Бајине Баште. Представа је победила на
регионалној смотри аматерских позоришта 2017. Бави се актуелним проблемима
живота: сукоб реалности и виртуелне стварности.
Представа је била намењена ученицима свих узраста, њиховим наставницима,
родитељима и пријатељима.
27. јануар-у Економској школи прослављена је школска слава, Свети Сава.
Приредба је одржана у свечаној сали пред многобројном публиком. Чланови драмске
секције и хора извели су представу „Не иди мален испод звезда― према тексту
професорке Светлане Мајкић.
Пред почетак представе публика је присуствовала традициналном
ломљењу славског колача. Поред драмске секције, прослави Савиндана допринела је
и историјска секција школе коју води професор Мићић Бућић Оливер. Ученици су нас
изложбом „ Србија у вековима― подсетили на неке значајне догађаје из наше
прошлости у периоду од 12. до 20. века.
На крају се гостима обратила директорка школе Милица Прљевић и захвалила
се свима на присуству. Приредба је завршена рецитацијом ученика прве године,
Александра Милованчевића, који је већ представљао нашу школу на разним
такмичењима и приредбама.
Од 01-11.02.2018. године зимски распуст за ученике.
Фебруар 2018.
13.02 - 08. априла -на ликовном конкурсу „Крв живот значи―, расписаном од
стране Црвеног крста Ужице Јана Ршумовић, ученица 3ФА одељења освојила је другу
награду. Ментор ученице је био професор ликовне културе, Драган Вићентић.
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23. фебруар -одржана седница Савета родитеља на којој је извршена анализа
успеха ученика на крају првог полугодишта.
27. фебруар - одржана презентација Војне академије у амфитеатру Учитељског
факултета.
Март 2018.
05. март - у оквиру регионалног пројекта "Хисторија, историја, повијест –
лекције за садашњост", и у сарадњи са Кућом Ане Франк из Амстердама, организована
је изложба "Ана Франк – историја за садашњост"која је трајала од 05 – 30. марта 2018.
године. Домаћин и организатор изложбе је била Економска школа Ужице у сарадњи
са Отвореном комуникацијом из Београда, а изложба је била постављена у приземљу
Градске галерије Ужице. Улогу вршњачких едукатора – водича кроз изложбу, имало је
20 ђака Економске школе у оквиру радионице Кораци сећања, намењене ученицима
средњих и старијих разреда основних школа. Изложбу је посетило преко 2000 људи,
више од 60 разреда основних и средњих школа, студената, учесника Републичког
такмичења у беседништву које је организовала Економска школа, медија... Локални
координатор изложбе био је предметни наставник Оливер Мићић Бућић у сарадњи са
директором Економске школе Милицом Прљевић.
08. март – одржано јеАрхимедесово такмичење Мислиша 2018. Интересовање
и жељу да учествују на такмичењу показало је 14 ученика и то: из првог разреда Видановић Исидора, Кнежевић Никола, Кокоровић Катарина, Mијаиловић Верица,
Милошевић Милица, Пантелић Дијана, Црепуљаревић Лука; из другог разреда - Илић
Ђурђа, Јовичић Вања, Поповић Константин, Челиковић Ивана; из трећег разреда није
било учесника док су из четвртог разреда интересовање показали Јоковић Небојша,
Симић Јелена и Ђиновић Јелена.
Најбоље је урадио ученик Јоковић Небојша, кога је само 4 поена делило од
треће награде. Остали ученици су просечно урадили. Ипак, задовољни смо што су они
допринели да и ове године у нашој школи буде математички празник, како то
организатори кажу.
Ученици који су остварили више од 50 бодова похваљени су од стране
предметних наставника.
08. март - на школском такмичењу у оквиру пројекта Национално
предузетничко такмичење учестовало 49 ученика из сва четири разреда школе.
Ученици су били груписани у 13 тимова. Ментор свих тимова је била професорка
Бранкица Тодоровић.

10. март - у Економској школи одржано је окружно такмичење Књижевна
олимпијада. На такмичењу је учествовало 62 ученика из четири градске школе: Ужичке
гимназије, Медицинске школе, Техничке и Економске школе. Из наше школе на
такмичењу су учествовале Анка Миличић 4Е1, Марија Јаковљевић 2ФА, Јелисавета
Обућа 4БС и Тамара Матић 4Е1.
Ученице Анка Миличић 4Е1 и Марија Јаковљевић 2ФА су се пласирале на
окружни ниво такмичења.
10. март - одржано је општинско такмичење из историје у Техничкој школи на
коме је учествовао Бучевац Лазар 1ПА. Ученик није остварио пласман на наредно
такмичење. Ученика је припремао предметни наставник Оливер Бућић Мићић.
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12. март –представници школе Бојана Пуцаревић и Ивана Ђурић
присуствовали су обуци за Електронски дневник као школски координатори.
12 - 13. март - У Благају, крај Мостара одржана је петодневна сесија Модела
међународног кривичног суда Западни Балкан MICC. Учествовало је 30 ђака, уз
пратњу 6 наставника, из држава ове регије, који су стицали едукацију о људским
правима и Међународном казненом суду за Југославију и Руанду. Из Економске
школе Ужице учествовали су Лазар Бучевац IПА, Ана Миливојевић и Милица Милекић
IIФА и Александар Димитријевић и Игор Вуковић IVПА. Ученике је водио предметни
наставник Оливер Мићић Бућић.
17. март – у Економској школи одржано је 22. Републичко такмичење у
беседништву под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. На такмичењу је учествовало 14 школа, тачније 28 такмичара. Представници
наше школе, биле су Александра Лазић 4Е2 и Лидија Каргановић 4БС. Прво место
освојила је Правно-пословна школа из Ниша и тиме обезбедила место домаћина за
идућу годину.
17. март -поводом обележавања Дана сећања на 17. март 2004. године –
Погром на Косову и Метохији, први часови у преподневној и поподневној смени били
су посвећени догађајима који су се десили 17. март 2004. године (у три дана је
страдало 11 Срба, протерано 4 012 Срба из шест градова и девет села, срушено 35
цркава и манастира, 935 српских објеката).
16. март -Унија студената у сарадењи са парламентарцима наше школе
организовала је промоцију факултета Београдског универзитета намењену ученицима
четврте године. Том приликом представљени су Правни факултет, ФОН, Факултет
политичких наука, Факултет за безбеденост, Филозофски факултет, Економски
факултет....
21. март – Црвени крст Ужице у сарадњи са одељењем за трансфузију Ужичке
болнице спровео је акцију добровољног давања крви и том приликом крв је дало 36
ученика и један наставник (Ана Цицварић).
23. март -одржано је школско такмичење из математике на којем је учествовало
19 ученика и то из првог разреда 6 ученика, другог разреда 4 ученика, трећег разреда
3 ученика и четвртог разреда 6 ученика. Најбоље резултате и пласман на Републичко
такмичење остварили су следећи ученици: Никола Кнежевић 1ЦТ, Вања Јовичић 2ФА,
Марија Чарапић 3ФА и Јелена Симић 4БС. Ученике су припремали наставници Зорица
Караић-Шибалић, Бранко Гавриловић и Радован Ристовић.
27. март - четири ученице наше школе учествовале су на 48. смотри
рецитатора Златиборског округа. Смотра рецитатора "Песниче народа мог" одржана је
у Градском културном центру. На такмичењу су наступале Марија Марјановић
1ФА,Даница Божовић 3СО, Душица Обућина 3ФА и Данијела Лукић 4БС. Ментор
ученицама је била професорка Душица Виторовић.

Април 2018.
02 - 09. априла - Ускршњи празници и пролећни распуст.
12. aприл – одржано је Републичко такмичење из пословне информатике у
Сврљигу. У конкуренцији од 23 такмичара, наш ученик Милован Петровић 4Е2 освојио
је треће место.
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14. април -одржано је окружно такмичење - Књижевна олимпијадана којој
суучествовале ученице 4Е1 одељења Анка Миличић и Марија Јаковљевић 2ФА.
Диплому на том такмичењу освојила је Миличић Анка али се није пласирала на
републичко такмичење.
18. април - ученице Марија Јевтић (IIпа), Кристина Старчевић (IIпа), Милица
Станимировић (IIпа), Данка Ћосић (IIпа) и Мирела Грачанац (IIIпа), учествовале су на
''Националном предузетничком такмичењу'' и освојиле специјалну награду која се
односила на посету данској амбасади. Ментор ученицама је била професорка
Бранкица Тодоровић.
20 - 22. април - Савић Сара 1ЦТ и Кљајић Милица присуствовале су
тродневном семинару у Згребу са предивним људима из организације "ХЕРМЕС" са
циљем да науче шта је то људска равноправност на примеру Ане Франк. Ова посета је
организована захваљујући професору историје Оливеру Бућић Мићић.
21. aприл -ученици наше школе Иван Карајичић 4ФА, Биљана Новаковић 4ФА,
Јелена Ђиновић 4БС, Јелена Симић 4БС, Николина Вујовић 4СО, Тијана Аврамовић
4СО у пратњи професорке енглеског језика Светлане Стојановић учествовали су на
Сајму образовања „Знање, звање, занимање― у Мачкату где су представили образовне
профиле који се школују у Економској школи.
20 - 25. априла – ученици четвртих разреда посетили су Народну библиотеку и
том приликом упознати са презентацијом „Пронађи и користи информацију“ која
има за циљ да ученицима, матурантима олакша сналажење и проналажење стручне
литературе.
23. aприл – у Бајиној Баштиодржано је окружно такмичење Златиборског округа
у атлетици и том приликом наша ученица, Тамара Мићевић 3БС освојила је друго
место у конкуренцији од шест такмичарки.
23 - 27. априла - у Народној библиотеци одржана су предавања на тему
"Пронађи и користи информацију" за матуранте наше школе.
25 - 28. априла -Наша школа пету годину за редом, учествовала је на
Интернационалном сајму виртуелних предузећа који се традиционално одржава у
Пловдиву у Бугарској. На 21 сајму представило се 130 предузећа из Бугарске,
Луксембурга, Румуније, Македоније, Србије и Црне Горе. Ове године први пут је
организовано
такмичење
GlobalEnterpriseCallenge
под
покровитељством
EUROPENPEN-a, а сајму је присуствовао извршни директпр ScottMitchell. Србију су
представљали ученици шкпла из Ужица,Чајетине, Пријепоља, Књажевцa, Пиротa,
Ариљa и Пожаревца. Екипе из Пријепоља, Чајетине и Ужица организовале су
заједнички путовање на које су пошла 24 ученика, просветни инспектор Миленија
Марковић и 7 наставника из три школе. Школу је представљало предузеће
"biofoodies". Ученике су за сајам припремале професоркеЉиљана Максимовић
Рубежановић и Мирјана Марјановић.
24. април -Национално финале најбољих социјалних предузећа Србије
одржано је у Београду, у организацији Достигнућа младих у Србији. Ово такмичење је
део европског програма из социјалног предузетништва који поред наше земље
обухвата још девет земаља (Грчку, Шпанију, Данску, Белгију, Румунију, Малту,
Италију, Немачку и Холандију).
На такмичењу је учествовало 14 социјалних предузећа која се у оквиру својих
ученичких компанија баве решавањем одређеног друштвеног проблема на економски
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одржив начин (из средњих школа из Ужица, Лесковца, Ниша, Београда, Ариља и
Прокупља). Међу најбољим предузећима се нашло чак пет предузећа из наше школе.
Представници наше школе су социјална предузећа: "Eco-pen", "Меско",
"Quatrosecurity" и "Honeypacks".
27- 28. април – одржано јеРепубличко такмичење из математике у Првој
економској школи у Београду. Нашу школу представљао је по један ученик из сваког
разреда, који је постигао најбољи успех на школском такмичењу: Никола Кнежевић
1ЦТ, Вања Јовићић 2ФА, Марија Чарапић 3ФА и Јелена Симић 4БС. Најбољи пласман
и изванредан успех остварили су ученици Никола Кнежевић и Вања Јовичић,
освојивши треће место. Такође, истичемо да су ученици остварили изузетно добар
пласман у екипној конкуренцији. Наиме, они су освојили четврто место у конкуренцији
44 школе. Ученике су за ово такмичење припремали предметни наставници Зорица
Караић-Шибалић - први, други и четврти разред; Радован Ристовић - трећи разред.
У периоду од 11 – 30. априла у просторијама Саветовалишта за младе
реализоване су радионице за ученике првих разреда. Радионице су се односиле на
репродуктивно здравље младих, исхрану, развојне проблеме.....
Мај 2018.
04. мај – наша школа је изабрана да учествује у истраживању ПИСА 2018, у
главној истраживачкој групи. Пројекат води Министарство просвете, науке и
технолошког развоја на основу уговора са ОЕЦД-ом, а реализује га Национални ПИСА
(Programme for International Student Assessment) тим. Овом приликом тестирана су 53
ученика 2002. годишта, а проверавана су постигнућа у области научне, математичке,
читалачке и финансијске писмености. Тестирање је у потпуности спроведено
електронски.
11. мај – одржан је Крос РТС-а на којем је учествовало 115 наших ученика.
12. мај - представници Комерцијалне банке из Ужица, Чедомир Петронијевић и
Наташа Костић одржали су предавање за ученике образовног профила банкарски
службеник на тему Улога, циљеви и надлежности Народне банке Србије и
функционисање пословне банке.
15. мај- Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је спровео
национално тестирање постигнућа ученика у оквиру пројекта Национална тестирањавредновање исхода учења. Планирано испитивање предметних компетенција је
реализовано у нашој школи и обухватило је три предмета: математику, физику и
историју на узорку од два одељења трећег разреда, и то 3Е2 и 3БС.
16. мaj - Као представници ВПД „Српски опанак―, насталог у Економској школи у
Ужицу септембра 2017. године, од стране ученика IIфа, учествовали смо на Сајму
виртуелних предузећа у Чачку.
На сајму је учествовало 18 предузећа са веома креативним и успешним идејама.
Наше предузеће се поноси освојеним наградама: III место за најбољу презентацију и
III место за најбољу маскоту.
Учесници сајма: Богдана Баранац, Павле Василић, Ђурђа Илић, Марија
Јаковљевић, Никола Скорковић, Јована Томић и Сара Џамбасовић са професоркама
финансијско - рачуноводствене обуке Бранкицом Милекић и Бранкицом Лукић.
18. мај-на Градском тргуодржана је матурантска парада у којој је учествовало
156 матураната наше школе.
21. мај - представници МУП-а из Ужица одржали су предавање за матуранте
наше школе на тему "Општи услови за учешће возача и возила у саобраћају".
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23 - 30. маја - ученици који похађају часове додатне наставе из ликовне
културе Ленка Гардић 2СБО, Јана Ршумовић 3ФА, Теодора Караичић 3ФА, Марија
Чарапић 3ФА, Невена Пејовић 3ПА, Сања Симић 4БС и Ђорђе Ћирковић 3ФА послали
су своје радове и на тај начин су учествовали на Међународној дечјој ликовној
манифестацији "Мали Битољски Монмртр" у Републици Македонији.
22 - 26. маја - ученици наше школе Иван Карајичић 4ФА, Биљана Новаковић
4ФА, Магдалена Петровић 4БС, Јелена Ђиновић 4БС, Николина Вујовић 4СО, Тијана
Аврамовић 4СО, Љубица Маринковић 3Е2, Мирела Грачанац 3ПА, Александар
Милованчевић 1ЦТ, Жељана Пјевић 1ФА са професорком Светланом Стојановић
промовисали су Економску школу свршеним основцима у свим основним школама у
граду и том приликом представили образовне профиле које ћемо школовати наредне
школске године.
23. мај - Центар за промоцију науке обележио је седми пут заредом националну
научнопопуларну манифестацију МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ (М3), у сарадњи са
Математичким институтом Српске академије наука и уметности.
Економска школа, кроз сарадњу са Регионалним центром за стручно
усавршавање запослених у образовању из Ужица, већ трећу годину заредом узима
учешће у обележавању ове манифестације реализацијом угледних часова математике
у Научном клубу РЦ-а.
Ове године двочас су реализовали наставници Бранко Гавриловић и Зорица
Караић-Шибалић са ученицима одељења IIЕ2 иIIФА. Од предложених тема одабрали
смо тему Финансијска математика.
26. мај - титула најбољег одељења за претходну школску годину припала је
одељењу IIIБС. Награда за постигнути успех био је излет у Ваљево.
26. мај – чланови еколошке секције са професорком Душицом Ристовић и
средњошколцима других школа учествовали су у акцији чишћења града.
31. мај - завршена је настава за ученике завршних разреда
31. мај -одржане су седнице одељењских већа за завршне разреде

Јун 2018.
05. јун -почео је матурски испит, писменим задатком из српског језика и
књижевности.
07. и 11. јун -одбрана матурских практичних радова за ученике IVЕ одељења.
07. јун - одржан је испит за проверу стручно-теоријских знања ученика огледних
одељења IVПА, IVБС,IVФАИ IVСО.
08. јун - матурско вече у ресторану „Хедонија―
11 – 13.јуна -ученици одељења IVЕ полагали су испите из изборних предмета.
11 – 14. јун - израда и одбрана матурског практичног рада за ученике IVПА,
IVБС , IVФА и IVСО одељења
14. јун - састанак Испитног одбора на коме су се анализирали резултати
матурских испита.
14. јун - одржана је седница Наставничког већа на којој је урађена анализа
успеха спроведеног матурског испита 2017/2018. годину, проглашени носиоци Вукове
дипломе и изабран је ученик генерације у школској 2017/2018.години, Милован
Петровић IVЕ2, који ће 29. јуна 2018. године присуствовати пријему код Њ.К.В.
Престолонаследника Александра Карађорђевића IIна Белом двору у Београду.
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15. јун - ученице Марија Јевтић (IIпа), Кристина Старчевић (IIпа), Милица
Станимировић (IIпа), Данка Ћосић (IIпа) и Мирела Грачанац (IIIпа) учествовале су на
''Националном предузетничком такмичењу'' које је одржано у Београду, 18. априла, и
том приликом освојиле специјалну награду која се односила на посету данској
амбасади. Тим поводом, ментор-професорка Бранкица Тодоровић, директорка школе
Милица Прљевић и ученице биле су гости амбасаде краљевине Данске и његове
краљевске екселенције господинаAnders Christian Hougårdaи његовог заменика
госпође Marianne Gade Topac.
18. 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.
21. јун - завршетак наставне године за ученике I, II и III разреда.
22. јун - седнице Одељењских већа одељења I, II и III разреда.
22. јун -у Градској кући организован је пријем за ученике - носиоце Вукове
дипломе, Ученика генерације и за републичке победнике у школској 2017/2018.
години.
28. јун - саопштавање успеха и подела сведочанстава ученицима I, II и III
разреда.
29. јун -ученик генерације Милован Петровић присуствовао је пријему код
Њ.К.В. Престолонаследника Александра Карађорђевћа II на Белом Двору где му је
уручена Похвалница као знак признања за исказани успех у завршеном средњем
образовању.
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2. Oбразовни профили за које је школа верификована
У школској 2017/18. години Школа je организovala наставу у 24 одељења и то:

6 одељења I разреда,

6 одељења II разреда,

6 одељења III разреда,

6одељења 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

022-05-00203/94-03
од 13.07.2017.год.

Трговина,
угоститељство и
туризам

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)

Туристички техничар

4 године

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
Школа обавља своју делатност у једној половини школске зграде у ул. Трг
Светог Саве 6, заједничке са Ужичком гимназијом, радећи у две смене.
Реконструкцијом крова и адаптациојм таванског простора школа је добила још око 500
м² корисне површине па је укупна површина школског простора 2.808 м².
Намена школског простора приказана је у следећој табели:
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“
Канцеларија ПП службе
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

105
88,50
18,75
52
45,60

5

30,65

Економска школа, заједнички 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.

16

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

3.2. Реализација плана унапређења материјално-техничких услова рада
Време

Место

У току школске
године

Набавка и замена
дотрајалог
намештаја

У току школске
године

Кречење учионица

У току школске
године

Набавка нових
рачунара

У току школске
године

Дорада постојећег
видео-надзора

Начин

Носиоци

Јавна набавка –
−средства локалне
самоуправе
Јавна набавка –
−средства локалне
самоуправе
Јавна набавка –
−средства локалне
самоуправе
Јавна набавка –
−средства локалне
самоуправе

Директор Школе,
домар Школе
Директор Школе,
домар Школе
Директор Школе
Директор Школе

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1.Директор школе

Презиме и име
Милица Прљевић
Караић −Шибалић
Зорица

Врста стр. спреме

Год.
радног
стажа

Лиценца

Дипломирани педагог

26

ДА

Мастер математичар

20

ДА

%
ангажовања на
другим пословима
у Школи (којим)
директор школе
помоћник директора
8%

4.2.Наставни кадар
Презиме и
име

Врста стр. спреме

Арсенијевић
дипл. економиста
Слободан
Андрић
Емилија

дипл. филозоф

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

31

ДА

100

Логика са етиком
(стручно)

11

ДА

10

30

ДА

100

/

24

ДА

100

/

28

ДА

65

11

ДА

25

Физичко
васпитање
(стручно)
Бралушић –
Економска група
−Влаховић дипл. економиста
предмета
Душица
(стручно)
Комерц.позн.
Вукотић
дипл.инж.технологи
робе,грађ. васп.
Милена
је
(стручно)
дипл. сликар проф.
Вићентић
Ликовна култура
ликовне културе
Драган
(стручно)
мастер ликовни
Бајић
Јасмина

проф. физичке
културе

Год.
%
%
рад.
Ангажо Ангажовање
Лиценца
стаж
в. у
у другој
а
школи
школи
/
10% Музичка
20% Уметнич.
60%Техничка

35 %
Техничка
школа
35%Медиц.
10% Уж.гим.
30% ОШ
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уметник
Вучинић
Јелена

проф. српског
језика и
књижевности

Веснић
Марина

дипл. психолог

Виторовић
Душица

Мастер проф.
језика и
књижевности

Гавриловић
дипл. математичар
Бранко

Краља Петра
II
Српски језик и
књижвност
(стручно)
Психологија
(стручно)
Српски језик и
књижевност
(стручно)
Математика
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Организатор
практ. наставе

Ђоковић
Иван

дипл. економиста

Ђуричић
Наташа

дипл. економиста

Ђурић
Ивана

дипл. педагог

Златић
Обрад

проф. физичке
Физичко
културе, магистар
васпитање
наука из области
(стручно)
физ. васп. и спорта

Зечевић
Никола

Дипл. теолог

мастер проф.
језика и књижев.

Караић –
−Шибалић
Зорица

мастер
математичар

Кнежевић
Светлана

проф. физичке
културе

Кузељевић
Ивана

дипл. економиста

Караклић
Бранка
Каљевић

проф. француског
језика и
књижевности
дипл. економиста

ДА

100

/

11

ДА

30

Техн.шк. „Р.
Љубичић―
50%
Медиц.шк.20
%

1

НЕ

100

/

11

ДА

100

/

25

ДА

100

/

21

ДА

100

/

10

ДА

20

-

33

ДА

100

/

11

НЕ

50

45%
Угоститељско
-туристичка
школа

36

ДА

100

/

18

ДА

100

/

4

НЕ

10

Ужичка
гимназија
90%

/

НЕ

10

/

20

ДА

100

/

21

ДА

30

70%
Ужичка
гимназија

7

НЕ

100

/

Француски језик
(стручно)

3

НЕ

33,33

/

Економска група

1

НЕ

20

/

Верска настава

Српски језик и
Јањушевић
проф.српског језика књижевност
Ксенија
(стручно)
Рачунарство и
Јелисавчић проф.технике и
информатика,
Небојша
информатике
посл. информат.
(стручно)
професор шпанског
Јовановић језика и хиспанских Шпански језик
Нинослава књижевности
(стручно)
Јосиповић
Јована

17

Култура језичког
изражавања
Математика,
орг. практ.
наст.12%
(стручно)
Физичко
васпитање
(стручно)
Економска група
предмета
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Јелена

предмета
(стручно)
Право, Уставно и
привредно право
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)

38

ДА

100

/

25

ДА

100

/

Ликовна култура

3

НЕ

5

92%
Уметничка
школа

Лазовић
Мирјана

дипл. правник

Лукић
Бранкица

дипл. економиста

Луковић
Славко

мастер ликовни
уметник

Мајкић
Светлана

Српски језик и
проф. српског језика књижевн.
(стручно)

20

ДА

100

/

Максимови
ћ−Рубежан
овић
Љиљана

дипл.екон.
мр наука
међунар.економије

27

ДА

100

/

25

ДА

100

/

25

ДА

30

/

31

ДА

100

/

31

ДА

100

/

24

ДА

100

/

27

ДА

100

/

18

ДА

100

/

32

ДА

100

/

20

ДА

100

/

33

ДА

100

/

Марјановић
дипл. економиста
Мирјана
Марковић
Весна

дипл. економиста

Марковић
Љиљана

дипл. економиста

Марковић
Раденко

дипл. економиста

Миливојеви
дипл. економиста
ћ Радош
Миликић
Биљана

дипл. економиста

Миловић
Биљана

дипл. економиста

Милошевић
дипл. математичар
Аница
Милошевић проф. енглеског
Драгана
језика

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

Миљковић
Надежда

дипл. економиста

Мићић
Бућић
Оливер

дипл. историчар

Историја
(стручно)

17

ДА

100

/

Милекић
Бранкица

дипл. економиста

Економска група
предмета
(стручно)

25

ДА

100

/

Историја (стручно)

9

ДА

10

Ужичка
гимназија
90%

Економска група
предмета

28

ДА

100

/

Милованов
ић
дипл. историчар
Светлана
Пантелић
дипл. економиста
Љиљана
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Пауновић
Милеса

дипл. економиста

Пауновић
Славица

дипл. инж.
организаци−
оних наука

Пузовић
Валентина

дипл. економиста

Пуцаревић
Бојана

дипл. економиста

Пековић
проф. физичке
Александар
културе

(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Рачунарство и
информатика
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Физичко
васпитање,изабр.
спорт

14

ДА

100

/

12

ДА

100

/

18

ДА

100

/

13

ДА

100

/

14

ДА

25

Медицинска
школа 75%
Ош Стари
град
10%, Ош у
Горњем
Миланов.10%
Уметн. шк
70%
Ужичка
гимназија
10%
30%
Уметничка
школа,

Перовић
Слободан

ипл. хемичар

Хемија, екологија

2

НЕ

20

Павловић
Милка

дипл. психолог

Психологија
(стручно)

24

ДА

20

Радованови
ћ
дипл. политиколог
Миломирка

Социологија, ГВ
(стручно)

28

ДА

70

Радовић
Драгана

дипл. психолог

Посл. псих,
Вештине
комуникац.
Грађанско васпит.
(стручно)

15

ДА

35

45% Ужичка
гиманзија

Ристовић
Душица

дипл. биолог

Биологија,Екологиј
а, (стручно)

17

ДА

50

50%
Ужичка
гимназија

Ристовић
Радован

дипл. математичар

Математика
(стручно)

22

ДА

100

/

Ратковић
Кристина

дипл. географ
др наука из обл.
туризма

Географија,економ
. геогр. ГВ(стручно)

16

ДА

90

/

Савић
Катарина

дипл. хемичар

Хемија и ГВ
(стручно)

11

ДА

20

80%
Пета основна
школа

Стојановић проф. енглеског
Светлана
језика

Енглески језик
(стручно)

9

НЕ

100

/

Станић
Љиљана

дипл. правник

Правна група
Предм.(стручно)

Селаковић
Радмила

дипл. биолог

Станић
Гордана

дипл. економиста

Савић
Љиљана

мастер филолог

Биологија и
Екологија
Економска група
предмета
(стручно)
Шпански језик
(стручно)

Ужичка
гимназија25%
Техничка
школа 20%
ОШ „Стари
град― 75%

14

ДА

55

14

ДА

25

14

ДА

100

/

1

НЕ

10

/
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проф. немачког
Станојевић
језика и
Слађана
књижевности
дипл. економиста,
Тодоровић
доктор економских
Бранкица
наука
дипл. економ,
Тодоровић
специјалиста за
Миланка
елект.пословање
Трмчић
Бркић
дипл. економиста
Гордана

Тошић
Радомир

дипл. физикохемичар

Цвијовић
Мирјана
Цицварић
Ана
Шмакић
Гордана

проф. енглеског
језика
проф. енглеског
језика

Шишић
Гордна

Немачки језик
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)
Економска група
предмета
(стручно)

Физика

Енглески језик
(стручно)
Енглески језик
(стручно)
Српски језик и
проф. српског језика
књижевност
и књижевности
(стручно)
Грађанско
дипл. географ
васпитање

4

ДА

33,

/

13

ДА

100

/

24

ДА

100

/

22

ДА

100

/

24

ДА

20%

Тех.шк.―Радој
е Марић―
40%, Техн.
шк. 20%
ОШ „Душан
Јерковић―
20%

23

ДА

100

/

17

ДА

100

/

8

ДА

100

16

ДА

15

/

4.3.Стручни сарадници

Послови на
којима ради

Године
радног
стажа

Лиценца

%
ангажовања
у Школи

%
ангажо
в. у
другој
школи

Име и
презиме

Врста стр.
спреме

Јосиповић
Јована

мастер проф.
језика и књижев.

Библиотекар

1

НЕ

75

-

Ђурић
Ивана

дипл. педагог

Школски
педагог

10

ДА

80

-

Пртењак
Ана

Дипл. биолог

Библиотекар

12

ДА

25

Радовић
Драгана

дипл. психолог

Школски
психолог

14

ДА

20

Ужичка
гимназ,
Музичк.
школа
Ужичка
гимнази
ја 45%
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4.4. Спољни сарадници
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
ЗАНИМАЊЕ
ВАСИЛИЋ ИВАНА
мастер проф. језика и књиж.
ВУКИЋ БРАНКА
проф. руског јез. и књиж.
ГАВРИЛОВИЋ ЈОВАНА
проф. италијанскoг. језика
МАТИЈЕВИЋ ИВАНА
проф. шпанског језика
ПЕЈОВИЋ ДОБРИНА
проф. француског језика
ТОДОРОВИЋ НАДЕЖДА
дипл. економиста
БРАНИСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
дипл. економиста
СТЕВАНОВИЋ СВЕТЛАНА
дипл. економиста
КАРАКЛИЋ МИЛЕНА
дипл. економиста
СТЕФАНОВИЋ ЗОРИЦА
дипл. економиста
ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ
дипл. економиста
БОСИЉЧИЋ ИВАНА
дипл. економиста
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА
дипл. економиста

ПРЕДМЕТ КОЈИ
ПРЕДАЈЕ
Припремна настава и
разредни испити
Припремна настава и
разредни испити
Припремна настава и
разредни испити
разредни испити
разредни испити
матурски испит за
пословне администраторе
матурски испит за
пословне администраторе
матурски испит за финанс.
администраторе
матурски испит за финанс.
администраторе
матурски испит за
банкарске службенике
матурски испит за
банкарске службенике
матурски испит за
службеника осигурања
матурски испит за
службеника осигурања
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4.5. Ваннаставни кадар
%
ангажов.
у другој
школи
50%
Ужичка
гимназија

Врста стр.
спреме

Послови на
којима ради

Године
радног
стажа

Електротехни
чар
електронике

Техн.
одржав.инфор.
сиот. и технолог.

4

50

НКВ радник

чистачица

31

100

/

текстилни
техничар

чистачица

28

100

/

НКВ радник

чистачица

34

100

/

трговац

чистачица

25

100

/

Ковачевић
Слободан

КВ радник

домар

26

50

50%
Ужичка
гимназија

Луковић
Младенка

рачуноводств
ени техничар

референт за
финансијско-рач
уновод. послове

32

100

/

Љубичић
Иванка
Милић
Бранка
Милић
Зорица
Петровић
Даница
Стојаноски
Зоран

помоћник
столара

чистачица

14

100

/

дипл. правник

секретар школе

23

100

/

НКВ радник

чистачица

32

100

/

конфекционар

чистачица

31

100

/

ПК радник

домар

33

100

/

Стефановић
Драгана

дипл.
економиста

13

100

/

Савић Љиљана

пословни
администрат.

1

46%

/

Име и презиме

Алексић
Александар
Ђокић
Винка
Ђуричић
Љиљана
Ђокић
Снежана
Јовановић
Перса

дипл. економ. за
финансије и
рачуноводство
реф. за пр. кадр.
иадминистатив.
послове

Лице
нца

ДА

%
ангажов. у
Школи
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4.6. Персоналне промене
У овој школској години у радни однос примљени су:
 Кузељевић Ивана, дипл. економиста, примљена у радни однос на одређено
време на радно место наставник економске групе предмета 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 (33,33%) радним временом
 Станојевић Слађана, проф. немачког језика и књижевности, примљена у радни
однос на одређено време на радно место наставник немачког језика са непуним
(33,33%) радним временом
 Перовић Слободан, дипл. хемичар,примљен у радни однос на одређено време на
радно место наставник хемије са непуним (50%) радним временом од чега је са
20% ангажован на замени одсутне запослене и 30% до краја школске године
 Рогић Гордана, проф. српског језика и књижевности, преузета у радни однос на
неодређено време са још (40%) радног времена на радно место наставник
српског језика и књижевности тако да има укупно пуно радно време
 Селаковић Радмила, дипл. биолог, преузета у радни однос на неодређено време
са још (10%) радним временом на радно место наставник биологије тако да има
укупно непуно (25%) радно време
 Алексић Александар, електротехничар енергетике, примљен у радни однос на
одређено време на радно место техничар одржавања информационих система и
технологија са непуним (50%) радним временом
 Шишић Гордана, дипл. географ примљена у радни однос на одређено време са
непуним (15%) радним временом на радно место наставник грађанског васпитања
 Милка Павловић, дипл. психолог, упућена за школску годину са непуним (10%)
радним временом ради замене одсутне запослне на радно место наставник
психологије
 Душица Ристовић, дипл. биолог преузета у радни однос на неодређено времеса
непуним (10%) радним временом на радном месту наставник билогије тако да
има укупно непуно (50%) радно време
 Светлана Кнежевић, проф. физичке културе преузета у радни однос на
неодређено времеса још (10%) радним временом на радном месту наставник
физичке културе тако да има укупно непуно (30%) радно време
 Ана Пртењак, дипл. биолог преузета у радни однос на неодређено време са
непуним (25%) радним временом на радно место стручни сарадник библиотекар
 Драгана Радовић, дипл. психолог, упућена за школску годину са непуним (10%)
радним временом ради замене одсутне запослне на радно место наставник
психологије тако да има укупно непуно (55%) радно време
 Нинислава Јовановић, проф. шпанског језика, упућена за школску годину са
непуним (10%) радним временом на радно место наставник шпанског језика
 Светлана Миловановић, проф. историје, упућена за школску годину са непуним
(10%) радним временом на радно место наставник историје
 Јелена Каљевић, мастер економиста, примљена у радни однос на одређено
време са непуним (20%) радним временом на радно место наставник економске
групе предмета
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. Бројно стање ученика и одељења
Пдељеое

Пбразпвни прпфил

Ст.
Бр
стр.
уч
спр

Страни језик
Е ПЕ Н Ш Ф Р

И

Iе1

Екпнпмски технишар

IV

27 27 0

0

0

0

0

0

Iе2

Екпнпмски технишар

IV

31 31 0

0

0

0

0

0

Iпа

Ппслпвни администратпр

IV

29 29 29 0 15 15 0

0

Iфа

Финансијски администратпр

IV

30 30 0

0

0

0

0

0

Iсбп

Службеник у банкарству и
псигураоу

IV

28 28 0

0

0

0

0

0

Iцт

Царински технишар

IV

31 31 0

0

0

0

0

0

I РАЗРЕД

176

IIе1

Екпнпмски технишар

IV

26 26 0

0

0

0

0

0

IIе2

Екпнпмски технишар

IV

28 28 0

0

0

0

0

0

IIпа

Ппслпвни администратпр

IV

28 28 28 14 0 15 0

0

IIфа

Финансијски администратпр

IV

30 30 0

0

0

0

0

IIсбп

Службеник у банкарству и
псигураоу

IV

28 28 0 24 0

0

0

0

Тргпвински технишар

IV

18 18 0

IIтт
II РАЗРЕД

0

0

0

0

0

0

158

IIIе1

Екпнпмски технишар

IV

30 30 0

0

0

0

0

0

IIIе2

Екпнпмски технишар

IV

30 30 0

0

0

0

0

0

IIIпа

Ппслпвни администратпр

IV

32 32 32 1

3 11 7 10

IIIфа

Финансијски администратпр

IV

32 32 0

0

0

0

0

IIIбс

Банкарски службеник - пглед

IV

24 24 0 24 0

0

0

0

IIIсп

Службеник псигураоа - пглед

IV

26 26 0

III РАЗРЕД

0

0

0

0

0

0

174

IVе1

Екпнпмски технишар

IV

27 27 0

0

0

0

0

0

IVе2

Екпнпмски технишар

IV

25 25 0

0

0

0

0

0

IVпа

Ппслпвни администратпр- пглед

IV

30 30 30 3

5 15 1

6

IVфа

Финансијски администратпр- пглед

IV

28 28 0

0

0

0

0

IVбс

Банкарски службеник - пглед

IV

24 24 0 24 0

0

0

0

IVсп

Службеник псигураоа-пглед

IV

22 22 0

0

0

0

0

0

156

IV РАЗРЕД
ШКПЛА

0

28ученика пп пдељеоу

664
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5.2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ2017/2018. ГОДИНЕ

РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

I

СВЕГА I

II

СВЕГА II

III

СВЕГА III

IV

СВЕГА IV

Средња
оцена

ЗАВРШИЛИ РАЗРЕД
Одличан

Врло
Добар

Добар

Довољан

Σ

%

Понавља
разред

Iе1
Iе2

3.08

/

9

10

1

20

74.07

0

3.41

2

11

12

/

25

80.65

Iпа

3.97

9

17

3

/

29

100.0

Iфа

3.62

2

18

10

/

30

100.0

Iсбп

3.93

6

17

5

/

28

100.0

Iцт

3.85

7

16

7

/

30

96.77

1
0
0
0
0

3.64

26

88

47

1

2.90

0

5

19

1

25

96.15

2.99

3

6

9

3

21

75.00

3.94

11

10

6

/

27

96.43

3.36

6

6

9

/

21

70.00

3.86

6

16

6

/

28

100.0

3.35

2

6

8

/

16

88.89

3.40

28

49

57

4

3.40

2

11

12

1

26

86.67

3.20

4

9

7

2

22

73.33

4.16

11

15

4

2

32

100.0

4.09

13

11

7

1

32

100.0

4.22

7

17

/

/

24

100.0

3.88

7

12

2

/

21

80.77

3.83

44

75

32

6

3.28

5

10

2

4

21

77.78

3.70

7

8

7

3

24

96.00

4.28

16

11

3

/

30

100.0

3.53

4

14

10

/

28

100.0

4.15

10

9

5

/

24

100.0

3.69

8

9

4

1

21

95.00

3.77

50

61

31

8

148 94.87

0

148

273

167

19

605 91.11

1

176
IIе1
IIе2
IIпа
IIфа
IIсбп
IIтт
158
IIIе1
IIIе2
IIIпа
IIIфа
IIIбс
IIIсп
174
IVе1
IVе2
IVпа
IVфа
IVбс
IVсп
156

162 92.05

163 93.12

157 90.23

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

СРЕДЊА ОЦЕНА НА НИВОУ ШКОЛЕ ЈЕ 3.66
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА МАТУРСКПМ ИСПИТУ У ЈУНСКПМ РПКУ
ШКПЛСКЕ 2017/2018. ГПДИНЕ
Разред

Врлп
Није
Дпбар Дпвпљан
Свега
Дпбар
пплпжип

Пдличан
пдељеое
IVE1
IVE2
IVПА
IVФА
IVБС
IVСП
УКУПНП

10
12
13
3
9
10
57

6
6
14
11
10
8
55

4
6
3
8
4
3
28

1
/
/
/
1
/
2

/
/
/
6
/
/
6

21
24
30
28
24
21
148

5.3. Изостајање ученика
РАЗРЕД

ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

УКУПНО

укупно

по ученику

укупно

по ученику

Укупно

по ученику

I
II
III
IV

11142
14166
13521
18672

63.31
89.66
77.71
119.69

477
843
957
940

2.71
5.34
5.50
6.03

11619
15009
14478
19612

66.02
94.99
83.21
125.72

УКУПНО

57501

86.60

3217

4.84

60718

91.44

5.4. Ванредни ученици
Подручје рада

Образовни
профил

Економија, право
и администрација

Економски
техничар

Трговина,
угоститељство и
туризам

Трговински
техничар
Трговац
Кувар
Посластичар
Конобар

Број ученика
I

II

III

IV

6

5

2

/

/

4

2

4

3
/
/
2

/
1
/
1

12
2
1
/

/
/
/
/

У овој школској години завршни испит положио је1 трговац. Матурски испит
положили су: 2пословна администратора и 1 трговинска техничар.
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5.5. 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

5.6. 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 разредасвих образовних профила, а у
другој смени за ученике IIи IVразредасвих 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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6. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
6.1. Подела предмета по одељењима на наставнике
Редни
број

Презиме и име

Одељења

Предмет

Број
часова

1.

ЈањушевићКсенија

2Е1, 2ФА, 2ТТ, 2ПА, 4Е1,
4БС

Српски језик и књижевност

18

2.

Мајкић Светлана

1ПА, 1СБО, 2Е12, 3БС, 4ФА,
4СО

Српски језик и књижевност

18

3.

Вучинић Јелена

3Е1, 3Е2, 3ПА, 3ФА, 1Е1,
1Е2

Српски језик и књижевност

18

4.

Рогић Гордана

4Е2, 4ПА, 3СО, 2СБО, 1ФА,
1ЦТ

5.

Јосиповић Јована

3ПА

Култура језичког
изражавања

2

6.

Милошевић Драгана

1Е2, 1СБО, 3Е1, 3Е2, 2СБО,
4ФА, 4Е2

Енглески језик

18

1ФА, 3СО, 2ПА, 4ПА, 4СО

Енглески језик

12

2ПА, 4ПА

Пословни енглески језик

4

1ПА, 1СБО, 4СО

Грађанско васпитање

3

1ПА, 1ЦТ, 2Е2, 2ТТ, 2ФА,
4БС

Енглески језик

16

1ПА

Пословни енглески језик

2

1Е1, 3БС, 3ФА, 3ПА, 2Е1,
4Е1

Енглески језик

16

3ПА

Пословни енглески језик

2

7.

8.

9.

Стојановић
Светлана

Цицварић Ана

Цвијовић Мирјана

Српски језик и књижевност

18

10.

Станојевић Слађана

3БС, 4БС, 2ПА

Немачки језик

6

11.

Јовановић
Нинослава

1ПА

Шпански језик

2

12.

Караклић Бранка

1ПА, 2ПА, 4ПА

Француски језик

6

13.

Златић Обрад

2Е1, 2Е2, 2ПА, 2ФА, 2СБО,
2ТТ, 4ПА, 4ФА, 4БС, 4СО

Физичко васпитање

20

14.

Бајић Јасмина

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

Физичко васпитање

20
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15.

16.

Кнежевић Светлана

Пековић Александар

17.

Милошевић Аница

18.

Караић- Шибалић
Зорица

19.

20.

21.

22.

Гавриловић Бранко

Ристовић Радован

Лазовић Мирјана

Станић Љиљана

4Е1, 4Е2, 1СБО

Физичко васпитање

6

3СО

Физичко васпитање

2

2ПА, 4ФА

Изабрани спорт

2

3СО, 3ФА - група

Грађанско васпитање

1

4Е1, 4Е2, 3Е2, 3СО, 2Е1,
1Е1

Математика

18

4БС, 4СО, 3Е1, 2ФА, 1Е2,
1ЦТ

Математика

17

4БС(БС1)

Општа математика

1

2Е2, 2ПА, 2СБО, 2ТТ, 1СБО

Математика

12

3ФА

Електронско пословање

4

1фа

Рачунарство и
информатика

2

4ПА, 4ФА, 3ПА, 3ФА, 3БС,
1ПА, 1ФА

Математика

17

3БС

Општа математика

1

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

Право
Уставно и привредно право

20

1СБО, 2ПА, 2СБО

Право

5

4СО, 4ПА

Реторика и беседништво

4

4ФА, 4ПА

Грађанско васпитање

2

23.

Мићић Бућић Оливер

2Е1, 2Е2, 2ПА, 2ФА, 2ТТ,
1Е1, 1Е2, 1ФА, 1ПА, 1ЦТ

Историја

20

24.

Миловановић
Светлана

1СБО

Историја

2

Радовановић
Миломирка

3Е1, 3Е2, 4ПА, 4СО, 4ФА

Социологија

10

25.

4БС, 2Е2, 2ПА, 3Е1

Грађанско васпитање

4

2ПА, 2СБО, 3СО, 3ФА

Ликовна уметност
Историја уметности

6

2ТТ

Ликовна култура

1

4ПА

Логика

2

26.

27.
28.

Вићентић Драган

Луковић Славко
Андрић Емилија
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29.

30.

31.

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

Грађанско васпитање

9

2Е1, 2Е2

Комерцијално познавање
робе

4

1ФА, 1ПА, 1ЦТ, 2СБО

Географија

8

2Е1, 2Е2, 3ПА, 4СО,

Економска географија

8

1Е1, 3БС

Грађанско васпитање

2

1ПА, 1ФА

Биологија

4

1Е1, 1Е2

Екологија

4

1ЦТ

Екологија

2

Вукотић Милена

Ратковић Кристина

Ристовић Душица

32.

Перовић Слободан

1Е1, 1Е2, 1ЦТ, 1СБО, 2ТТ

Хемија

10

33.

Тошић Радомир

1ТТ, 1СБО

Физика

4

3ПА

Вештине комуникације

4

2ПА

Пословна психологија

2

2Е1, 2ТТ - група

Грађанско васпитање

1

3СО

Комуникација са психологијом

2

3СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

6

3СО

Блок настава

24

2Е1, 4Е2

Рачуноводство

11

2ФА

Канцеларијско пословање

2

4СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

6

4Е2, 4СО

Блок настава

34.

35.

36.

37.

Радовић Драгана

Веснић Марина
(Милка Павловић)

Марковић Весна

Миловић Биљана

48
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Пуцаревић Бојана

Милекић Бранкица

4СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

6

1СУБО

Рачуноводство

5

1ФА

Канцеларијско пословање

3

2СБО, 1СУБО

Осигурање

5

4СО

Блок настава

24

3Е1, 4ФА

Рачуноводство

12

3ФА, 4ФА

Финансијскорачуноводствена обука

7

4ФА

Блок настава

70

1Е1, 1ЦТ, 4Е1

Рачуноводство

14

3СО

Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву

3Е2, 4Е1, 4Е2, 2ФА

Пословна информатика

20

1ЦТ, 1ПА, 1ФА

Рачунарство и
информатика

10

2ТТ

Пословна информатика

3

2ПА

Пословна информатика са
електронским пословањем

6

1ФА, 3ФА

Рачуноводство

11

3ФА

Финансијскорачуноводствена обука

4

1ПА

Књиговодство

5

Пантелић Љиљана

Тодоровић Миланка

Јелисавчић Небојша

Марковић Раденко

6
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44.

45.

46.

47.

48.

Ђоковић Иван

3ФА

Финансијскорачуноводствена обука

4

4БС

Банкарска обука

8

4БС

Предузетништво

2

2ФА

Финансијско пословање

2

1ФА

Принципи економије

3

3ФА

Блок насатава

48

2Е2, 2ФА,

Рачуноводство

11

2ФА, 4ФА

Финансијскорачуноводствена обука

7

3БС

Статистика

1

2ФА

Блок настава

24

3ПА

Пословно-административна
обука

4

2ТТ

Практична настава

6

1Е2

Савремена пословна
кореспонденција

5

4БС

Маркетинг у банкарству

3

1ЦТ

Пословна економије

2

2ТТ, 3ПА

Блок настава

3СО

Маркетинг у осигурању

2

3ПА

Пословно-административна
обука

4

1ФА, 1ПА, 2ПА

Канцеларијско пословање

8

2ТТ

Практична настава

6

3ПА, 2ТТ

Блок настава

4БС

Банкарско пословање

3

3БС, 4БС

Банкарска обука

16

4БС

Блок настава

48

Лукић Бранкица

Марјановић Мирјана

Максимовић-Р.
Љиљана

Марковић Љиљана

44

44

33

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Пузовић Валентина

Бралушић-В.
Душица

Миливојевић Радош

Пауновић Милеса

Гордана Трмчић Бркић

2ТТ

Трговинско пословање

5

2СБО

Рачуноводство

5

1СБО, 2ФА

Канцеларијско пословање

4

2Е2

Савремена пословна
кореспонденција

5

3Е1

Блок настава

24

3Е1, 4Е1, 4Е2, 3ПА,
3СО,4ФА

Статистика

20

4Е1

Блок настава

24

4ПА

Пословно-административна
обука

5

3ПА

Канцеларијско пословање

4

4Е1,4Е2

Маркетинг

4

1ПА,3ПА, 4ПА

Економија

6

4ПА

Блок настава

48

3БС

Финансије и рачуноводство

2

2Е1, 2Е2, 3Е1, 3Е2

Основи економије

6

4БС

Пословна економија

1

3БС

Маркетинг

1

2СБО, 2ФА, 1СУБО

Принципи економије

7

1Е1,2Е1

Савремена пословна
кореспонденција

10

3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е2

Монетарна економија и
банкарство

8

1ФА

Финансијско пословање

2

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

Пословна економија

16

4ПА

Пословна и
административна обука

5

Миликић Биљана
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55.

56.

57.

58.

59.

Миљковић Надежда

Тодоровић Бранкица

Ђуричић Наташа

3БС

Банкарска обука

8

3БС, 2СБО

Банкарско пословање

7

2СБО

Комуникација у продаји

4

1ПА, 2ПА, 1СБО

Канцеларијско пословање

7

3ФА

Национала економија

2

1Е1, 1Е2, 3БС, 4Е1

Основи економије

7

3ПА

Спољно трговинско
пословање

2

2ПА

Економија

2

2Е2, 3Е2

Рачуноводство

11

2ПА

Књиговодство

4

1ФА, 2ФА

Пословна економија

4

1Е1, 1Е2, 1СБО

Рачунарство и информатика

12

2СБО

Канцеларијско пословање

4

4СО

Електронско пословање

4

2СБО

Блок настава

4СО

Монетарна економија

2

4ПА, 4СО, 4ФА

Предузетништво

12

3СО

Осигурање

5

1СБО

Банкарско пословање

2

Пауновић Славица

Арсенијевић
Слободан

35
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60.

61.

62.

63.

64.

Станић Гордана

4Е2

Основи економије

2

4ФА, 3ФА

Финансијско пословање

4

2ТТ

Економика и организација
трговинских предузећа

2

3ФА

Јавне финансије

2

4ПА

Финансијска анализа

2

3ФА,

Пословна економија

2

2ТТ

Трговинско пословање

5

3Е2, 4ФА, 3СО

Блок настава

3Е2

Статистика

2

4ФА

Ревизија

2

2Е1, 2ТТ; 2ФА, 2СБО; 4Е2, 4ФА;
4БС, 4Е1; 3ФА, 3СО; 1ФА, 1ПА,
1Е2; 3Е1; 3Е2, 3ПА; 1СБО, 1ЦТ;
3БС

Верска настава

2СБО, 2ПА, 4ФА

Биологија, екологија и заштита
животне средине

4

2СБО

Грађанско васпитање

1

1Е2, 1ЦТ, 3Е2

Грађанско васпитање

3

72

Каљевић Јелена

Зечевић Никола

Селаковић Радмила

Гордана Шишић

10
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6.2. Остварени годишњи фонд часова теоријске, практичне наставе и
вежби
ЕКПНПМИЈА,
ПРАВП И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРПЈ
ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

2
пдељеоа
план.

пдрж.

ДРУГИ РАЗРЕД

2 пдељеоа
план.

пдрж.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

2 пдељеоа
план.

пдрж.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

2 пдељеоа

УКУПНП

8 пдељеоа

план.

пдрж.

план.

пдрж.

ЕКПНПМСКИ ТЕХНИЧАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Српски језик и
коижевнпст
Енглески језик

222

222

216

216

216

216

198

198

852

852

222

222

216

216

216

216

198

198

852

852

144

144

144

144

292

292

Спциплпгија
Истприја
Физишкп и
здравственп
васпитаое
Математика
Рашунарствп и
инфпрматика
Екплпгија
Хемија
Пснпви
екпнпмије
Ппслпвна
екпнпмија
Рашунпвпдствп
Савремена
ппслпвна
кпресппнденција
Кпмерцијалнп
ппз.рпбе
Екпнпмска
гепграфија
Статистика

148

148

144

144

148

148

144

144

144

144

132

132

568

568

222

222

216

216

216

216

198

198

852

852

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

144

144

144

144

132

132

568

568

148

148

144

144

144

145

132

132

568

569

222

222

216

216

288

286

264

266

990

990

222

222

216

216

438

438

144

144

144

144

144

144

144

144

Уставнп и
привреднп
правп
Мпнетарна
екпнпмија и
банкарствп
Маркетинг
Ппслпвна
инфпрматика
БЛПК настава из
рашунпвпдства
Грађанскп
васпитаое

74

74

144

148

132

132

276

280

144

144

132

132

276

276

144

144

132

132

276

276

132

132

132

132

144

145

132

132

276

277

60

60

60

60

60

60

180

180

72

72

72

71

66

67

284

284
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23.

Верска настава
УКУПНП

ЕКПНПМИЈА, ПРАВП
И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРПЈ ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

37
2257

37
2257

72
2088+60

72
2088+60

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

1 пдељеое

1
пдељеое

план.

пдрж.

план.

пдрж.

72
2232+60

71
2234+60

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1 пдељеое
план.

пдрж.

66
2046+60

67
2050+60

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1 пдељеое

247
8623+180

247
8629+180

УКУПНП

4 пдељеоа

план.

пдрж.

план.

пдрж.

ППСЛПВНИ АДМИНИСТРАТПР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Српски језик и
коижевнпст
Енглески језик

111

111

111

111

108

109

96

96

426

427

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

74

74

74

74

72

72

64

64

284

284

74

74

74

74

74

74

148

148

Гепграфија

74

74

74

74

Биплпгија

74

74

74

74

37

37

Физишкп
васпитаое
Математика
Рашунарствп и
инфпрматика
Истприја

Ликпвна култура
Лпгика са етикпм
Спциплпгија са
правима грађана
Ппслпвни
енглески
Канцеларијскп
ппслпваое
Правп
Коигпвпдствп

74

37

74

37

74

74

74

74

72

72

111

111

74

74

72

72

74

74

74

74

72

72

111

111

74

74

Предузетнищтвп
Други страни
језик-щпан,фра
Екпнпмија
Ппслпвна
психплпгија
Ппслпвна
инфпрматика са
електрпнским
ппслпваоем
Култура језишкпг
изражаваоа
Вещтина
кпмуникације

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

284

284

257

257

284

284

185

185

64

64

64

64

64

64

64

64

286

286

64

64

284

284

74+74

74+74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

111

111

111

111

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Статистика
Ппслпвна и
административна
пбука
Ппслпвна и
административна
пбука БЛПК
Грађанскп
васпитаое
Верска настава

37

37

37

37

37

Избпрни сппрт

37

Ретприка
Екплпгија и
защтита живптне
средине
УКУПНП

ЕКПНПМИЈА,
ПРАВП И
АДМИНИСТРАЦИЈА
БРПЈ ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

1295

1295

ПРВИ
РАЗРЕД

1
пдељеое
план.

пдрж.

37

37

1184

1184

144

144

160

30

30

36

36

36

36

72

72

160

304

304

60

60

90

90

32

32

142

142

73

73

37

37

1 пдељеое
пдрж.

72

72

72

72

72

72

72

72

1188+30

ДРУГИ РАЗРЕД

план.

72

37

Екпнпмска
гепграфија
Сппљнптргпвинскп
ппслпваое
Финансијска
анализа

32.
33.

Ред.
бр.

37

72

1189+30

план.

64

64

64

64

64

64

64

37

37

4723+90

4724+90

1056+60

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1 пдељеое

64

1056+60

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1 пдељеое

пдрж.

УКУПНП

4 пдељеоа

план.

пдрж.

план.

пдрж.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТПР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Српски језик и
коижевнпст
Енглески језик
Физишкп
васпитаое
Математика
Рашунарствп и
инфпрматика
Истприја

111

111

108

108

105

105

93

93

417

417

74

74

72

72

70

70

62

62

278

278

74

74

72

72

70

70

62

62

278

278

111

111

108

108

105

105

93

93

417

417

74

74

74

74

74

74

146

146

35

35

72

72

Ликпвна култура

35

35

Гепграфија

74

74

74

74

Биплпгија

74

74

74

74

62

62

183

183

Спциплпгија
Принципи
екпнпмије

62
111

111

72

72

62
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Рашунпвпдствп
Финансијскп
ппслпваое
Канцеларијскп
ппслпваое
Ппслпвна
екпнпмија
Ппслпвна
инфпрматика
Правп
Финансијскп
рашунпвпдствена
пбука
Финансијскп
рашунпвпдствена
пбука БИРП
Статистика

111

111

144

144

140

140

124

124

519

519

74

74

72

72

70

70

62

62

278

278

111

111

72

72

183

183

74

74

72

72

216

216

72

72

72

72

72

72

70

70

142

142

108

108

140

140

124

124

372

372

30

30

60

60

90

90

180

180

93

93

93

93

70

Јавне финансије
Наципнална
екпнпмија
Предузетнищтвп
Ревизија
Грађанскп
васпитаое
Верска настава

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Ред.
бр.

БРПЈ ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

62

62

62

62

62

62

37

36

36

35

35

31

31

139

139

37

37

36

36

35

35

31

31

139

139

70

70

70

70

29.

ЕКПНПМИЈА, ПРАВП
И АДМИНИСТРАЦИЈА

62

37

Електрпнскп
ппслпваое
Екплпгија и
защт.жив.средине

Избпрни сппрт
УКУПНП

62

1221

1221

1188+30

1188+30

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

0
пдељеое

0
пдељеое

план.

план.

пдрж.

пдрж.

1155+60

1155+60

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1 пдељеое
план.

пдрж.

31

31

31

31

31
1023+90

31
1023+90

31
4587+180

31
4587+180

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1 пдељеое

УКУПНП

2 пдељеоа

план.

пдрж.

план.

пдрж.

БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК
1.
2.
3.
4.
5.

Српски језик и
коижевнпст
Енглески језик

108

108

96

96

204

204

108

106

96

96

204

202

Немашки језик

72

72

64

64

136

136

Физишкп васпитаое

72

71

64

64

136

135

Математика

72

72

64

64

136

136
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6.

Банкарскп
ппслпваое

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

144

143

96

96

240

239

Банкарска пбука
Банкарска пбука
БЛПК
Финансије и
рашунпвпдствп
Маркетинг у
банкарству
Грађанскп
васпитаое
Верска настава

288

288

256

256

544

544

30

30

60

60

90

90

72

71

72

71

96

96

96

96

36

36

32

32

68

68

36

36

32

32

68

68

Пснпви екпнпмије

36

36

36

36

Статистика

36

36

36

36

Ппщта математика
Ппслпвна
екпнпмија
Маркетинг

36

36

Предузетнищтвп
УКУПНП

36

35

1152+30

1146+30

32

32

68

68

32

32

32

32

36

35

64
2176+90

64
2170+90

64
1024+60

64
1024+60
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ЕКПНПМИЈА, ПРАВП И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРПЈ ПДЕЉЕОА

ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

0
пдељео
е

0
пдељеое

план.

пд
рж.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

п
д
р
ж
.

план.

1 пдељеое

план.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

УКУПНП

1 пдељеое

2 пдељеоа

пдрж.

план.

пдрж.

план.

пдрж.

СЛУЖБЕНИК ПСИГУРАОА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Српски језик и коижевнпст

105

105

96

96

201

201

Енглески језик

105

105

96

96

201

201

Физишкп васпитаое

70

70

64

64

134

134

Математика

105

105

96

96

201

201

Статистика

70

70

70

70

15.
16.
17.
18.
19.

Предузетнищтвп

64

64

64

64

Мпнетарна екпнпмија

64

64

64

64

Спциплпгија

64

64

64

64

Електрпнскп ппслпваое

64

64

64

64

105

105

Псигураое

105

105

Пбука у ВПД-у

210

210

192

192

402

402

Пбука у ВПД-у БЛПК

60

60

60

60

120

120

Маркетинг у псигураоу
Кпмуникација са
психплпгијпм

70

70

70

70

70

70

70

70

Грађанскп васпитаое

35

35

67

67

Верска настава

35

35

35

35

64

64

70

70

64
2010+1
20

64
2010
+120

32

Ретприка и беседнищтвп

64

Истприја уметнпсти

70

Екпнпмска гепграфија
УКУПНП

ЕКПНПМИЈА, ПРАВП И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРПЈ ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

32

70

1050
+60

ПРВИ
РАЗРЕД

1
пдељеое
план.

пдрж.

ДРУГИ РАЗРЕД

1 пдељеое
план.

пдрж.

64

1050+6
0

64

64

960+60

960+60

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

0
пдељеое

0
пдељеое

план.

план.

пдрж.

пдрж.

УКУПНП

2 пдељеоа
план.

пдрж.

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ПСИГУРАОУ
1. Српски језик и

111

111

108

108

219

219

2. Енглески језик

74

74

72

72

146

146

коижевнпст
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3. Физишкп васпитаое
4. Математика
5. Рашунарствп и

74

74

72

72

146

146

74

74

72

72

146

146

74

74

74

74

6. Истприја
7. Физика
8. Хемија
9. Ликпвна култура
10. Гепграфија
11. Биплпгија
12. Принципи екпнпмије
13. Канцеларијскп

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

инфпрматика

ппслпваое

14. Рашунпвпдствп
15. Банкарскп ппслпваое
16. Псигураое
17. Правп
18. Кпмуникација у
прпдаји
19. Грађанскп васпитаое

20. Верска настава
УКУПНП

36

36

36

72

72

72

72

72

72

72

72

111

111

72

72

183

183

74

74

72+30

72+30

146+30

146+30

111

111

108

108

219

219

74

74

108

108

182

182

74

74

108

108

182

182

74

74

72

72

146

146

72

72

72

72

37

37

36

36

73

73

37
1221

37
1221

36
1188+30

36
1188+30

73
2409+30

73
2409+30

ЕКПНПМИЈА, ПРАВП И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

36

БРПЈ ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

УКУПНП

1 пдељеое

0 пдељеое

0 пдељеое

0 пдељеое

1 пдељеоа

план.

пдрж.

план.

пдрж.

план.

пдрж.

план.

пдрж.

план.

пдрж.

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Српски језик и коижевнпст

111

111

111

111

Енглески језик

111

111

111

111

Истприја

74

74

74

74

Физишкп васпитаое

74

74

74

74

Математика

111

111

111

111

Рашунарствп и инфпрматика

74

74

74

74

Екплпгија

74

74

74

74

Хемија

74

74

74

74

Гепграфија

74

74

74

74
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10.
11.
12.

Ппслпвна екпнпмија

74

74

74

74

Рашунпвпдствп

74

74

74

74

Савремена ппслпвна
кпресппнденција

111

111

111

111

13.
14.

Грађанскп васпитаое

37

37

37

37

Верска

37

37

37

37

1110

1110

1110

1110

УКУПНП
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ЕКПНПМИЈА, ПРАВП И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Ред.
бр.

БРПЈ ПДЕЉЕОА
ПРЕДМЕТ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

0
пдељеое
план.

пдрж.

1 пдељеое
план.

пдрж.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

0
пдељеое

0
пдељеое

план.

план.

пдрж.

пдрж.

УКУПНП

1 пдељеоа
план.

пдрж.

ТРГПВИНСКИ ТЕХНИЧАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Српски језик и
коижевнпст
Енглески језик

102

102

102

102

102

102

102

102

Истприја

68

68

68

68

Ликпвна култура

34

34

34

34

Физишкп васпитаое

68

68

68

68

Математика

102

102

102

102

Физика

68

68

68

68

Хемија

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

102

102

102

102

204+90

204+90

210+90

210+90

Грађанскп васпитаое

34

34

Верска настава

34

34

1122+90

1122+90

1122+90

1122+90

Екпнпмика и
прганизација
трг.предузећа
Ппслпвна
инфпрматика
Тргпвинскп ппслпваое
Практишна настава

УКУПНП
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6.3.Реализација блок наставе
(табеларни приказ реализације блок наставе по образовним профилима)
Образовни
профил
Економски
техничар

Финансијски
администратор

Економски
техничар

Економски
техничар

Пословни
администратор

Пословни
администратор

Финансијски
администратор

Предмет
Рачуноводство
(блок настава)
Биљана Миловић
Наташа Ђуричић

Настава у блоку
-пракса

Разред

Број часова

Време реализације

IIE1
IIE2

30 часова
30 часова

28.05-01.06.2018.
28.05 - 01.06.2018.

IIФА

30 часова

Бранкица Милекић
Гордана Станић

Рачуноводство
(блок настава)
Душица БралушићВлаховић
Биљана Миловић

Настава у блоку
-пракса
Љиљана МаксимовићРубежановић
Мирјана Марјановић

Настава у блоку
-пракса

IIIE1
IIIE2

IVE1
IVE2

IIIПА

30 часова
30 часова

30 часова
30 часова

30 часова

28.05 - 01.06.2018.

19.03-23.03.2018.
26.03.- 30.03.2018.

ЈП „Стан―
„Први Партизан―
„Ваљаоница Бакра―
„Јединство―
ЈКП „Биоктош―
Агенција „Десетка―
Омл. задруга „Младост―
Омл. задруга „Одеса―

20.11–24.11.2017.
13.11-17.11.2017.

ЈКП „Биоктош―
ЈКП „Водовод―
„Први Партизан―
„Имол Севал―
Књиговодствене агенције

23.04-27.04.2018.

ЈКП „Путеви―
Градска управа града Ужица
ЈП „Велики Парк―
Историјски архив
Ауто кућа „Цвијо―
„Ваљаоница Бакра―

IVПА

60 часова

27.11–08.12.2017.

ЈКП „Водовод―
„Сретен Гудурић―
ЈП „Стан―
ЈП „ЕПС ЕДБ― Ужице
„Аутовентил―
Градска управа града Ужица
Књижара „Д. Туцовић―
Виши суд у Ужицу
„Ваљаоница Бакра―
Историјски архив

IIIФА

60 часова

12.03-23.03.2018.

Сосијете Ђенерали
Ерсте банка

Радош Миливојевић

Настава у блоку
-пракса
Иван Ђоковић

Школа

„Ваљаоница Бакра―
ЈКП „Путеви―
ЈКП „Нискоградња―
ЈКП „Водовод―
„Јединство металоградња―
ЈП „Стан―
„Ковекс―
Агенција „Економик―
Здравствени центар Ужице
Агенција „Снежа―
Агенција „Донам―

Бранкица Лукић

Рачуноводство
(блок настава)

Место реализације
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Прокредит банка
Адико банка
ЕФГ банка

Финансијски
администратор

Банкарски
службеник

Банкарски
службеник

Службеник у
осигурању

Службеник у
осигурању

Настава у блоку
-пракса
Бранкица Милекић
Гордана Станић

Настава у блоку
-пракса

IVФА

IIIБС

90 часова

30 часова

11.12-22.12.2017.
12.03- 16.03.2018.

ЈКП „Водовод―
ЈП „Стан―
„Јединство―
„Ваљаоница Бакра―
ЈКП „Биоктош―
Агенција „Десетка―
Омл. задруга „Избор―
ЈКП „Путеви―
ЈКП „Нискоградња―

05.03-09.03.2018.

Сосијете Ђенерали
Ерсте банка
Прокредит банка
Адико банка
ЕФГ банка

Надежда Миљковић

Настава у блоку
-пракса

IVБС

60 часова

27.11-08.12.2017.

Сосијете Ђенерали
Ерсте банка
Прокредит банка
Адико банка
ЕФГбанка

IIIСО

60 часова

04.12-08.12.2017.
23.04-27.04.2018.

Дунав осигурање
Винер осигурање
Сејф осигурање

IVСО

60 часова

13.11-17.11.2017.
18.12-22.03.2017.

Дунав осигурање
Винер осигурање
Сејф осигурање

Љиљана Марковић

Настава у блоку
-пракса
Весна Марковић
Гордана Станић

Настава у блоку
-пракса
Биљана Миловић
Бојана Пуцаревић

Трговински
техничар

Настава у блоку
-пракса
Љиљана МаксимовићРубежановић
Мирјана Марјановић

Службеник у
банкарству и
осигурању

Славица Пауновић

II ТТ

90 часова

18.12 - 22.12.2017.
16.04 – 27.04.2018..

„Макси―
„Галерија подова―
Књижара „Звезда―
„Кадињача―
Књижара „Д. Туцовић―
„Њу Јоркер―

II СБО

30 часова

14.5 - 18.5.2018.

Школа
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6.4. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе
Разред

IЕ1, IЕ2

IIЕ1, IIЕ2

IПА

IIПА

IIIПА

IVПА

IФА

IIФА

IIIФA

IVФA

IIIБС

IVБС

Предмет

број
часова

Рачунарство и информатика
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција

296
296
296
288
288

Рачунарство и информатика

148

Канцеларијско пословање

222

Рачуноводство

148

Канцеларијско пословање

148

Право

74

Рачуноводство

148

Пословна информатика са електронским пословањем

222

Канцеларијско пословање

144

Вештине комуникације

144

Статистика

144

Пословно-административна обука

288

Спољно трговинско пословање

72

Економска географија

72

Пословно-административна обука
Предузетништво
Рачунарство и информатика
Рачуноводство
Канцеларијско пословање
Рачуноводство
Канцеларијско пословање
Пословна информатика
Финансијско-рачуноводствена обука
Рачуноводство
Финансијско-рачуноводствена обука
Пословни енглески језик
Електронско пословање
Рачуноводство
Финансијско-рачуноводствена обука
Статистика
Предузетништво
Маркетинг
Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника
Банкарска обука
Основи економије
Општа математика
Банкарска обука
Предузетништво
Општа математика
Пословна економија

320
128
128
128
222
144
144
144
216
124
280
70
70
128
248
186
124
62
62
632
36
36
632
128
32
32
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Канцеларијско пословање
Рачуноводство
Рачунарство и информатика
Рачуноводство
Канцеларијско пословање
Комуникација у продаји
Статистика
Осигурање
Обука у осигуравајућем виртуелном друштву
Обука у осигуравајућем виртуелном друштву
Економска географија
Реторика и беседништво
Пословна информатика
Трговинско пословање
Практична настава
Рачунарство и информатика
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција

IСБО

IIСБO

IIIСO

IVСО

IIТТ

IЦТ

148
148
148
72
72
72
140
140
420
284
64
64
68
102
204
148
74
111

6.5.Изборни предмети и факултативне активности
Први разред
Предмет
Верска настава
Грађанскп
васпитаое

Други разред

26

Бр.
група
1

6

130

32
32

1
1

/

/

/

/

/

Шетврти
разред

64

Бр.
група
4

7

107

6

/
/

/
/

/
/

/
/

/

16

1

/

/

/

/

15

1

/

/

/

/

/

/

/

30

1

/

/

/

/

14

1

/

/

/

/

/

/

14

1

/

/

/

/

/

/

/

/

16

1

/

/

/

/

/

/

14

1

8
8

1

Бр.уш

Бр.
група

Бр.уш.

45

3

66

126

6

107

/
/

/
/

/

Бр.
група
3

Трећи разред
Бр.уш.

Бр.уш

Ппслпвни администратпр
Екплпгија
Изабрани сппрт
Сппљнптргпвинск
п ппслпваое
Екпнпмска
гепграфија
Финансијска
анализа

Финансијски администратпр
Ппслпвни
енглески језик
Електрпнскп
ппслпваое
Маркетинг
Рашунпвпдствп фин.
прган. и бучетских
кприсника

Банкарски службеник
Ликпвна уметнпст
Психплпгија
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Спциплпгија
Гепграфија
Пснпви екпнпмије
Ппщта
математика
Ппслпвна
екпнпмија
Предузетнищтвп

15
15

1
24
24

1

10
1
10
14

1

12

1

13

1

Службеник псигураоа
Здравственп
васпитаое
Ликпвна култура
Лпгика
Гепграфија
Ретприка
и
беседнищтвп

12

1

13

1
22

1
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7. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
7.1. Програми стручних органа
7.1.1. Реализација програма Наставничког већа

Време
реализа
ције

У току школске 2017/2018. године Наставничко веће је одржало 13седница.

Активности и теме








септембар












октобар









Избор записничара Наставничког већа
Утврђивање плана рада Наставничког већа за
школску 2017/2018. годину
Усвајање коначног распореда редовне
наставе, блок наставе, додатне наставе,
допунске наставе

Именпваое шланпва Струшнпг актива за развпј
щкплскпг прпграма
Предлпг шланпва Струшнпг актива за развпјнп
планираое из реда наставника и струшних
сарадника
Предлог плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника у школској
2017/2018. години
Разматрање Извештаја о остваривању
годишњег плана рада за школску 2016/17.
годину
Разматрање предлога Годишњег плана рада
Школе за школску 2017/18. Годину
Усвајање структуре 40-очасовне недеље
Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за
текућу школску годину
Доношење одлуке о извођењу екскурзије за
ученике III и IVразреда и именовање стручних
вођа
Избор најбољег одељења у школској 2016/17.
години и доношење одлуке о награђивању
Именовање ментора наставницима
приправницима
Решавање по захтеву ученика Немање
Марковића за промену статуса ученика из
ванредног у редовног ученика
Упознавање наставничког већа са бројним
стањем ученика првог разреда
Текућа питања
Упознавање наставника са изменама у 3сбо
Упознавање наставника са изменама у
Правилнику о сталном стручном усавршавању
и именовању у звања
Извештај о изведеним екскурзијама
Доношење одлуке о извођењу припремне
наставе из страних језика за ученике упућене
на разредни испит од стране одељењских већа
Упознавање наставничког већа са анализом
анкете о насиљу у школи
Текућа питања

Начин
реализације

предлог
анализа
дискусија
предлог,
дискусија

Носиоци
реализације

Тим за израду
Годишњег плана
рада и годишњег
Извештаја Школе
Директор

излагање,
дискусија
разговор

Стручни актив за
развојно
планирање

излагање

Тим за
самовредновaње

дискусија
договор

Директор

излагање

Наставничко
веће

дискусија,
договор

анализа
разговор
договор
дискусија

Директор
ПП служба
Руководиоци
стручних већа
Одељењске
старешине
Наставници
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новембар





јануар

децембар



Упознавање наставничког већа са записником
о редовном инспекцијском прегледу
Анализа образовно-васпитног рада на крају
првог класификационог периода
Утврђивање календара школских такмичења
ученика и обезбеђивање услова за њихово
припремање
Стручно усавршавање у установи, упознавање
наставничког већаса закључцима донетим на
састанку у Школској управи који се односи на
интерно усавршавање
Текућа питања



Предлог плана уписа ученика за школску
2017/2018.Годину
Распоред задужења наставника и сарадника у
припреми прославе Школске славе
Текућа питања




Договор у вези са прославом Савиндана
Текућа питања




анализа
разговор
договор
дискусија

Директор
Педагог
ПП служба
Координатори
тимова
Директор,
Стручна већа

анализа
Директор
разговор
договор
дискусија
разговор
договор

ПП служба
Педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум Секције
Наставници
Ученици

дискусија


фебруар







март






Извештај директора о свом раду за прво
полугодиште
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
Извештај са стручних семинара (по потреби)
Именовање наставника ментора из стручних
предмета за припремање ученика за полагање
матурских испита
Текућа питања

Договор око организације Републичког
такмичења из беседништва
Текућа питања

анализа
разговор
договор

Директор
Помоћник
директора
ПП служба
Наставници

дискусија

анализа

Директор

разговор

ПП служба
Руководиоци
стручних већа

договор
дискусија

52

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину
Усвајање правилника о раду Наставничког
анализа
Директор
већа
 Анализа образовно-васпитног рада на крају
ПП служба
трећег класификационог периода и доношење
разговор
Педагошки
мера за побољшање успеха у учењу и
колегијум
понашању ученика
Одељењска већа
 Доношење одлуке о извођењу припремне
договор
Одељењске
наставе за ученике упућене на разредни испит
старешине
 Утврђивање календара послова за период
дискусија
мај—јун
 Извештај са стручних семинара
 Давање мишљења о захтеву Душице Ристовић
за стицање звања
 Утврћивање календара послова за јун
анализа
Директор
 Анализа образовно-васпитног рада за ученике
завршних разреда
 Доношење одлуке о награђивању ученика и
додељивање посебних диплома ученицима за
разговор
ПП служба
изузетан успех
 Формирање комисије за израду Годишњег
плана рада за наредну школску годину и
Извештаја о раду за текућу годину
договор
 Именовање комисије за упис ученика у
Комисија за упис
школску 2018/2019. годину
ученика
 Текућа питања
дискусија
 Именовање комисијеза поправне испите,
матурски испит, као и испите за ванредне
анализа
Директор
ученике
 Утврђивање кадровских потреба и
технолошких вишкова
ПП служба
 Именовање одељењских старешина
разговор
 Подела послова до 40 часова недељно
 Усвајање привременог распореда часова
Стручна већа
 Организовање пријема ученика првог школског договор
дана и упознавање са организацијом првог
школског часа
Педагошки
 Текућа питања
дискусија
колегијум
* Начини праћења реализације програма Наставничког већа и носиоци праћења су: записници
са седница Наставничког већа, Школски одбор, Савет родитеља и просветни саветници.
август

јун

мај
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7.1.2.Рад Одељењских већа
У школској 2017/2018. години одржано је укупно 136 седница одељењских већа што је у
просеку по 6седницапо 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

Новембар

Активности

Носиоци
реализације

Начин реализације

1. Усвајање плана и програма
рада одељењског већа

Доношење одлуке

ОС, ППС

2. Упознавање са социјалним,
породичним и здравственим
условима ученика

Излагање, дискусија,
договор

ОС, ППС

3. Упознавањем са потребом
организације
индивидуализоване наставе
за поједине ученике

Излагање, дискусија,
договор

4. Идентификовање ученика
којима је потребан рад по
ИОП-у
5. Усвајање плана израде
писмених задатака и вежби
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
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
ученика које треба укључити у
додатни рад, рад секција

Разговор, дискусија,
договор

ОС, ППС, предметни
наставници

Излагање, дискусија,
договор

ОС, ППС, предметни
наставници

Договор, дискусија,
анализа

ОС, ППС, предметни
наставници

Извештај, дискусија

ОС

Договор, дискусија,
анализа, усвајање

ОС

Анализа, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Анализа, дискусија

ОС, ППС

Анализа, дискусија

ОС, ППС

Договор

ОС, ППС, предметни
наставници

Договор, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Разговор, дискусија,
анализа

ОС, ППС, предметни
наставници

Разговор, дискусија,
анализа

ОС, ППС, предметни
наставници
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Јануар

Април

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)

Анализа, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Извештај, дискусија

ОС

Извештај, дискусија

ОС

Извештај, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Извештај, дискусија

ОС

Извештај, дискусија

ОС, ППС

Анализа, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Договор

ОС, ППС, предметни
наставници

Разговор, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Разговор, дискусија,
анализа

ОС, ППС, предметни
наставници

11. Анализа рада
одељењског већа

Анализа, дискусија

ОС

1. Анализа реализације
наставних планова и
програма

Анализа, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Извештај, дискусија

ОС

Разговор, дискусија

ОС

2. Изрицање васпитних мера
ученицима и предлог за
покретање
васпитно−дисциплинских
поступака
3. Ублажавање и укидање
појединих васпитних мера и
предлог за ублажавање и
укидање
васпитно−дисциплинских
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Јун

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. Идентификовање 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
испита у јуну (за завршне
разреде)
1. Утврђивање успеха
ученика после поправних
испита у августу

Анализа, дискусија

ОС, ППС

Анализа, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Договор

ОС, ППС, предметни
наставници

Разговор, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Анализа, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Разговор, дискусија

ОС

Извештај, дискусија

ОС

Извештај, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Извештај, дискусија

ОС, ППС, предметни
наставници

Извештај, дискусија

ОС

Извештај

ОС

Анализа, дискусија

ОС

Договор,
усклађивање

ОС

Извештај

ОС

Извештај

ОС

*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.
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7.1.3. 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
5
састанака

Октобар

Септембар

Време
реализације

Активности/ теме
- 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
- Сарадња са библиотеком и рад на
колективном учлањењу ученика у
Народну библиотеку
- Посета Сајму књига изведена је
индивидуалним посетамаупознавање са образовно васпитним
циљевима и стандардима постигнућа
ученика
- Учествованје на Фестивалу
стваралаштва младих у оквиру Сајма
књига, изведен је рецитал о
Милутину Бојићу
- Проналажење мотивационих
поступака за постизање бољих
образовних и васпитних постигнућа
ученика
- Орагнизвање додатног и допунског
облика рада ученицима
- Распоред писмених задатака,
корелација са осталим предметима
- Ученица Анка Симеуновић 4е1 на
конкурсу Градимо мостове међу
генерацијама освојила прву награду,
а ментор је била Ксенија Јањушевић

6

Начин
реализације
Разговор,
- Дискусија,
- Предавање,
- Анализа

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

3.Крај школске
године

11

Носиоци
реализације
- Рецитароска
секција и
беседништво:
Гордана Рогић
- Драмска секција:
Светлана Мајкић
Читалачки клуб:
Јелена Јаћимовић

Сви чланови
стручног већа
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Април
2016.Апр
ил.

Март

Фебруар

Јануар

Децембар

Новембар

Време
реализације

Активности/ теме

- Обележавање Дана школе
- 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

- Учешће у организовању прославе
Светог Саве и сличне манифстације

- Анализа успеха на крају првог
полугодишта
- Стручно усавршавање наставника,
информисање и покретање
иницијативе за посету семинарима,
одржавање огледних часова
- Сарадња са психолошкопедагошком службом (опште теме),
- Оранизовање школског такмичења
из језика и рецитовања
Републичко такмичење у
беседништву
Општинско такмичење књижевна
олимпијада,
Стручно усавршавање
наставника,
Такмичење књижевна
олимпијада Праћење Смотре
рецитатора
- Окружно такмичење Књижевна
олимпијада
- Анализа успеха ученика на крају

Начин
реализације

- Приредба
- Анализа
-Разговор

- Разговор,
- Дискусија

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

Носиоци
реализације

- Литерарна
секција;Предметни
наставници са
ученицима из
својих одељења;
Драмска и
рецитаторска
секција
- остали чланови
већа

Сви чланови већа

- Драмска секција
- остали чланови
већа

- Разговор,
- Дискусија,
- Предавање,
- Анализа

- чланови већа

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- Рецитароска
секција и
беседништво
- сви чланови већа

-разговор,
- дискусија,
- анализа,

- Литерарна
секција
- остали чланови
већа
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Време
реализације

Начин
реализације
- презентација

Носиоци
реализације
-Драмска секција

- Предлагање мера за постизање
боље мотивације ученика,
- Организација и реализација
матурског испита

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- чланови већа

- Анализа броја часова за наредну
школску годину и предлог поделе
часова који је предат директору
школе
- Анализа успеха ученика на крају
наставне године

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

- Председник
стручног већа
- остали чланови
већа

- Анализа успеха ученика на крају
школске године,
- Анализа остварености и
успешности реализовања наставе у
току школске године,
- Анализа рада стручног већа
- Анализа рада секција
- Избор руководиоца актива
- Подела послова до
четрдесеточасовне радне недеље
- Именовање руководиоца секција,
- Договор о времену одржавања
састанка

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа

Сви чланови већа

Активности/ теме

Август

Јун - Јул

Мај

другог класификационог периода,
- Сарадња са органима управљања
школе, директором, помоћником
директора, секретаром, психолошкопедагошком службом
- Литерарни конкурс Петље

Коментар о реализацији:

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

1

Ксенија Јањушевић1цт, 1е1, 3е1, 3фа, 3па, 3тт
Светлана Мајкић1фа, 2сбо , 2па,3е2, 4фа, 4бс
Јелена Јаћимовић4e2,2е1, 2е2,2фа, 2цт,4e1
Душица Виторовић1па,1е2,1сбо,3сбо, 4со,4па

Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
1

Навести и друге закљушке кпје је дпнелп струшнп веће
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средстава и опреме
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
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Стручно веће наставника економске групе предмета
Руководилац СВ:
Бранкица Тодоровић
Наставници одговорни за извештај:
Бранкица Тодоровић
Извештај за
х
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број састанака
4
Време
реализације
Септембар

Активности/ теме



Октобар









Новембар









Децембар





Јануар






Фебруар

Предлози термина за реализацију блок
наставе
Планирање активности везаних за
обележавање јубилеја школе
Израда месечних и годишњих планова
Планирање рада у секцијама
Набавка потрошног материјала
Набавка уџбеника и стручне литературе
Планирање и реализација активности
везаних за обележавање јубилеја школе
Организација посете сајму књига
Лични план професионалног развоја
наставника
Предлог семинара према компетенцијама
Распоред писмених и контролних задатака
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Предлози за постизање бољих образовних и
васпитних постигнућа ученика
Организовање додатног и допунског облика
рада са ученицима
Уједначавање критеријума оцењивања
Договор о организацији и реализацији
огледних часова
Предлог плана уписа за наредну школску
годину
Припрема ученика за такмичење из
економске групе предмета
Анализа рада већа и предлог мера за
његово побољшање
Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
Предлози за постизање бољих образовних и
васпитних постигнућа ученика
Организовање додатног и допунског облика
рада са ученицима
Учешће у организовању прославе Светог
Саве

х
4

3.Крај школске године

Начин реализације

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Разговор,
дискусија,
анализа

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Разговор,
дискусија, анализа

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Разговор,
дискусија, анализа

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Разговор,
дискусија,
анализа

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Стручно усавршавање наставника
Сарадња са органима управе школе,
директором, секретаром и пп службом

Разговор,
дискусија,
анализа

Март





Упознавање са календаром такмичења
Извештај наставника са одржаних семинара
Реализација огледних часова

Разговор,
дискусија,
анализа

Април



Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
Предлози за постизање бољих образовних и
васпитних постигнућа ученика
Организовање додатног и допунског облика
рада са ученицима



Носиоци
реализације

Разговор,
дискусија,
анализа






х
8

Разговор,
дискусија, анализа

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа,
пп служба
Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа
Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа
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Време
реализације

Активности/ теме

Начин реализације

Носиоци
реализације




Реализација огледних часова
Припрема за трећи школски сајам
виртуелних предузећа
Мај

Извештај о учешћу на сајму виртуелних
предузећа

Извештај наставника о реализацији блок
наставе

Сарадња са органима управе

Рад на промоцији школе
Јун – Јул

Анализа рада стручног већа

Анализа рада секција из економске групе
предмета

Анализа рада у оквиру додатне и допунске
наставе

Анализа рада секција

Извештај наставника са одржаних семинара

Извештај о реализацији огледних часова

Предлог поделе часова
Август

Анализа успеха ученика на крају школске
године

Анализа остварености и успешности
реализовања наставе у току школске године

Анализа рада Стручног већа и предлози за
побољшања рада

Именовање руководиоца Стручног већа

Подела послова четрдесеточасовне радне
недеље
Коментар о реализацији:

Разговор,
дискусија, анализа

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа,
пп-служба

Дискусија,
анализа,
разговор

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Дискусија, анализа,
разговор

Руководилац
стручног већа,
чланови
стручног већа

Трећи школски сајам виртуелних предузећа није одржан. Одржан је Дан отворених врата. Ученици су у
овој школској години имали прилику да учествују на Сајму виртуелних предузећа у Чачку (национална
смотра) и Интернационалном сајму виртуелних предузећа у Бугарској.

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
Успех по предметима и мере
за побољшање

2

2

Подела је обављена тако да наставници задржавају иста
одељења у којима су предавали или да предају у што мањем
броју образовних профила. Водило се рачуна и о везивању
блок наставе за предмет из кога се изводи настава, подели
предмета Канцеларијско пословање у првој години на два
професора, броју часова по сменама и другим питањима који
утичу на већи квалитет наставе.
За предмете: Пословно административна обука, Финансијско
рачуноводствена обука, Банкарска обука, Обука у виртуелном
осигуравајућем друштву, Канцеларијско пословање и
Савремена пословна кореспонденција предвиђена је настава
у специјализованим кабинетима, док се настава из осталих
економских предмета изводи у класичним кабинетима.
Настава се реализује у складу са Наставним планом и
програмом уз примену различитих наставних метода.
Поједини часови реализовани су кроз презентације помоћу
рачунара и пројектора како у специјализованим, тако и у
класичним кабинетима.
Успех по предметима је побољшан у односу на претходне
класификационе периоде. Наставници су држали допунску
наставу из економских предмета у складу са потребом
одржавања овог вида наставе.

Навести и друге закљушке кпје је дпнелп струшнп веће
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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

Редовно су одржавани часови допунске и додатне у складу са
структуром 40-часовне радне недеље, као и недовољним
оценама из појединих предмета.
У овој школској години је радио до сада највећи број секција
из економске групе предмета:
Профитери (руководилац секције проф. Биљана Милекић),
Сајамско
пословање
(руководиоци секције:
Љиљана
Максимовић Рубежановић и Мирјана Марјановић) и
Ученичке
компаније
(руководилац
секције
Бранкица
Тодоровић).
Ове три секције су окупиле преко 60 ученика.
Организована су школска такмичења из: Основа економије,
Пословне економије и Пословне информатике. Ученици који
су на школском такмичењу показали најбоље резултате
представљали су школу на републичком такмичењу.
Постигнути резултати су добри.
Ученици су учествовали и на такмичењима: Пословни изазов
(регионални и национални ниво), Регионално такмичење
Ученичке компаније, Национално такмичење из социјалног
предузетништва, Сајму виртуелних предузећа у Чачку и
Интернационални сајам виртуелних предузећа у Бугарској.
На овим такмичењима су остварени одлични резултати-два
ученика са регионалног такмичења Пословни изазов се
пласирало на национални ниво, пласман четири ученичке
компаније на Регионално такмичење ученичких компанија и
пласман три социјална предузећа на Национално такмичење
из социјалног предузетништва.
Три ученика нису положила матурски испит.
Наставници су ангажовани на реализацији акционог плана за
ШРП.
Одржан семинар: Креирање, евалуација пословних идеја и
израда пословног (бизнис) плана. Реализатори семинара су
професори са Економског факултета у Београду.
На угледним часовима коришћене су нове наставне методе,
часови повезују сличне теме из различитих економских
предмета.
Све планиране мере за унапређење рада су реализоване.
Стручно веће економиста је организовало:
-Дан отворених врата на коме су учестовала виртуелна
предузећа, банка, осигуравајуће друштво и ученичке
компаније из школе
-Радионицу МЕФ-а (Факултета за примењени менаџмент,
економију и финансије) за ученике трећег и четвртог разреда.
Радионица је имала такмичарски карактер тако да су ученици
из победничког тима добили стипендију за школовање на овом
факултету.
Сваки члан стручног већа је учествовао у тимовима за
самовредновање
Остварена је сарадња са другим стучним већима, органима и
тимовима.
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Стручно веће наставника математике
Руководилац СВ:
Наставници одговорни за извештај:
Ивештај за
1. I полугодиште
Број
5
састанака
Време
реализације
Август 2017.

Август 2017.

Август 2017.

Август 2017.

Зорица Караић-Шибалић
/
2. II полугодиште

Активности/ теме

Подела часова по одељењима на
наставнике

Анализа остварености 40-очасовне радне
недеље у прошлој школској години и
предлог структуре40-очасовне радне
недеље за наредну школску годину
Анализа стручног усавршавања у прошлој
школској години и израда личног плана
стручног усавршавања наставника за
наредну школску годину
Избор уџбеника и збирки задатака

Септембар
2017.

Израда годишњих планова рада
наставника

Септембар
2017.

Распоред израде писмених задатака и
контролних вежби

Септембар
2017.

Уједначавање критеријума оцењивања

Школска
2017/2018.

Организовање допунске и додатне
наставе, рад математичке секције

Новембар
2017.

Анализа успеха на крају првог
класификационог периода

Децембар
2017.

План реализацијеугледних часова

7

3.Крај школске
године

Начин
реализације
Обављен је
договор о
извођењу наставе
у појединим
одељењима
Aнализирана су
решења о
структури сваког
наставника и
урађен предлог
нове структуре
Aнализирани су
планови СУ
сваког наставника
и израђен предлог
нових планова
Литература је
изабрана у складу
са одобрењем
МПНTР
Тимски рад на
изради и
корекцији 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 настава;
Секција је
успешно радила
Увид у број
недовољних
оцена по
одељењима,
разговор о
узроцима
Договор о
реализацији
угледних часова

X
12

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

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа
Зорица и
Бранко

Сви чланови
стручног већа
Бранко
Гавриловић и
Зорица
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Време
реализације

Фебруар
2018.

Активности/ теме

Анализа успеха на крају првог полугодишта

Друго
полугодиште
(фебруар,
март, април)

Учешће ученика на такмичењима

Школска
2017/2018.

Учешће наставника на стручним
семинарима

Април 2018.

Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода

Школска
2017/2018.

Школска
2017/2018.

Излагање након похађаног програма
стручног усавршавања

Представљање чланка, приказ књиге,
дидактичког материјала и сл.

Начин
реализације
по месецима
Увид у број
недовољних
оцена по
одељењима, у
просечне оцене
из математике,
идентификовани
су ученици који се
посебно истичу у
раду математике
Евидентирани су
заинтересовани
ученици,
организовано је
школско
такмичење,
учешће на
републичком
такмичењу,
учешће на
такмичењу
"Мислиша"
Посећени су
семинари из
каталога за
школску
2017/2018. годину
Увид у број
недовољних
оцена по
одељењима, дати
су предлози како
помоћи
ученицима који
имају тешкоће у
учењу математике
Излагање са
анализом и
дискусијом о
програму,
његовом значају
за наставу
математике у
средњој школи,
као и извођење
закључака
Презентација са
анализом и
дискусијом о
чланку или књизи
и њиховом
значају за наставу
математике у

Носиоци
реализације
КараићШибалић у
мају

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа
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Време
реализације

Активности/ теме

Мај, јун
2018.

Реализација наставног плана и програма

Јун 2018.

Анализа успеха на крају школске године

Јун 2018.

Припрема потребне документације за
Платформу школе

Август 2018.

Реализација разредних и поправних испита

Начин
реализације
средњој школи
Број одржаних
часова редовне,
допунске и
додатне наставе,
часова секције
Увид у просечне
оцене из
математике,
евиденција
ученика за
поправне и
разредне испите
Прикупљање
података за
Извештаје,
израда Извештаја
Одржани су
часови припремне
наставе, разредни
и поправни
испити

Носиоци
реализације

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

Сви чланови
стручног већа

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
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
3

3

Подела је обављена углавном тако да наставници задржавају
иста одељења, уколико је то могуће.
/
Коришћене су неке нове наставне методе.
Поједини часови реализовани се кроз презентације уз помоћ
рачунара и пројектора.
Редовно су држани часови допунске наставе.
Сваки наставник је држао у складу са својим задужењима и
распоредом часова.
/
19 ученика је учествовало на Школском такмичењу, а 4
најбоља на Републичком такмичењу
14 ученика је учествовало на такмичењу "Мислиша"
5 ученика је полагало матурски испит из математике
/
Презентовани су стручни часописи, чланци и књиге.
Одржана су 2 угледна часа у оквиру манифестације "Мај
месец математике"- реализатори Бранко Гавриловић и Зорица

Навести и друге закљушке кпје је дпнелп струшнп веће
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Менторски рад
Реализација мера за
унапређење рада
Активности у области
самовредновања
Сарадња са другим стручним
већима, органима и тимовима

Караић-Шибалић
/
/
Сваки наставник је члан неког од Тимова за самовредновање.
Увек присутна.

Стручно веће наставника рачунарства и информатике
Руководилац СВ:
Славица Пауновић
Наставници одговорни за извештај:
Славица Пауновић
Ивештај за
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број
5
састанака
Време
реализ
ације

23.08.20
16.

30.09.20
16.

Активност
и/ теме
Извештај
претходног
председник
а већа
Избор
новог
председник
аи
записничар
а за
школску
2016/2017.
годину
Информиса
ње о
набавци
уџбеника и
стручне
литературе
Организова
ње почетка
рада
секције
информати
чара и
инемовање
вође
секције
Кабинет 66
Администр
атор
рачунарске
мреже

Начин
реализације

4

3.Крај школске
године

x
9

Носиоци реализације

Разговор,дискусиј
а,анализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
НебојшаПузовићВалентина

Разговор,дискусиј
а,анализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
НебојшаПузовићВалентина
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Време
реализ
ације

07.10.20
16.

09.12.20
16.

23.12.20
16.

02.03.20
17.

17.03.20

Активност
и/ теме
Организова
ње
допунског и
додатног
облика
рада са
ученицима
Oрганизова
ње свечане
академије
поводом 70
година
Школе
Анализа
успеха
ученика у
претходном
квалификац
ионом
периоду
Предлог
плана
уписа за
наредну,
2017/2018.
школску
годину
Предлози у
вези
измена
Закона о
основама
система
образовањ
аи
васпитања
Анализа
успеха
ученика на
крају првог
полугодишт
а
Реализациј
а семинара
у наредном
периоду
Договор око
реализациј
е
такмичења
из
Пословне
информати
ке
Предлози у

Начин
реализације

Носиоци реализације

Разговор,дискусиј
а,анализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
НебојшаПузовићВалентина

Разговор,дискусиј
а,анализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
НебојшаПузовићВалентина

Разговор,дискусиј
а,анализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
НебојшаПузовићВалентина

Разговор,дискусиј

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
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Време
реализ
ације
17.

28.04.20
17.

Активност
и/ теме
вези
измена
Закона о
основама
система
образовањ
аи
васпитања
Анализа
успеха
ученика на
крају 3.
класификац
ионог
периода
Анализа
резултата
са
такмичења
из
пословне
информати
ке
Договор са
администра
тором
мреже о
одржавању
рачунарски
х кабинета

Начин
реализације

Носиоци реализације

а,анализа

НебојшаПузовићВалентина

Разговор,дискусиј
а,анализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавчић
Небојша
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16.0
6.
2017
.

Предлог
поделе
часова за
следећу
школску
годину
Договор са
администрато
ром мреже о
неопходним
активностима
како би се
рачунари
припремили
за рад у
наредној
школској
години

Разговор,дискусија,ан
ализа

ТодоровићМиланкаПауновићСлавицаЈелисавч
ићНебојша

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
Допунски и додатни рад
Рад секција
Такмичења ученика
Стручно усавршавање на
нивоу стручног већа

Mиланка Тодоровић:
IVE1, IVE2, IIIE1, IIIE2, IIFA
Небојша Јелисавчић:
IITT, IIPA, Icar, IPA, 1/2IFA
Славица Пауновић:
IE1, IE2, Isubo, IIsubo, IIIFA
Рад организован у кабинетима број 23, 27, 43, 66 и 5
Настава се организује кроз вежбе
Користе се рачунари и рачунарска мрежа
Допунски и додатни рад је реализован
Ученик Стефан Чубрак IV2 oсвојио је 13. место на
Републичком такмичењу из пословне информатике
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
x
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број
6
састанака
Време
реализације
31.08.2017.

Активности/ теме
Усвајање плана и програма, израда
месечних планова

x
7

x
1

3.Крај школске
године

Начин
реализације
договор

06.09.2017.

Договор о прерасподели секција
Израда месечних планова
Усвајање плана и програма

договор

04.10.2017.

Договор о такмичењима поводом Дана
града, школски турнир у одбојци

договор

18.10.2017.

Информације о иновацијама у настави,
израда месечних планова

договор

0611.2017.

Вођење ученика по плану на такмичење,
израда месечних планова
Анализа рада већа после
1.класификационог
Периода.

анализа, разговор

Носиоци
реализације
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар

19.12.2017.

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

договор

Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
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Време
реализације

Активности/ теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић
Александар

12.01.2018.

Анализа успеха, учешће на турниру, израда
месечних планова

договор

20.02.2018.

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

договор

20.03.2018.

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

договор

20.04.2018.

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

договор

Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић А.

10.05.2018.

Припрема за матурски плес, такмичење
ученика

договор

04.06.2018.

Анализа успеха завршних одељења,
припрема за наредну годину

договор

14.06.2018.

Анализа успеха осталих одељења,
извештај о спортским постигнућима,
додела награде Тамари Мићевић

договор

Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић А.
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић А.
Бајић
Јасмина,
Златић
Обрад,
Кнежевић
Светлана
Пековић А.

Коментар о реализацији:
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Време
реализације

Активности/ теме

Начин
реализације

Закључци о раду и предлози за унапређење рада стручног већа

Носиоци
реализације

4

Подела предмета на
наставнике и планирање
реализације наставе
Организација рада по
кабинетима
Реализација наставе и начин
побољшања
Коришћење наставних
средстава и опреме
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

Стручно веће наставника природних наука
Руководилац СВ:
Милена Вукотић
Наставници одговорни за извештај:
Милена Вукотић
Извештај за
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Број
5
састанака
Време
реализације
Септембар
2017.год.
4

Активности/ теме
Анализа,усклађивање и израда годишњих и
месечних планова рада

5

3.Крај школске
године

Начин
реализације
Излагање,
дискусија,

x
1

Носиоци
реализације
Чланови
стручног већа

Навести и друге закљушке кпје је дпнелп струшнп веће
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Време
реализације
Октобар
2017.год.

Новембар
2017.год.

Децембар
2017.год.
Јануар
2018.год.
Фебруар
2018.год.
Март
2018.год.
Април
2018.год.

Мај
2018.год.
Јун-јул
2018.год.

Август
2018.год.

Активности/ теме
Усвајање распореда контролних задатака,
личног плана професионалног развоја
наставника и набавка уџбеника и стручне
литературе
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода.Организовање
додатног и допунског рада.Уједначавање
критеријума оцењивања.Мотивација
ученика
Анализа рада стручног већа и мере за
усавршавање рада.Предлог за упис у
наредну школску годину
Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта.Учешће у организовању
прославе Светог Саве
Анализа стручног усавршавања наставника
Презентација и извештавање наставника са
одржаних семинара
Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода.Организовање
додатног и допунског рада са ученицима.
Учествовање на сајму образовања
Анализа учешћа на сајму образовања
Анализа рада стручног
већа,секција,додатне и допунске
наставе.Анализа броја часова за наредну
школску годину.
Анализа успеха ученика на крају школске
године,остварености и успешности
реализовања наставе,рада стручног већа и
предлози за побољшање рада.Именовање
руководиоца Стручног већа.Подела
послова четрдесеточасовне радне недеље

Начин
реализације
договор
Дискусија
договор

Носиоци
реализације
Чланови
стручног већа

Излагање
дискусија
договор

Чланови
стручног већа

Дискусија
договор

Чланови
стручног већа

Дискусија
договор

Чланови
стручног већа

Излагање
дискусија
Излагање
дискусија
Дискусија
договор

Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа

Излагање
дискусија
Излагање
дискусија

Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа

Дискусија
анализа
договор

Чланови
стручног већа

Коментар о реализацији: Планиране активности у току школске године су реализоване.

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

5

5

Подела предмета на наставнике је извршена према наставним
програмима и њихова реализација је остварена према
планираном
Извршена је према направљеном распореду и просторним
могућностима школе
Настава је реализована у потпуности и предложено да се
користе различите методе за остваривање наставе
Недовољно је коришћена опрема и наставна средства због
тога што није присутна у свакој учионици већ се задужује по
потреби

Навести и друге закљушке кпје је дпнелп струшнп веће
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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 предметима је задовољавајући али се може
побољшати већом мотивисаношћу и активности ученика
Реализован је према предвиђеном плану
Еколошка секција је била активна и реализовала више
активности
нема
_
_
Ристовић Душица 16 сати ,Ратковић Кристина 32 сата Вукотић
Милена 16 сати Селаковић Радмила 48,Тошић Радомир 2 сати
ван установе стручног усавршавања.
Није било угледних часова
=
_
_
Добра сарадња са другим стручним већима,органима и
тимовима према потреби
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Име и презиме:Ана Цицварић
Време
реализације

Активности/ теме





Септембар








Октобар






Новембар





Децембар






Јануар



Израда годишњих планова
Израда месечних планова и програма
Договор о набавци уџбеника и
стручне литературе
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
Договор о посети Сајму књига
Детаљније упознавање са образовноваспитним циљевима и садржајем
предмета енглески језик и пословни
енглески језик
Проналажење мотивационих
поступака за постизање бољих
образовних и васпитних постигнућа
ученика
Организовање додатног и допунског
облика рада са ученицима
Извештаји са семинара
Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода
Разматрање 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
Извештаи са семинара
Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта
Учешће у организовању прославе
Светог Саве

Начин
реализације

разговор
дискусија
предавање
анализа

Носиоци
реализације

Сви чланови
Стручног
већа
Тим за
инклузију

чланови
стручног већа
разговор
дискусија
предавање
анализа

разговор
дискусија
предавање
анализа
разговор
дискусија
предавање
анализа

разговор
дискусија
предавање
анализа

чланови
стручног већа

чланови
стручног већа
Сви чланови
Стручног
већа
Управа
Школе

Руководилац
стручног већа
чланови
стручног већа
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Фебруар





Март






Април




Мај






Јун – Јул




Стручно усавршавање наставника,
информисање и покретање
иницијативе за посету семинарима
Организација и препорука за посету
часовима колега који треба да полажу
стручни испит и давање савета
Сарадња са психолошко-педагошком
службом (опште теме)
Упознавање са програмом такмичења
ученика из страних језика
Анализа рада додатне и допунске
наставе
Стручно усавршавање наставника
Извештаји 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
Предлог поделе часова за наредну
школску годину
Припреме за следећу школску годину
Договор у вези са поделом часова за
наредну школску годину
Анализа успеха ученика на крају
наставне године
Текућа питања

разговор
дискусија
предавање
анализа

Руководилац
стручног
већа,
чланови
стручног
већа, ппслужба

разговор
дискусија
предавање
анализа

Сви чланови
стручног већа

разговор
дискусија
предавање

Сви чланови
Стручног
већа

разговор
дискусија
предавање
анализа

Сви чланови
Стручног
већа

дискусија
анализа
договор

Сви чланови
Стручног
већа

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

септембар

октобар

Активности и теме
 15.септембра усвојен план и програм
рада
 Израда месечних планова рада
наставника
 Усвојена листа уџбеника
 Усаглашени термини писмених вежби и
контролних задатака
 Чланови Актива усвојили став да већу
пажњу поклоне активној настави, питањима
ученика, њиховој истраживачкој активности.
 На основу анализе рада ученика у
предходном периоду урађен програм
допунске и додатне наставе

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Консултације
унутар Актива
Сарадња са
Школском
управом

Сви
чланови
Стручног
већа

разговор дискусија
договор

Чланови
Актива
Предметни
наставник
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 Анализа рада Стручног већа после првог
класификационог периода
анализа
Сви
 Усаглашени критеријуми вредновања
постигнутих резултата
разговор
чланови
новембар
дискусија
Стручног
 Израда месечних планова рада
договор
већа
наставника
 Предложене теме за стручно
усавршавање наставника
 Рад на педагошкој документацији
Чланови
 Учешће у припремама за школску славу
договор
Актива
 Корелација у раду са члановима других
децембар
разговор
Предметни
Актива ради бољег успеха ученика
дискусија
наставник
 Израда месечних планова рада
наставника
 Анализа успеха показала да су резултати
Чланови
рада у просеку врло добри
разговор
Актива
јануар
 Усвојени предлози о критеријумима за
анализа
Предметни
избор ученика који ће учествовати на
наставник
школским такмичењима
 Локална самоуправа донела одлуку о
Сви
увођењу ванредне ситуације због
разговор
чланови
фебруар
временских непогода
информација
Стручног
 Договор о обавезма у оквиру
већа
новонастале ситуације
 Усвојен предлог надокнаде изгубљених
часова, усаглашени термини
Сви
 Анализом успеха на крају
разговор дискусија чланови
март
класификационог периода утврђено да су
анализа
Стручног
постигнути веома добри резултати
већа
 Учешће у акцији ―Школа отворених
врата‖
- Анализа рада Стручног већа
Сви
- Анализа система остварености плана и
разговор
чланови
април - мај
програма рада
анализа
Стручног
- Израда месечних планова рада
већа
наставника
- Анализа успеха на крају школске године
показала да су ученици постигли позитиван
Сви
успех
договор дискусија
чланови
јун - јул
Усвојен предлог о похваљивању ученика
анализа
Стручног
који су постигли запажене резултате на
већа
такмичењима
- Припреме за наредну школску годину
 Избор руководиоца Стручног већа
Сви
 Сарадња са другим стручним већима
договор
чланови
август
 Договор о одржавању наредних
анализа
Стручног
састанака
већа
 Разно
* Начини праћења реализације програма Стручног већа и носиоци праћења:
води се евиденција кроз записнике, за свако Веће посебно; евиденција о раду Већа садржи: датум
рада, име и презиме одсутних наставника, дневни ред, преглед садржаја рада/дискусије, закључци,
мере које се предузимају. Носиоци праћења рада Стручног већа су педагог, психолог и председник
Стручног већа.
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7.1.3.1. 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.
Број реализованих часова допунског, додатног и припремног рада на нивоу
Школе:
ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНАНАСТАВА

реализовано

реализовано
277

реализовано

Број реализованих часова допунског, додатног и припремног рада на нивоу стручних
већа:

1

2

Јањушевић
Ксенија

Мајкић Светлана

Спрски
језик и
књижевно
ст

Спрпски

2Е1

3

4БС

1

2ПА

2

4Е1

2

2ФА

9

2ФА

2

2ТТ

5

4БС

2

4Е1

5

1СБО

1

1СБО

1

26

27

8

3

5

30

1

3
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број часова

укупно ученика

број ученика

ОДЕЉЕЊЕ

ПРИПРЕМНА
број часова

укупно ученика

ОДЕЉЕЊЕ

број ученика

ДОДАТНА
број часова

укупно ученика

ПРЕДМЕТ

број ученика

ДОПУНСКА
ОДЕЉЕЊЕ

Српски језик и књижевност
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језик и
књижевно
ст

1ПА
2Е2

7

3БС
4ФА
4СО
3ПА

3

Цицварић Ана

3.

Милошевић
Драгана

4.

Стојановић
Светлана

5.

Станојевић

1ЦТ

3

2

3СО

1

2СБО

1

4Е2

2

3СО

8

4Е2

5

4ПА

1

17

Енглески језик

6

7

Енглески језик

Енглески језик

Енглески језик

Немачки језик

ПДЕЉЕОЕ
брпј
ученика
укупнп
ученика

ПДЕЉЕОЕ
брпј
ученика
укупнп
ученика
11

4Е1

3

3ПА

4

3ФА

10

1ПА

11

4БС

2

1ЦТ

12

1ПА

1

2Е2

19

2ФА

14

4БС

2

2ТТ

2

1СБО

3

1Е1

1ФА

26

2ПА

11

3СО

9

2ПА

5

30

3

23

ПРИПРЕМНА

6

60

46

19

ДПДАТНА

1Е1

28

4

5

1

ДППУНСКА

ПРЕДМЕТ

2.

3Е1

1ФА

Страни језици

Цвијовић Мирјана

2

3ФА

1ЦТ

Рогић Гордана Виторовић Душица
Српски
језик и
књижевно
ст

1.

9

32

4СО

2

3СО

1

4ПА

1

3

6

4

3

22

80

брпј часпва

3Е2

5

ПДЕЉЕОЕ
брпј
ученика
укупнп
ученика

2

2

брпј часпва

1Е2

брпј часпва

4

Вучинић Јелена

1Е1

?

3

Српски
језик и
књижевно
ст
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5

4ПА

4

Математика

2.

3.

4.

13

Милошевић Аница

Караић Ш. Зорица

Ристовић Радован

Гавриловић Бранко

Математика

Математика

Математика

Математика

1Е2

25

2Е1

26

3Е2

17

3СО

16

4Е1

15

4Е2

10

1Е1

17

1ЦТ

11

2ФА

13

3Е1

14

4СО

7

4БС

1

1ФА

8

1ПА

14

3БС

5

3ФА

17

3ПА

10

4ФА

2

4ПА

2

1СБО

4

2ПА

4

2СБО

6

2Е2

13

2ТТ

5

109

80

63

29

58

33

32

35

ОДЕЉЕЊЕ

ДОДАТНА
број часова

укупно
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА

ПРЕДМЕТ

1.

14

ПРИПРЕМНА

81

број часова

2ПА

укупно
ученика

5

број
ученика

1ПА

ОДЕЉЕЊЕ

8

број часова

Француски језик

4БС

укупно
ученика

Караклић Бранка

10

број
ученика

6.

3БС

број
ученика

Слађана
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6

1Е1

14

1Е2

24

1СБО

8

2ФА

2

3Е1

12

3Е2

18

4Е1

14

4Е2

4

46

ПРЕДМЕТ

2.

3.

Миловић Биљана

Милекић Бранкица

Пауновић Милеса

2Е1

17

4Е2

9

4ФА

6

3Е1

18

БИРО

4ФА

14

Основи
економије

2Е1

9

2Е2

12

Рачуноводство

Рачуноводсво

Финансијско
пословање
Економика и
орг.трг.пред.
4.

Станић Гордана

1

4Е1

1

15

35

2

15

ДОДАТНА

26

59

38

19

21

34

19

10

8

5

4ФА

19

2ТТ

8

Јавне финансије

3ФА

12

12

6

Основи
економије

4Е2

7

7

5

Финансијско
пословање

3ФА

13

13

7

број часова

укупно
ученика

број
ученика

ОДЕЉЕЊЕ

број часова

укупно
ученика

ОДЕЉЕЊЕ
број
ученика

број часова
4Е2

ДОПУНСКА

4

4

35

50

ОДЕЉЕЊЕ
број
ученика

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

1.

1СБО

16

2Е1

2

2Е2

3

5

ПРИПРЕМНА

35

82

број часова

2ПА

3

укупно
ученика

1

30

број
ученика

2ТТ

22

ОДЕЉЕЊЕ

6

укупно
ученика

број
ученика

1ФА

број часова

Пословна
информатика

7

укупно
ученика

Тодоровић Миланка

Рачунарство и
информатика

1ПА

ПРИПРЕМНА

3

број
ученика

3.

Пауновић Славица

Рачунарство и
информатика

1ЦТ

ОДЕЉЕЊЕ

2.

Јелисавчић Небојша

2

број часова

1.

1ЦТ

ДОДАТНА

укупно
ученика

ПРЕДМЕТ

ДОПУНСКА
ОДЕЉЕЊЕ

Информатика и рачунарство
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Пословна
економија

3ФА

5

4Е1

11

4Е2

6

1ПА

7

3ПА

13

4ПА

13

3Е1

3

3Е2

8

4Е1

8

4Е2

3

1Е1

1

2Е1

2

Финансијско
пословање

1ФА

4

4

Рачуноводство

1СБО

16

16

18

Осигурање

2СБО

15

15

6

4СО

5

5

19

3ПА

2

3Е1

14

25

12

4ФА
4Е2

12
11
7

30

21

1Е1

5

1Е2

3

2Е1

8

2Е2

5

54

36

3Е1

5

3Е2

19

4Е1

3

4Е2

6

Рачуноводство

2Е2

17

Рачуноводство

3Е2

34

36

17

Књиговодство

2ПА

6

6

3

Пословна
економија

2ФА

9

9

2

4Е1

8

1Е1

11

32

38

1Е2

13

Економија

2ПА

2

2

4

Национална

3ФА

9

9

3

Маркетинг
5.

Миливојевић Радош
Економија

Монетарна
економија и
банкарство
6.

Трмчић Б. Гордана
СПК

7.

Пуцаревић Бојана

5

1

17

42

33

63

22

60

3
11

Обука у ВОД-у

8.

Бралушић В. Душица

Статистика

4Е1

9.

10.

Миликић Биљана

Ђуричић Наташа

Пословна
економија

Основи
економије
11.

Тодоровић Бранкица

83
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економија

Рачуноводство

3ФА

Пословна
економија
Маркетинг у
банкарству
Банкарско
пословање
Рачуноводство
Принципи
економије
Финансијско
пословање
Банкарска обука

6

0

8

8

3

1ЦТ

14

14

7

4БС

8

8

3

2СБО

3

3БС

6

2

3

1Е2

16

2ФА

28

37

12

1ФА

9

9

12

2ФА

15

15

14

4БС

3

3

16

Предузетништво

17.

18.

4Е1

16

1ЦТ

4

1Е1

25

4БС

Статистика
Ревизија
Рачуноводство

Пантелић Љиљана

Рачуноводство

Марковић Љиљана

Банкарско
пословање

45

18

10

10

9

3Е2

13

13

10

4ФА

1

1

3

2СБО

23

23

28

1СБО

3

1ЦТ

5

18

54

2Е2

10

Основи економије

СПК

ПРЕДМЕТ
1.

2.

Вукотић Милена

Ратковић Кристина

0

0

0

4БС

5

5

21

2СБО

7
7

35

ДОПУНСКА

Комерцијално
познавање робе

Географија

ОДЕЉЕЊЕ

Природне науке

2Е1

9

2Е2

8

2СБО

5

1ЦТ

2

1ПА

2

ДОДАТНА
број часова

Кузељевић Ивана

укупно
ученика

20.

Каљевић Јелена

број
ученика

19.

4БС

17

32

11

2Е1

3

2Е2

4

7

ПРИПРЕМНА

31

27

84

број часова

5

укупно
ученика

Ђоковић Иван

1ПА

број
ученика

16.

Лукић Бранкица

1

ОДЕЉЕЊЕ

15.

Миљковић Надежда

1СБО

3

број часова

14.

Марјановић Мирјана

Канцеларијско
пословање

1

укупно
ученика

13.

Марковић Раденко

1

ОДЕЉЕЊЕ

12.

3ПА

број
ученика

Спољнотрговинск
о пословање
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1Е2

14

1ЦТ

11

2ТТ

12

1СБО

21

1ФА

3

1ПА

1

1Е2

9

1ЦТ

7

1Е1

11

Право

Лазовић Мирјана

Уставно и
привредно право

2.

3.

4.

Станић Љиљана

Мићић Б.Оливер

Миловановић

4
13
27

4Е1

7

4Е2

6

1ПА

3

2ПА

12

3ПА

3

4ПА

3

3ФА

5

2ФА

6

3Е1

3

3Е2

4

1СБО

6

2СБО

11

1ПА

10

1ФА

14

1ЦТ

8

1Е1

21

1Е2

11

2ПА

2

2ФА

6

2ТТ

8

2Е1

10

2Е2

8

1СБО

4

Право

Историја

Историја

25

18

9

17

29

64

10

34

10

4

13

1СБО

4

4

6

85

број часова

34

ПРИПРЕМНА
укупно
ученика

ДОДАТНА
ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

1.

27

ДОПУНСКА
ОДЕЉЕЊЕ

Друштвене науке

71

број
ученика

Екологија

13

13

ОДЕЉЕЊЕ

Ристовић Душица

1Е1

11

укупно
часова

4.

6

број часова

Биологија

2Е2

укупно
ученика

Хемија

5

укупно
ученика

Перовић Слободан

2Е1

број
ученика

3.

2

број
ученика

Ек. географија

1ФА
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Светлана

5.

6.

7.

Радовановић
Миломирка

Вићентић Драган

Социологија

3Е2

9

Социологија са
правима грађана

4ФА

7

4ПА

2

2СБО

6

3СО

7

Ликовна култура
Ком. са
психологијом

Павловић Милка

3СО

9

5

9

6

13

10

2

2

2СБО

2

3ФА

4

2ПА

1

7

18

2

7.2. Реализација програма рада Педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине директор школе, помоћник, директора, председници
стручних већа и стручни сарадници школе. Током школске 2017/2018. године
Педагошки колегијум одржао је 6 састанака.
Чланови Педагошког колегијума у школској 2017/18.
Милица Прљевић, директор школе
Зорица Караић-Шибалић, помоћник директора
Ивана Ђурић, педагог школе
Гордана Рогић, српски језик
Зорица Караић-Шибалић, математика
Милеса Пауновић, економска група предмета
Славица Пауновић, информатика
Драгана Милошевић, енглески језик
Јасмина Бајић, физичко васпитање
Милена Вукотић, природне науке
Оливер Мићић Бућић, друштвене науке

Време
реализације

Активности/ теме



Септембароктобар



Конституисање Педагошког
колегијума и избор записничара
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

Носиоци
реализације

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано/није
реализовано

Реализовано
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Време
реализације

Активности/ теме




Новембар








Фебруармарт







Мај-јун








јул
август

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-апо потреби
Остваривање развојног плана
школе
Извештавање о постигнућима
ученика по ИОП-у, по потреби
Педагошко-инструктивни рад у
школи и праћење квалитета
образовно-васпитног рада и
педагошке праксе
Реализација плана стручног
усавршавања у периоду децембар фебруар
Припрема промоције Школе
Планирање такмичења ученика и
рад секција
Реализација плана стручног
усавршавања у периоду март - мај
Самовредновање рада школе
Анализа релизације угледних
часова
Припреме за Сајам образовања и
запошљавања и за Сајам
виртуелних предузећа
Презентација Школе
Анализа успеха на такмичењима
Припреме за матурски и завршни
испит
Предлог за доделу награда
ученицима
Активности око израде завршних и
матурских радова (посебно у
огледним одељењима)
Анализа остварених активности из
Годишњег плана рада Школе



Подела предмета на наставнике



Послови и задаци за наредну
годину

Носиоци
реализације

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано/није
реализовано

Реализовано

Координатор
тима за
инклузију

Директор, тим
за развојно
планирање

Реализовано

Тим за
инклузију

Стручна већа,
координатори
тимова,
Чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Стручна већа
чланови ПК,
наставници
ученици

Реализовано

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума

Реализовано

Стручна већа
чланови
Педагошког
колегијума
Стручна већа
чланови

Реализовано
Реализовано
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Време
реализације

Активности/ теме



Анализа васпитно-образовног рада
школе по завршетку школске године
Избор председника Стручних већа

Носиоци
реализације
Педагошког
колегијума

Реализовано/није
реализовано

7.3. 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.

7.3.1. 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
2

88

1

44

5

220

10

440

7. Рад у стручним органима и тимовима
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,
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 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.

Годишњи план рада педагога
Активности/Област рада

Време
реализације

Сарадници

Посредни или
непосредни
рад

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
новопридошлих ученика и ученика који су
упућени да понове разред
Припремање годишњих и месечних
планова рада педагога
Учествовање у писању пројеката установе

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

Психолог

П

Директор

П

Септембар,
током школске
године
Септембар,
током школске
године

Септембар,
месечно
По потреби,
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и конкурисању ради обезбеђивања
њиховог финансирања и примене

током школске
године

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

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

П/н

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

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

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор, психолог

Н
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стручне литературе)
Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда
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

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, 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

Директор, психолог

Н
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процесу увођења у посао, као и у
припреми полагања испита за лиценцу
Пружање помоћи наставницима у примени
различитих техника и поступака
самоевалуације

године
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
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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
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

П

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

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,

Током школске

Директор, психолог

П
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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
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

године

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

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) и на Републичкој секцији педагога
и психолога Србије, похађањем
акредитованих семинара, учешћем на
конгресима, конференцијама, трибинама,
осмишљавањем и реализацијом
акредитованих семинара, похађањем
стручних скупова, 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.
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7.3.2. Школски психолог
Области рада
1. Рад са ученицима

Непосредни
рад
Нед.
Год.
5

Посредни
рад
Нед. Год.

220

2. Сарадња и саветодавни рад са родитељима
ученика

1

44

4. Рад у стручним органима и тимовима

2

88

5. Сарадња са надлежним установама,
организацијама, јединицом локалне самоуправе

1

44

2

88

3. Рад са наставницима, стручним сарадницима

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

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
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Годишњи план рада психолога
Активности/
Област рада

Време
реализације

Сарадници

Посредни
или
непосредни
рад

Рад са наставницима
Саветодавни рад усмерен ка стварању
психолошких услова за подстицање
целовитог развоја ученика
Пружање
подршке
наставницима
у
планирању и реализацији,а нарочито у
области прилагођавања рада образовно−васпитним потребама ученика; избора и
примене различитих техника учења;
ефикасног управљања процесом учења;
избора поступака посматрања и праћења
напредовања деце у учењу и развоју,
односно
вредновања
ученичких
постигнућа;
стварања
подстицајне
атмосфере у групи, односно на часу;
развијања конструктивне комуникације и
демократских односа у одељењу
Пружање подршке јачању наставничких
компетенција у областима: комуникација и
сарадња, конструктивно решавање сукоба
и проблема, подршка развоју личности
ученика,
подучавање
и
учење,
организација средине и дидактичког
материјала
Саветовање
наставника
у
индивидуализацији наставе на основу
уочених
потреба,
интересовања
и
способности
психолошке
процене
индивидуалних карактеристика ученика
(способности,
мотивације,
особина
личности) и остварености образовних
постигнућа у школи
Пружање подршке наставницима за рад
са ученицима којима је потребна додатна
образовна
подршка.
Координирање
израде и у сарадњи са наставником и
родитељем,
тимско
израђивање
педагошког
профила
ученика.
Учествовање у развијању индивидуалних
образовних
планова
коришћењем
резултата
сопствених
психолошких
процена
и
психолошких
процена
добијених из других установа

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
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Оснаживање наставника за рад са
ученицима
изузетних
способности
(талентовани
и
обдарени)
кроз
упознавање са карактеристикама тих
ученика (способности, мотивација, стил
учења, интересовања, вредности, особине
личности) и предлагање поступака који
доприносе њиховом даљем развоју
Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих друштвених
група
кроз
упознавање
са
карактеристикама тих ученика, односно
деце, развијање флексибилног става
према културним разликама и развијање
интеркултуралне
осетљивости
и
предлагање поступака који доприносе
њиховом развоју
Пружање подршке наставницима у раду
са ученицима код којих је утврђен
психолошки узрок неуспеха у достизању
захтева образовних стандарда као и
појава неадаптивних облика понашања и
предлагање
мера
за
њихово
превазилажење
Оснаживање наставника да препознају
способности, интересовања и склоности
ученика које су у функцији развоја
професионалне каријере ученика
Пружање
подршке
наставницима
у
формирању
и
вођењу
ученичког
колектива, указивање на психолошке
узроке
поремећаја
интерперсоналних
односа у одељењским заједницама и
предлагање
мера
за
њихово
превазилажење
Пружање подршке наставницима у раду
са родитељима, односно старатељима
Саветодавни
рад
са
наставницима
давањем
повратне
информације
о
посећеном часу, као и предлагањем мера
за
унапређење
праћеног
сегмента
образовно-васпитног процеса
Оснаживање наставника за тимски рад
кроз њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију
активности стручних већа, тимова и
комисија
Пружање
подршке
наставницима
менторима и саветодавни рад са
приправницима у процесу увођења у
посао и лиценцирања. Менторски рад са
психолозима приправницима у процесу
увођења у посао и лиценцирања

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

Током школске
године
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Рад са ученицима
Учешће у организацији пријема ученика,
праћења процеса адаптације и подршка
ученицима у превазилажењу тешкоћа
адаптације
Учешће у праћењу напредовања ученика у
развоју и учењу
Испитивање
општих
и
посебних
способности,
особина
личности,
когнитивног стила, мотивације за школско
учење, професионалних опредељења,
вредносних оријентација и ставова, групне
динамике одељења и статуса појединца у
групи, психолошких чинилаца успеха и
напредовања
ученика
и
одељења,
применом стандардизованих психолошких
мерних инструмента и процедура, као и
других инструмената процене ради
добијања
релевантних
података
за
реализацију
непосредног
рада
са
ученицима и других послова у раду са
наставницима,родитељима,институцијама
Саветодавно-инструктивни
рад
са
ученицима који имају тешкоће у учењу,
развојне, емоционалне и социјалне
тешкоће,
проблеме
прилагођавања,
проблеме понашања
Пружање подршке ученицима за које се
обезбеђује
рад
по
индивидуалном
образовном плану, односно који се
школују по индивидуализираној настави и
индивидуалном образовном плану
Пружање
подршке
ученицима
из
осетљивих друштвених група
Идентификовање ученика са изузетним
способностима (даровити и талентовани)
и пружање подршке таквим ученицима за
њихов даљи развој. Учествовање у
процени
могућности
за
убрзано
школовање
ученика
са
изузетним
способностима,
Рад са ученицима на унапређењу кључних
компетенција,
ставова
и
вредности
потребних за живот у савременом
друштву: стратегије учења и мотивације
за учење, вештине самосталног учења,
концепт целоживотног учења, социјалне
вештине
(ненасилна
комуникација,
конструктивно
решавање
проблема,
интеркултурална
комуникација
и
уважавање различитости), здрави стилови
живота, вештине доношења одлука и
друго

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,
руководиоци секција

Н

Током школске
године

Директор, педагог

Н

Током школске
године

Директор, педагог,
одељењски
старешина

Н

Током школске
године

Директор, педагог,
наставници

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н
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Подршка развоју професионалне каријере
ученика професионалним информисањем
и саветовањем (на основу процењених
способности,
интересовања,
особина
личности, мотивације ученика)
Пружање подршке ученичком активизму и
партиципацији у школском животу
Пружање психолошке помоћи ученику,
групи, односно одељењу у акцидентним
кризама
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
Организовање и реализовање предавања,
трибина и других активности за ученике из
области менталног здравља, педагошке,
развојне и социјалне психологије

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Психолог, педагог

Н

Током школске
године

Психолог, педагог

Н

Током школске
године

Директор, психолог,
одељењски
старешина

Н

Друго
полугодиште

Психолог, педагог

П

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

Рад са родитељима, односно старатељима
Прикупљање података од родитеља,
односно старатеља који су од значаја за
упознавање ученика и праћење његовог
развоја
Саветодавни рад са родитељима, односно
старатељима
ученика
који
имају
различите тешкоће у развоју, учењу и
понашању
Подршка јачању родитељских васпитних
компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове
деце
у
оквиру
индивидуалних
консултација
и
облика
групног
психолошког образовања родитеља
Саветодавни
рад
и
усмеравање
родитеља, односно старатеља чија деца
врше повреду правила понашања у школи
и којима је одређен појачани васпитни рад
Сарадња
са
родитељима,
односно
старатељима
на
пружању
подршке
ученицима који похађају школују по
индивидуалном образовном плану
Оснаживање
родитеља,
односно
старатеља да препознају карактеристике
своје деце које указују на њихове изузетне
способности и сарадња на пружању
подршке у проналажењу различитих
могућности подстицања и усмеравања
њиховог општег и професионалног развоја
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Учествовање у реализацији програма
сарадње
установе
са
родитељима,
односно старатељима ученика (општи и
групни, односно одељењски родитељски
састанци и друго)
Сарадња са саветом родитеља, по
потреби, информисањем родитеља и
давање предлога по питањима која се
разматрају на савету,
Пружање
психолошке
помоћи
родитељима, односно старатељима чија
су деца у акцидентној кризи

Током школске
године

Директор, психолог

Н

Током школске
године

Директор

Н

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор

П

Током школске
године

Директор, педагог

П

Током школске
године

Директор, педагог

П

Током школске
године

Директор, педагог

П

Током школске
године

Директор, педагог

П

Током школске
године

Директор,
секретар

П

Рад са директором, стручним сарадницима
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на припреми докумената
установе, прегледа, извештаја и анализа
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у организовању трибина,
предавања,
радионица
за
ученике,
запослене, родитеље
Сарадња
са
другим
стручним
сарадницима на припреми и реализацији
разних облика стручног усавршавања
(предавања, радионице, прикази стручних
чланака и сл.) за васпитаче, односно
наставнике у оквиру установе
Сарадња са директором и педагогом по
питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на
оцену из предмета и владања
Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма за увођење у
посао наставника, стручног сарадника
Редовна
размена,
планирање
и
усаглашавање заједничких послова са
другим стручним сарадницима у установи
Сарадња са педагошким асистентом и
пратиоцем детета, односно ученика на
координацији активности у пружању
подршке деци, односно ученицима који се
школују по индивидуалном образовном
плану

педагог,

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним и другим институцијама
значајним
за
остваривање
циљева
образовно-васпитног рада и добробити
ученика
Сарадња са локалном заједницом и
широм
друштвеном
средином
за
остваривање
циљева
образовноваспитног рада и добробити ученика
Учествовање у раду стручних удружења,
њихових органа, комисија, одбора
Сарадња са психолозима који раде у другим
установама, институцијама, организацијама,

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током школске
године

Директор, психолог

П

Током
године

Директор, психолог

П

школске
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удружењима од значаја за остваривање
образовно-васпитног рада и добробити деце,
односно ученика: национална служба за
запошљавање, центар за социјални рад,
домови здравља, заводи за патологију говора,
ментално здравље и друге здравствене
установе, институт за психологију, матични
факултет, заводи за вредновање и унапређење
образовно-васпитног рада и др.

7.3.3.. Школски библиотекар
Активности/Областрада

Времереализац
ије

Реализованост

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Планирање набавке литературе и
периодичних публикација за ученике,
наставнике и стручне сараднике
Израђивање годишњег, месечних и
оперативних планова

Септембар

Реализовано

Септембар

Реализовано

Планирање и програмирање рада са
ученицима у школској библиотеци

Септембар,
токомшколскего
дине

Реализовано

Планирање развоја школске библиотеке и
набавка библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и образовноваспитног рада

Септембар,
током школске
године

Библиотека опремљена са
књигама стручне литературе
(уџбеницима) и потребном
лектиром

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Учешће у изради годишњег плана рада и
самовредновања рада установе
Одабирање и припремање литературе и
друге грађе за разне образовно-васпитне
активности (теоријска и практична настава,
допунски и додатни рад, ваннаставне
активности ученика и др.)
Коришћење сазнања и достигнућа
савремене науке, научно проверене
методе и резултата сопственог
истраживачког рада
Побољшање информационе, медијске и
информатичке писмености корисника
развијањем критичког односа према
различитим информацијама и изворима
сазнања и осећаја за естетске вредности

Септембар,
токомшколскего
дине

Реализовано

Септембар,
токомшколскего
дине

Библиотека опремљена са
књигама стручне литературе
(уџбеницима) и потребном
лектиром (22 књиге)

Токомшколскего
дине

Токомшколскего
дине

Стручно усавршавање;
учествовање у скуповима
„Школских библиотекара
Златиборског округа―
Упућивање ученика на корисне
начине тражења информација
коришћењем рачунара,
указивањем на интернет адресе
ваљаних стручних извора

Рад са наставницима
Сарадња са наставницима на промоцији
читања ради задовољства кроз све облике
образовно-васпитног рада
Сарадња са наставницима у припремању
ученика за самостално коришћење разних
извора информација
Организаовање наставних часова из

Токомшколскего
дине
Токомшколскего
дине
Токомшколскего

Одржавање часа српског језика у
школској библиотеци првацима у
оквиру кога се ученици упознају са
фондом и радом школске
библиотеке
Упознавање ученика са радом
библиотеке на почетку школске
године
Реализовано
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појединих предмета у школској
библиотеци
Сарадња са наставницима око
утврђивања годишњег плана обраде
лектире, и коришћења наставничкосарадничког дела школске библиотеке
Коришћење ресурса библиотеке у процесу
наставе
Систематско информисање корисника
школске библиотеке о новоиздатим
књигама, стручним часописима и другој
грађи, о тематским изложбама у вези са
појединим издањима, ауторима, акцијама
и јубилејима, и усмено или писмено
приказивање појединих књига и часописа

дине
Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Учествовање у промоцији књиге
„Кару― Ужичанина Стива Тешића и
отварању изложбе „Чудесни
Андрић― у Народној библиотеци
Ужице поводом дана града

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Благовремено обавештавање
ученика о културним активностима
у којима могу учествовати;
пружање стручне помоћи у циљу
успешне реализације активности
(књиге, предлози, савети,
креативне идеје)

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Рад са ученицима
Припрема (обучава) ученика за
самостално коришћење различитих
извора сазнања и свих врста информација
у настави и ван ње
Пружа помоћ ученицима код учења ван
школе и усвајању метода самосталног
рада на тексту и другим материјалима
Пружа помоћ ученицима у припреми и
обради задате теме
Упознаје ученике са методама и
техникама научног истраживања и
библиографског цитирања
Ради на развијању позитивног односа
према читању и важности разумевања
текста и упућивању на истраживачке
методе рада (употреба лексикона,
енциклопедија, речника и др.) и
омогућавању претраживања и употреби
свих извора и оспособљавању за
самостално коришћење
Стимулише навикавање ученика да
пажљиво користе и чувају библиотечку
грађу, да развијају навику долажења у
школску и јавну библиотеку и да узимају
учешћа у њеним културно-просветним
активностима у складу са њиховим
интересовањима и потребама (часови
библиотекарства и упознавање са радом
школских секција; читање, беседништво,
стваралаштво, такмичења, квизови о
прочитаним књигама, развијање
комуникације код ученика и сл.)
Подстиче побољшање информационе,
медијске и информатичке писмености
ученика, развијањем истраживачког духа и
критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и
осећаја за естетске вредности
Ради са ученицима у читаоници, у
радионицама за ученике, и на реализацији
школских пројеката (Здрав живот,
Екологија, Толеранција, Школа без
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насиља, Дечија права и друго)

Рад са родитељима, односно старатељима
Остваривање сарадње са родитељима у
вези са развијањем читалачких навика
ученика

Токомшколскего
дине

Реализовано

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета, односно ученика
Сарадња са стручним већима наставника,
педагогом, психологом и директором
школе у вези са набавком и коришћењем
књижне и некњижне грађе, те целокупном
организацијом рада школске библиотеке
Информисање стручних већа, стручних
сарадника и директора о набавци нове
стручне литературе за предмете,
дидактичко-методичке и педагошкопсихолошке литературе
Информисање о развоју медијске и
информатичке писмености и упућивање на
критички и креативни однос ученика
приликом коришћења извора
Припрема заинтересованих за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби,
креативних радионица; за организовање
књижевних сусрета и других културних
догађаја, као и еколошких пројеката и
садржаја у којима се апострофира борба
против свих облика зависности
Сарадња око обезбеђивања књижне и
некњижне грађе за школску библиотеку
коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници
Припремање и организовање културних
активности школе (књижевне трибине,
сусрети, разговори, акције прикупљања
књига и завичајне књижне и друге грађе,
изложбе, конкурси, обележавање
значајних јубилеја везаних за школу и
просвету: «Месец књиге», «Светски дан
књиге», «Дечија недеља», «Дан
писмености», «Дан матерњег језика»,
Јубилеј школских библиотека и школских
библиотекара и др.)
Учешће у припремању прилога и изради
школског гласила и интернет презентације
школе

Токомшколскего
дине

Набављане потребне књиге како
лектире тако и уџбеника и стручне
литературе, али и књиге изван
лектире које су примерене
ученичком узрасту

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Рад са ученицима на рачунару,
препоручивање квалитетних
електронских извора информација

Токомшколскего
дине

Учествовање у припреми школских
приредби са наставницима српског
језика

Токомшколскего
дине

Извршен одабир издања и
пронађен најповољнији издавач
(„Школска књига―) при куповини
лектире

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Лектура школског извештаја поред
извештаја о раду школске
библиотеке

Рад у стручним органима и тимовима
Рад у школским тимовима на изради
годишњег и развојног плана школе и
школског програма, на реализацији
наставе засноване на истраживању –
пројектне наставе
Рад у стручним тимовима у складу са
решењем директора
Рад у стручним тимовима у циљу

Токомшколскего
дине
Токомшколскего
дине
Токомшколскего

Реализовано

Реализовано
Реализовано
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промовисања школе и прикупљања
средстава за обнову књижног фонда

дине

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Сарадња са другим школама, школском,
народном и другим библиотекама на
територији локалне самоуправе, управног
округа Републике Србије по питању
размене и међубиблиотечке позајмице
Сарадња са локалном самоуправом по
питању промоције рада библиотеке и
школе
Сарадња са просветним, научним,
културним и другим установама (новинскоиздавачким предузећима, радиотелевизијским центрима, филмским и
позоришним кућама, домовима културе и
културно-просветним заједницама и
организацијама које се баве радом и
слободним временом омладине и другим
образовним установама)
Учешће у раду Друштва школских
библиотекара Србије и других стручних
друштава у локалној самоуправи и
Републици Србији

Токомшколскего
дине

Учествовање на скуповима
„Школских библиотекара
Златиборског округа―, сарадња са
Народном библиотеком Ужице

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Учествовање у раду организације
Ужичка академска парламентарна
унија у оквиру које су организована
различита културна дешавања
(посета САНУ, музичке
манифестације, културне
приредбе)

Токомшколскего
дине

Сарадња са организацијом
„Школски библиотекари
Златиборског округа―

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Праћење и евиденција коришћења
литературе у школској библиотеци
Вођење документације о раду школске
библиотеке и школског библиотекара –
анализа и вредновање рада школске
библиотеке у току школске године
Стручно усавршавање – учешће на
семинарима, саветовањима и другим
скуповима на којима узимају учешћа и
школски библиотекари

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

Токомшколскего
дине

Реализовано

105

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

7.4.

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
Усклађивање општих аката са Законом о основама система
образовања и васпитања
Учешће у припреми седница Школског одборa, присуствовање
седницама, вођење записника и давање потребних тумачења
Спровођење конкурса за пријем у радни однос по конкурсу
Спровођење конкурса за избор директора школе
Израда уговора о раду по спроведеном конкурсу и пријава нових
радника код надлежних фондова
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 2017/18. 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

Време
реализације
Септембар, јануар,
април
Октобар и по
потреби
Припремала
седнице, слала
позиве и
присуствовала
неким седницама
Март
Припремала све
седнице, свим
присуствовала,
водила записник
Децембар/фебруар
Фебруар-мај
Децембар/јануар и
април
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...

током године
oктобар
септембар октобар
по потреби
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Координација рада помоћно - техничке службе

током године
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7.5. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
7.5.1. 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

Децембар

Активности/ теме
Рад на изради Школског програма,
Годишњег плана рада за 2017/2018. и
Извештаја о остваривању годишњег плана
рада школе за школску 2016/2017. 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
2016/2017. за потребе просветног
инспектора
Састанак одељењских старешина по
разредима са директором Школе
Спровођење процедура за предлог плана
уписа за школску 2017/2018.

Сарадници реализације
Педагог, секретар школе и
наставници

Стручна већа, предметни
наставници

Разредне старешине
трећих и четвртих разреда
и најбољег одељења,
шеф рачуноводства
Педагог, наставници

ПП служба, Педагошки
колегијум, Стручна већа
Педагог
Председник Школског
одбора, секретар школе

Секретар,
педагог
Социјални партнери,
Наставничко веће,
Педагошки колегијум
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Време реализације
Март-април
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

Активности/ теме
Акција отворена врата школе и замена
улога
Учешће у припреми седница и раду Савета
родитеља

Учешће у раду Ученичког парламента

Сарадници реализације
Педагог, наставници и
ученици
Председник Савета
родитеља, секретар школе,
педагог
Чланови ученичког
парламента
Чланови одељењских већа,
педагог

Присуство седницама Одељењског већа

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
наставнихдана, друга задужења)

Секретар школе, предметни
наставници

Педагог и наставници
руководиоци већа
Педагог, Стручна већа,
тимови за праћење огледа

Шеф рачуноводства,
Пописна комисија
Запослени и ученици школе
Чланови тима
Председници Стручних
већа
Председници одељењских
заједница
Запослени
Чланови РеЦеКо тима
Шеф рачуноводства,
секретар,
Педагог,
одељењске старешине,
психолог
руководиоци већа,
педагог
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По закону
Током године
Током године
Током године
Током године

Јун, јул, август

Израда плана текућег одржавања и
инвестиција и финансијског плана
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

Шеф рачуноводства
Секретар школе

Секретар школе
руководиоци већа,
педагог
секретар школе
домар школе

Извештај о радупомоћника директора школе у школској 2017/2018. години
Време
реализације

Активности/ теме

Сарадници
реализације

Реализовано или
не

Семптембар

Израда 40-очасовне структуре
за наставнике, која је саставни
део Годишњег плана рада за
2017/2018. годину

Педагог
Директор
Наставници

Да, 40-очасовне
структура је
завршена
11.09.2017. године

Септембар

Учествовање у уношењу
података у информациони
систем "Доситеј" за школску
2017/18. годину;
Присуствовање седницама
Одељењских већа

Директор
Лице задужено за
Доситеј - педагог
Наставници

Да, потребни подаци
су унети закључно
са 15.09;
Седнице ОВ
одржане су 20, 21. и
22.09.2017. године

Директор
Педагог

Да, посетила сам 11
часова (током првог
и другог
полугодишта)

Директор
Руководиоци
стручних већа

Да, присуствовала
сам на 5 седница
ПК, као и на свим
седницама НВ

Педагог
Директор
Наставници

Да, седнице ОВ
одржане су 13. и
14.11.2017. године

Током целе
школске
године

Током целе
школске
године

Новембар

Инструктивно-педагошки рад,
посета часовима

Учествовање у раду
Педагошког колегијума;
Учествовање у припреми
седница Наставничког већа
Присуствовање седницама
Одељењских већа
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Време
реализације

Активности/ теме

Сарадници
реализације

Реализовано или
не

Децембар

Учешће у спровођењу
процедура за предлог плана
уписа за школску 2018/2019.
годину

Директор
Наставничко веће
Педагошки
колегијум

Да, присуство
састанку ПК, као и
седници НВ

Децембар
Јануар

Учествовање у организацији
прославе поводом
обележавања Савиндана

Запослени и
ученици школе

Да

Јануар

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Педагог
Директор
Наставници

Да, седнице ОВ
одржане су
01.02.2018. године

Током целе
школске
године

Праћење рада Стручних већа

Руководиоци
Стручних већа

Да

Током целе
школске
године

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

Педагог
Одељењске
старешине

Да

Педагог
Директор
Наставници

Да, седнице ОВ
одржане су 11. и
12.04.2018. године

Април

Мај

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Учествовање у изради
календара послова за мај-јун
школске 2017/18. године и
помоћ директору око
организације матурског испита

Директор
Педагог

Да, календар за
матуранте је
завршен 11.05.2018.
године, а за млађе
разреде 08.06.2018.
године

Присуствовање седницама
Одељењских већа

Педагог
Директор
Наставници

Да, седнице ОВ
одржане су 31.05. и
22. 06. 2018. године

Јун-јул

Помоћ у израдиИзвештаја о
раду и успеху у јшколској
2017/18. години

Директор
Педагог
Наставници

Да

Јун-јул

Учествовање у изради
календара послова за август
школске 2017/18. године

Директор
Педагог

Да, календар је
завршен 28.06. 2018.
и саставни је део
Ђачког извештаја

Август

Израда распореда разредних,
поправних и матурских испита

Директор
Педагог

Да, распоред је
завршен 17.08. 2018.

Мај-јун
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Време
реализације
Август

Током целе
школске
године

По потреби

Активности/ теме
Увид у израду распореда
часова

Учествовање у изради и
ажурирању Школског
програма

Замена Директора школе у
његовом одсуству
Текући послови у школи

Сарадници
реализације
Директор
Педагог

Директор
Педагог
Координатор
тима за ШП

Директор

Реализовано или
не
Да

Да, урађен је анекс
ШП, допуном
планова за трећу
годину профила
СБО и ТТ, као и за
другу годину
профила Царински
техничар

Да
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7.6. Програм управних органа
7.6.1. Школски одбор
У току школске 2017/18. Године Школски одбор је радио у следећем саставу:
Име и презиме

Ко је овлашћени предлагач

Данијела Ђорђевић Арсић
Јединица локалне самоуправе
Данијела Плакаловић
Јединица локалне самоуправе
Љубица Говзденовић
Јединица локалне самоуправе
Марко Милојевић
Представник Савета родитеља
Славица Радосављевић
Представник Савета родитеља
Наташа Стаматовић Јоковић
Представник Савета родитеља
Радован Ристовић
Представник запослених
Обрад Златић
Представник запослених
Славица Пауновић
Представник запослених
Председник Школског одбора: Данијела Ђорђевић Арсић, заменик Радован Ристовић

Активности/ теме
- доношење Предлога финансијског плана за 2018. годину
-Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању годишњег
плана рада за школску 2016/2017. 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
-Доношење Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину
-Усвајање акционог плана рада Тима за самовредновање
-Доношење плана стручног усавршавања запослених
-Усвајање Акционог плана из ШРП-а за школску 2016/2017. годину
-Упознавање Школског одбора о реализацији програма заштите
ученика од насиља, злостављања и занемаривања
-Усвајање акционог плана тима за самовредновање
-Упознавање са извештајем о намени коришћења средстава
прикупљених од родитеља у школској 2016/2017. години
-Доношење одлуке о намени коришћења средстава прикупљених
од родитеља у школској 2017/2018. години
-Доношење одлуке о измени Финансијског плана Економске школе
у Ужицу 2017. године

Време реализације
31.08.2017. године

-Усвајање предлога за измену финансијског плана за ребаланс
буџета за 2017. годину
-Доношење одлуке о изменама финансијског плана за 2017.
годину
-Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзије ученика
III разреда
-Доношење допуна ГПР у поглављу стручно усавршавање
наставника
-Анализа успеха на првом класификационом периоду и мере за
побољшање рада
-Доношење одлуке о изменама финансијског плана за 2017.
Годину
-Упознавање одбора са дописом Министарства просвете везаног

26.9.2017. године

15.09.2017. године

27.10.2017. године
29.11.2017. године
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Активности/ теме
за насиље и резултатима анкете спроведене у школи
- Доношење измена Финансијскиг плана за 2017. год.
- Доношење Финансијскиг плана за 2018. год
-.Усвајање Предлога плана уписа у школску 2018/2019. год

Време реализације
28.12.2017. године

- Разматрање и усвајање извештаја о ивршеном попису
- Доношење Одлуке о расписивањи конкурса за избор директора
школе и усвајање текста конкурса
- Доношење одлуке о образовању Комисије за избор директора
.
-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
-Упознавање са активностима везаним за организацију
републичког такмичења у беседништву чији је домаћин Економска
школа

30.01.2018. године

-Утврђивање листе кандидата који испуњавају услове и доношење
Одлуке о предлогу кандидата за избор директора школе
-Доношење аката школе: Статут, Пословник о раду Школског
одбора, Правила понашања, Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених, Правилник о васпитнодисциплинској одговорности ученика
-Давање сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Економској школи
- Доношење одлуке о измени Финансијскиг плана за 2018. год.

26.03.2018. године

- Доношење одлуке о измени Финансијскиг плана за 2018. год.

24.04.2018. године

-Закључивање Уговора о међусобним правима и обавезама између
Економске школе и директора школе
-Доношење Правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика Економске школе
-Доношење Правилника о допунама Правилника о постпку израде
финансијског плана и Правилника о буџетском рачуноводству

07.06.2018. године

- разматрање остваривања ГПР за текућу школску годину и
анализа успеха и владања ученика на крају наставне године
- доношење допуна Школског програма Економске школе у Ужицу
за образовне профиле службеник у банкарству и осигурању у
трећем разреду, трговински техничар у трећем разреду и церински
техничар у другом разреду
-доношење измена финансијског плана
-доношење измена финансијског плана
-доношење Предлога финансијског плана за 2019. годину

11.07.2018. године

Свим седниицама одбора присуствовала је
секретар школе, Бранка Милић.

23.02.2018. године

30.08.2018. године

директор школе, Милица Прљевић и

Као представници Ученичког парламента седницама без права одлучивања
повремено присуствовали Магдалена Петровић из 4 бс и Николина Вујовић из 4 со.

су

Небојша Јелисавчић повремено присуствовао седницама као представник синдиката.
По потреби, седницама су присуствовале и Ивана Ђурић, Школски педагог и Драгана
Стефановић, шеф рачуноводства.
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8. 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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9. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
9.1. План рада секција
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
Драмска секција
Читалачки клуб
Новинарска секција
Беседништво и рецитаторска секција

РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ
Светлана Мајкић
Јелена Вучинић
Гордана Трмчић - Бркић
Гордана Рогић
Зорица Караић- Шибалић
Бранко Гавриловић
Оливер Мићић-Бућић
Душица Ристовић
Драган Вићентић
Биљана Миликић
Бранкица Тодоровић
Љиљана М. Рубежановић и
Мирјана Марјановић
Небојша Јелисавчић
Јасмина Бајић, Светлана
Кнежевић,Обрад Златић, Александар
Пековић

Математичка секција
Историјска секција
Еколошка секција
Ликовна секција
Секција „Профитери―
Ученичке компаније
Сајамско пословање
Секција „Информатичара―
Спортске секције

Назив секције:Драмска секција
Руководилац Драмске секције:

Октобар 2018.

Време
реализације
Септембар
2017.

Светлана Мајкић

Активности/ теме
Изведен програм – Добродошлица
првацима
Формирана секција;
Представљен план и
програм
Изабрано руководство секције
Одржана предавања на тему
Историја драмског стваралаштва и
сценске уметности,Елементи глуме
и
интерпретација текста
Практичне вежбе (говорна култура,
артикулација гласова, доживљеност
казивања уметничког текста и
акцентуације
- Чланови секције су посетили Сајам
књига и учествовали на Фестивалу
стваралаштва младих
- Припреме за обележавање Дана
школе

Начин
реализације
- Дискусија,
- Предавање,
- Анкета
- Вежбе

Културне и
јавне
манифестације,
вежбање
сценског наступа

Носиоци
реализације
Руководилац
секције
ученици

Чланови секције,
Руководилац
секције
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Фебруар 2019.

Јануар Децемба
2019.
р 2018.

Новембар 2018.

Време
реализације

Активности/ теме
- Обележен Данн школе
- Припрема Светосавске приредбе(
изабран текст и подељене улоге)
- Посета Југословенском
позоришном фестивалу

- Приредба
- Рад на тексту
-Разговор
- Праћење
фестивала

- Увежбавана дикција
- Радионица: Шта са тремом?

- Анализа текста,
- Вежбање
-Радионица

- Организовању прославе Светог
Саве:
„Човече не иди малем испод
звезда―

- Поетски рецитал поводом Дана
језика
- Драматизовање разних књижевних
и других текстова
- Увежбавање интерпретације и
сценског извођења

Мај 2019.

Април 2019.

Март 2019.

-

Ју
н.
20
19
.

Начин
реализације

Посета Народном
позоришту,

-

представа Коштана
Вежбе дикције

-

Драматизација текстова

-

Посета позоришту,
представа Народни
посланик

- Сценски приказ

- Драматизација
- Предавање,
- Анализа

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа
- Драматизација

Носиоци
реализације

Сви чланови
секције

Сви чланови
секције

- сви чланови
Драмске секције

- чланови Драмске
секције

- сви чланови
секције

-разговор,
- дискусија,
- анализа,
- презентација

-Драмска секција

- Анализа гледаних представа
- Анализа рада секције
- Јавни час

- Разговор,
- Дискусија,
- Анализа
- Презентација

- чланови секције

- Учествовање у програму

- Разговор,

-

- Обележавање Дана књиге и
ауторских права
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Време
реализације

Активности/ теме
награђивања матураната
- План за наредну школску годину,
планиран програм за дочек првака

Начин
реализације
- Дискусија,
- Анализа
- Наступ

Назив секције:
Новинарска секција
Руководилац секције:
Гордана Трмчић
Број укључених ученика
4
Број одржаних састанака
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Резултати рада секције:
Конкретни резултати рада
секције (нпр. представа,
изложба, презентација,
зидне новине,
организоване акције и др.)

Време
Септембар
Новембар
Децембар
Фебруар
Март-мај
Јун

Представљање активности
у школи и/или ван ње

Септембар

Сарадња са другим
секцијама и/или органима,
тимовима у Школи
Сарадња са другим
наставницима и/ или
службама у Школи
Сарадња са друштвеном
средином

Јануар

Носиоци
реализације
Руководилацсекције
- чланови секције

40
3.Крај школске године

Реализација активности
Место
Начин
Школа,
Прекуцавање старих
кућа
бројева
Ажурирање сајта
Школа,
Организовање анкете
кућа
Школа,
Сређивање разултата
кућа
анкете
Школа,
Израда паноа
кућа
Ажурирање сајта
Школа,
Прекуцавање старих
кућа
бројева
Школа,
Припрема нове
кућа
анкете
Школа
Позив за
учествовање у раду
секције
Школа
Сардња са драмском
секцијом

Носиоци
Ученици
Наставник
Ученици
Ученици
Ученици
Наставник
Ученици
Ученици
Настваник
Наставници

Јанурар-мај

Школа

Са колегиницом
Маријом Филиповић

Наставник

Септембарјун

Ван
школе

Одржавање и
ажурирање сајта

Ажурирани стари и нови
текстови на сајту новина

Септембараприл

Школа,
кућа

Праћење активности у
школи у мањем обиму

Септембарјун

Школа

Анкета

Новембардецембар

Школа

Прекуцавање и
постављање текстова
на сајт.
Писање прилога,
интервјуа, извештаја,
фотографисање
Анкетирање ђака

Наставник
Информатичар
INFO-SIS-а
ученици
Наставник

Фебруар

Школа

Израда паноа

Ученици

Октобар март

Школа

Разговор и
постављање питања
учесницима интервуја

Ученици

Школски пано са
резултатима анкете и
допунским информацијама
Интервјуи

Ученици,
наставник
Ученици

118

Х

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину
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:
На жалост планови секције су били много већи од реалних остварења, као и нешто мање моје
ангажовање на већој активности секције. Проблеми су били: превише обавеза у настави су ми
одузимали доста времена, недостак особе која би стручно радила лектуру ново написаних
текстова, проблеми са ажурирањем сајта, како начина, тако и потребног времена за то,
односно неспремност деце да преузму учешћа у томе, сложеност свих тих активности,
застарела техника (рачунар) за ажурирање текстова, недостатак осталих неопходних средства
за рад секције.
Остала запажања: Потребно је много више ангажовања у раду секције на дуже време, да би
секција имала видљивије резултате у раду Школе уз несебичну помоћ колега и Школе.
Закључак о унапређењу рада секције: Мало више ангажовања на промовисању рада секције,
укључивање ученика из нижих разреда у рад секциј, као и стално побољшавање услова за рад
секције. Такође, веће моје ангажовање, као и колега у раду секције (на разне начине).
Назив секције:
Руководиоци секције:
Број укључених ученика
Резултати рада секције:
Конкретни резултати рада
секције (нпр. представа,
изложба, презентација,
зидне новине, организоване
акције и др.)

Представљање активности
у школи и/или ван ње

Учешће на такмичењима
или конкурсима и освојена
признања/ награде

Сарадња са Ђачким
парламентом
Сарадња са другим
секцијама и/или органима,
тимовима у школи
Сарадња са другим
наставницима и/ или
службама у школи
Сарадња са родитељима

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Зорица Караић-Шибалић и Бранко Гавриловић
15
Број одржаних састанака

Време
Панои
урађени у
оквиру
обележавања
дана броја 

Реализација активности
Место
Начин
Школа
Израда паноа

12

Носиоци
Чланови
секције

Ученици су
посетили
Научни клуб у
РЦ и
представили
рад своје
секције
Такмичење
"Мислиша" и
Републичко
такмичење из
математике

Регионални
центар за
СУ - Научни
клуб

Излагање,
презентација

Чланови
секције,
руководиоци
секције

08. март школа;
27. април Београд

Учешће;
2 трећа места у
појединачној
конкуренцији и
четврто место
екипно

Чланови
секције,
руководиоци
секције

/

/

/

/

/

/

/

/

Сарадња са
осталим
наставницима
математике
/

Школа

/

Тимски рад

/

Чланови
секције

/
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Резултати рада секције:
Сарадња са друштвеном
средином
Остале
6
активности/резултати :

Време
Сарадња са
РЦ и посета
Научном
клуб у

Реализација активности
Место
Начин
Регионални
Излагање,
центар за
презентација
СУ - Научни
клуб

/

/

Носиоци
Чланови
секције,
руководиоци
секције

/

/

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 планиране активности за рад секције у школској 2017/2018. години су реализоване.

Остала запажања:
Ученици су били мотивисани и заинтересовани за рад секције, негујући и развијајући љував
према математици.

Закључак о унапређењу рада секције:
У наредној школској години покушаћемо да укључимо већи број ученика у рад секције.

.ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције: Душица Ристовић
У школској 2017/18 чланови еколошке секције учествовали су у неколико акција које су
организоване у нашем граду. Током октобра и новембра укључили су се у пројекат "Ја
селектујем! А ти?" тако што су анкетирали суграђане о еколошким навикама. Сам
пројекат је подржао Град Ужице и резултати анкете су показали да су суграђани
заинтересовани за селекцију отпада и рециклажу. У оквиру планираних активности,
одштампани су едукативни плакати, а чланови еколошке секције наше школе
учествовали су у њиховом постављању на видна места у граду. Тим поводом посетили
су све локалне медије. Најдуже су се задржали на ТВ "5", где су умали прилику да се
упознају са начином рада и на телевизији и на радију, како се снима и емитује
програм, како ради дигитални сигнал. У оквиру истог пројекта, организована је посета
Регионалној депонији "Дубоко". Ученици су имали прилику да уживо виде како изгледа
рад на секундарној селекцији отпада, да се увере у велике количине отпада који из
града стиже и колико се може селектовати и поново користити. Крајем школске године,
у мају, организовано је чишћење града, а ученици Економске школе и Ужичке
гимназије добили су задатак да очисте Велики парк и Градску плажу.

6

Навести и друге специфишне резултате рада секције
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Поред учествовања у акцијама које су наведене, ученици еколошке секције обележили
су неколико важних датума и осмислили и извели неколико еколошких активности.
Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар, обележен је паноом на којем је
описана Рамонда краљице Наталије, цвет у амблему Републике Србије. Током
зимских месеци, чланови еколошке секције пратили су индекс квалитета ваздуха у
нашем граду и бележили вредности у табелу. Неколико састанака поредили смо
резултате са претходним грејним сезонама и дошли до закључка да је квалитет
ваздуха мало бољи него раније. На пролеће, организовали смо фотографисање
дрвећа у нашем граду и најлепше фотографије поставили на огласну таблу школе.
Надамо се да ћемо и у наредној школској години бити у прилици да учествујемо у
занимљивим еколошким активностима и да ћемо наставити да радимо на ширењу
еколошке свети.
Назив секције:
Сајамско пословање
Руководилац секције:
Љиљана Максимовић Рубежановић, Мирјана Марјановић
Број укључених ученика
20
Број одржаних састанака
52
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште
3.Крај школске године
Резултати рада секције:

Време

Реализација активности
Место
Начин

Представљање активности
у школи и/или ван ње
20.04.2017.

Ужице

Учешће на такмичењима
или конкурсима и освојена
признања/ награде

Презентовање рада
ВПД ученицима
основних школа

08.11.2016.

Чачак

Израда и
презентација бизнис
плана

21.02-22.02.

Београд

Израда и
презентација бизнис
плана

18.03.2017.

Београд

Такмичење из
области менаџмента
и маркетинга

26.04-26.04.

Пловдив,
Бугарска

Такмичење ВПД

14.05-15.05

Чачак

Такмичење ВПД

Носиоци
Чланови
секције IVпа
IIIфа
Вања
Јовичић,
Андријана
Максимовић,
Анђелија
Луковић, Иван
Васић
Анђелија
Луковић ,
Андирјана
Максимовић
Чланови
секције
Чланови
секције
Чланови
секције

121

Х

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

Резултати рада секције:

Време

Реализација активности
Место
Начин

Сарадња са другим
наставницима и/ или
службама у школи
20.03-26.04.

Милица
Прљевић,
Светлана
Стојановић,
Небојша
Јелисавчић
Љиљана
Марковић,

01.04-22.04.

Арсенијевић
Радомир,
Ршумовић
Дрган

01.04-22.04.

Општина
Чајетина

Сарадња са родитељима

Сарадња са друштвеном
средином

Носиоци

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:
Ученици су били веома заинтересовани за рад секције и све планиране активности су
реализоване.
Чланови секције су учествовали и у многим активностима које нису биле предвиђене планом
секције.
Остала запажања:
Ове године није одржан школски сајам ВПД па су предвиђене активности реализоване у овкиру
Отворених врата.
Закључак о унапређењу рада секције:
Услед велике заинтересованости ученика и могућности које ова секција пружа потребно је да
се план рада секције за наредну годину у рад секције уврсте припремеи за друга такмичења
које имају позитиван утицај на стручне и социјалне компентенције ученика.

Назив секције:
Секција информатичара
Руководилац секције:
Небојша Јелисавчић
Број укључених ученика
5
Број одржаних састанака
Ивештај за:
1. I полугодиште
2. II полугодиште
Резултати рада секције:
Конкретни резултати рада
секције (нпр. представа,
изложба, презентација,
зидне новине, организоване
акције и др.)
Сарадња са Ђачким
парламентом

Време
Мај
2017.

У току
школске
године

26
3.Крај школске године

Реализација активности
Место
Начин
Ученици представили
наставнику,
Web сајт
руководиоцу секције,
школе
резултат свога рада
Ученици, чланови
секције, договарали су
са ђачким
парламентом шта ће
бити садржај школског

Носиоци
Ученици,
чланови
секције,
наставник
вођа секције
Ученици,
чланови
секције
Чланови
ђачког
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Реализација активности
Место
Начин
Носиоци
веб сајта и у ком смеру парламента
да иде редизајн
школског сајта
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:
Планиране активности су остварене у највећем делу. Коначан резултат ученичког веб сајта је
остао непотпун јер ученици нису стигли да заврше рад због обавеза у школи на крају школске
године и закључивања оцена.
Резултати рада секције:

Време

Остала запажања:
Ученици су били заинтересовани и мотивисани за рад, мада се примећује да општа летаргија у
друштву оставља траг и на децу, којој недостаје одговорности и залагања.
Закључак о унапређењу рада секције:
Рад секције треба унапредити у завршном делу где ученици требају раније да предају и
представе свој резултат како их не би текуће обавезе око завршетка школске године омеле у
томе.
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10.НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Милпван Петрпвић 4Е2

Нпсипци „Вукпве диплпме“ за 2017/2018. гпдину су:
1. Јелисавета Пбућа – 4БС
2. Милпш Стеванпвић – 4БС
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Јелисавета Обућа 4БС

Милпш Стеванпвић 4БС

Извештај са Републичкпг такмичеоа из математике
Републишкп такмишеое из математике пдржанп је 27. и 28.
априла 2018. гпдине у Првпј екпнпмскпј щкпли у Бепграду. Нащу
щкплу представљап је пп један ушеник из свакпг разреда, кпји је
ппстигап најбпљи успех на щкплскпм такмишеоу: Никпла Кнежевић
1ЦТ, Ваоа Јпвићић 2ФА,
Марија
Шарапић
3ФА и Јелена Симић 4БС.
Најбпљи пласман и
изванредан успех пстварили
су ушеници Никпла
Кнежевић и Ваоа Јпвишић,
псвпјивщи
треће
местп.
Такпђе, истишемп да су
ушеници пстварили
изузетнп
дпбар
пласман
у
екипнпј
кпнкуренцији.
Наиме, пни су псвпјили четвртп местп у
кпнкуренцији
44
щкпле. Ушенике су за пвп такмишеое
припремали
предметни
наставници
Зприца
КараићЩибалић - први,
други и шетврти разред; Радпван Ристпвић - трећи разред.
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Најуспешнији ученици на Републичкпм такмичеоу
са свпјим ментприма

Републичкп такмичеое из ппслпвне инфпрматике
Републишкп такмишеое из ппслпвне инфпрматике
пдржанп је 13. и 14. априла 2018. гпдине у струшнпј щкпли
«Дущан Тривунац Драгпщ» у Сврљигу. Нащу щкплу је
представљап ушеник Милпван Петрпвић 4Е2 и у
кпнкуренцији пд 23 ушеника пн је псвпјип сјајнп 3. местп.
Милпвана је за такмишеое припремала прпфеспрка
ппслпвне инфпрматике, Миланка Тпдпрпвић.

ФПНД „БРАНКА МАТИЋ“
Каписвакепретхпднегпдине,
прпфесприсрпскпгјезикаикоижевнпсти
предлпжили су матурске радпве за награду из фпнда «Бранка Матић», а пвпм
приликпм наставницеЈелена Вушинић и Јпвана Јпсиппвић изабрали су да радНине
Јаоић 4Е2натему:"На чпвеку треба све да је леппи лице и телп и пделпи душа“ буде
награђен.
На чпвеку треба све да је леппи лице и телп и пделпи душа
Ппет се псмехујем при сампј ппмисли на леппту. Баца ппглед на небп кпје се
надвилп над мпјим Ужицем. Пши ми сузе, тпликп је збуоујућих мисли у пвпм младпм
бићу. Сада, дпк кпрашам крпз увертиту свпг живпта, имам јаку жељу да сппзнам
истинску леппту пви саоалашким пшима; пну леппту кпја ппија, кпја нас пживљава и за
кпјпм трагамп дп ппследоег уздаха, леппту кпја има мпћ данас вине дп незамисливих
висина, кпја крпји нит будућнпсти и кап да пживљава тренутке прпщлпсти.
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Мнпгп тпга сам ти рекла, а јпщ вище прећутала. Ти, кпјег идеализује пвај вешити
саоар, мпжда и ниси заиста леп. Твпје лице, телп, пделп и дуща, кап да нису складни,
кап да не дппуоују једнп другп, јер напрпстп, ти сам ниси пткрип леппту свпг бића.
Једнпм сам ти рекла да јпщ увек ниси прпнащап пнпг истинскпг себе, пнпг кпји би
мпгап да упптпуни мпзаик леппте тебе сампг. Али, какп стићи дп тих недпкушивих
дубина кпје нпсимп у нама самима? Щта нас спутава да пткријемп сппствену леппту?
Крије ли се пна негде у нама, пружа ли нам је живпт временпм, или нам пак,
пспба у шијим пшима прпнађемп рај, на неки нашин птвара кутак највеће благпдати –
истинске леппте. Шпвек дпк је жив пткрива свет кпји га пкружује, па и себе сампг. Твпје
лице је лепп, телп и пделп такпђе, али дуща... Твпју дущу и даље пткривам, за опм
неумпрнп трагам, јер самп пна мпже да усаврщи леппту кпја би те упптпунила. Знащ,
имащ лепе пши; крпз оих мпгу да дпсаоам све непрпспаване нпћи. Имащ лепе усне,
крпз кпје мпгу да пптиснем шежоу. Твпје щаке, укпјима мпје изгледају такп мале, јпщ
лепще пд мпјих, такп тппле, испреплитани прсти, капљице знпја, ппљубац у руку и
бржи пткуцај срца. А тек тај загрљај кпји пружа псећај припаднпсти, кпји псваја пппут
пнпг заљубљенпг ппгледа, загрљај кпме се препущтам. Ти ми пружащ леппту псећаоа,
шак илеппту преданпсти нешему щтп јпщ увек пткривам.
Када ћемп бити сигурни да смп заиста ппгледали у пши искренпј и шистпј
леппти? Да ли ћемп је икада и сппзнати? Жељнп пружам руке тпј леппти кпја нпси
усклађенпст свега щтп је на, али и у шпвеку. Пружам јпј себе, са шежопм да је дпживим
истински, са жељпм да јпј се у пптпунпсти предам.
Нина Јаоић 4Е2

ППЕТСКП ВЕЧЕ У ЧАСТ МИЛУТИНА БПЈИЋА
Удружеое пптпмака ратника 1912.-1920
гпдине мајпр „Кпста Тпдпрпвић“ у сарадои
са градoм Ужицем прганизпвалп је ппетскп
веше ппсвећенп 125. гпдищоици рпђеоа
Милутина Бпјића на кпме су се ушесници
надметали у казиваоу Бпјићеве, кап и
рпдпљубиве ппезије нащих истакнутих
песника.
Шланпви рецитатпрске секције и хпра имали
су успещан наступ у ревијалнпм делу
(сценскп-ппетски прпграм п Бпјићу, кпји је псмислила прпфеспрка Гпрдана Рпгић), а
ушеник 1ЦТ Александар Милпваншевић псвпјип је треће местп у такмишарскпм делу
прпграма и пласирап се на републишкп такмишеое, кпје ће бити пдржанп у Бепграду
15.12.2017. гпдине.
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ЛИТЕРАРНИ КПНКУРСИ
На свешанпсти пдржанпј у Центру за спцијални рад 30. пктпбра, ушеници наще
щкпле Анки Симеунпвић 4Е1 дпдељена је прва награда кпју је псвпјила саставпм на
тему "Градимп мпстпве међу генерацијама". Ментпр ушеници је била прпфеспрка
Ксенија Јаоущевић.
Градимп мпстпве међу генерацијама
Тек сам пплпжила впжоу. Имам трему! Псећам се непријатнп јер ме пстали впзаши
изнервиранп псују, кпристећи све пне упбишајене пспвке резервисане за жене- впзаше.
Пплакп сваки дан се малп пп малп ппущтам и схватам да нема разлпгa за бригу.
Паркирала сам испред улаза и шекам маму да заједнп идемп пп мпју другарицу. Пна
ме убеђује да идемп оеним аутпм, а не мпјим. Кажем јпј лепп да ћу ја впзити. Али пна
каже: “Не кажем ти нищта другп, негп далекп је, а ти имащ прпбну дпзвплу...
“Праснула сам у тренутку: “Немпј ми баксузирати. Немащ ппвереоа у мене!“ „Ма не,
већ самп мпј аутп је већи, па ти предлажем да идемп мпјим. Евп впзи га ти, али самп
немпј сама да идещ.“ „Е сад мпрам да имам и тутпра! Мама, крај разгпвпра!!! Идем
сама, а ти акп желищ крени за мнпм свпјим кплима. Задпвпљна?“ Села сам у кпла и
без оенпг пдгпвпра птищла. Имала сам времена да размищљам. У ппследое време се
нещтп дещава са мпјпм мајкпм. У реду, мајка жели да ми пренесе свпје искуствп, али
ме плащи свпјим страхпвима кпје при тпм не изгпвара. Ја их самп псећам какп лебде у
ваздуху. И јесам ли ја глупа щтп је не слущам?
Али пна ме је увек ппдржавала и храбрила. И ту впжоу сам збпг ое пплагала.
Упсталпм, гледала сам оу. А сад ми се шини кап да је љубпмпрна щтп ја мпгу сама без
ое. Пре неки дан ми је рекла: “Паметна жена зна када треба да прпгпвпри, а када
треба да ћути. А кад прпгпвпри, треба да зна щта не треба да каже!“ „Јел тп знаши да
треба да се правим луда?“ - питала сам је. А пна је севнула пшима и праснула: “А када
се правищ паметна, щта ппстижещ?“ Имам утисак да једна пд нас две хпда пп живпм
песку. Кап да се играмп ћправе баке и сталнп се разгпвпри заврщавају са шувенпм
„паметнији пппущта!“ Нищта не схватам. Не желим да се љутим на оу. Желим да је
питам за савет, али кап да јпј сипам сп у пши. Разгпварамп, али шуднп, и ппсле сам
тужна акп будем груба према опј. „Живпт је ћеркп кап свеска! Ту се региструју тренуци
среће, бпла и такп редпм. Кад се испуни свеска, заврщава се и живпт, ппдвушещ црту и
израшунащ крајои резултат. Акп је вище срећних тренутака, пнда си имала среће. Акп
не....щтета! Изгубила си време! Јеси ли разумела гпсппђице ћеркп, кпја глумищ
паметоакпвићку? И затпри уста, лете муве!“ „Мама щта ти је? Па самп сам питала јеси
ли срећна?“ „Щта мислищ да је срећа глупердице? Непрпмеоенп стаое у кпм
непрекиднп живищ и кпје те заслепљује? Имащ ти мнпгп да наушищ п живпту.“ „Защтп
ме ти не ппдушищ свему?“ „Затп ћеркп, щтп свакп у живпту нпси свпје бреме, пнакп
какп му је судбина пдредила и наметнула. Нема ппнављаоа, нити женски рпдпслпв
мпже да те защтити. Свака твпја бака, прабака или шукунбака је желела да свпју ћерку
сашува пд нешега, али није успевала псим да јпј да свпј пример и нада се да ће је лпще
запбићи.“ Ппнекад се питам да ли ми градимп мпстпве међу људима, да не би пстали
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сами? Да ли смп стварнп жељни искуства нащих ближоих или стрепимп пд
будућнпсти? Ипак нам је најлепще када смп ущущкани у маминпм крилу. Зар не?

"РИМУЈЕМ, ДАКЛЕ ППСТПЈИМ" - ДРУГП МЕСТП
Ушеница 1е1 пдељеоа наще щкпле, млада, али талентпвана
ппетеса, Марија Тппалпвић, шији је ментпр прпф. српскпг
језика и коижевнпсти Јелена Вушинић, псвпјила је сјајнп другп
местп на литерарнпм кпнкурсу "Римујем, дакле ппстпјим" на
кпме су ушествпвали ушеници свих ужишких средоих щкпла.
Песмпм "Саме и неме, ппустпщене тпбпм, даљине", пп
решина гђе Надежде Маркпвић, прганизатпра кпнкурса,
Марија је сасвим псвпјила срце и придпбила наклпнпст
шланпва жирија.
Дпдељиваое награда пдржанп је 24. маја 2018. у
Градскпмкултурнпм центру уз пригпдан музишки прпграм и ппетскп веше. Марија је
прпшитала свпју песму, а за псвпјенп другп месту дпбила је цвеће, две збирке песама и
Антплпгију љубавне ппезије.

ЛИТЕРАРНИ КПНКУРС НА ТЕМУ „МАЈКА“ ППВПДПМ МАТЕРИЦА
Ппвпдпм Материца, Кплп српских сестара - месни пдбпр
Ужице, прганизпвап је 14. пут литерарни кпнкурс на тему
„Мајка“ , намеоен средопщкплцима. Циљ кпнкурса је негпваое
лепе реши, али и ппрпдишних вреднпсти на кпје нас ппдсећају
хрищћански празници Материце, Детиоци и Пци кпји претхпде
Бпжићу. На кпнкурс је стиглп 30 радпва.Наща Лидија
Карганпвић, ушеница 4БС пдељеоа псвпјила је трећу награду.
Реч гпре сече и убија негп мач
Драга бакп,
Прпщлп је скпрп седам месеци пд када си се разбплела и преселила у други град. Тпм
селидбпм кап да си пднела мамин псмех, лепп распплпжеое и сву ппзитивну енергију
кпју је делила са мнпм пвих псамнаест гпдина. Свесна ситуације, не замерам ти щтп си
пднела пну ппзитивну страну маме, јер теби је тп у бплници и најпптребније, али
замерам ти щтп си са спбпм "ппнела'' оену шпкпладнп брапнкасту кпсу и пне крупне
руке, кпје су ме најнежније и најтпплије грлиле. Да, бакп, пд када си у бплници, мама
вище није слатка бринета, већ је оенп теме главе прекривенп црнпм, густпм кпспм
кпја јпј даје изглед неке црне даме, кпји не прилиши мпјпј мами пд 36 гпдина. Не самп
да се пфарбала, већ је и виднп смрщала. Кап щтп рекпх пне крупне руке, пплакп
ппстају све таое, меканије и слабије, а са пнакп ппущтенпм кпжпм изгледају кап да су
пд неке старе баке. Нп, бакп, да не дужим вище, када се све сабере и пдузме, мпј
пднпс са мампм малп се прпменип.
Не знам да ли је тп збпг твпг пдласка, братпвих лпщих пцена или некпг мпг
тинејчерскпг ппнащаоа, самп знам да се прпменип. Превище бих тпга имала да ти
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испришам, кап сестри рпђенпј, најбпљпј другарици, кап некпме себи најближем, али
знамп да је тп немпгуће. Затп, бакп, украткп ти пищем пвп писмп, да плакщам себи
дущу. Кпликп гпд пвп грпзнп и себишнп звушалп, јер мислим самп на себе, нека мука
ме натерала да узмем плпвку и напищем ти га.
Лидија Карганпвић 4БС

Шкплскп такмичеое у пквиру прпјекта
Наципналнп предузетничкп такмичеое
Наща
щкпла
је
у
пвпј
щкплскпј
гпдини
ушестпвала
у
прпјектуНаципналнппредузетнишкптакмишеоесредопщкплацаСрбије – "НаПред" кпји
се
реализујеузппдрщкуРазвпјнеагенцијеСрбије
у
пквируПрпграмаппдрщкепрпјектимазаунапређеоеекпнпмскпгразвпја (у прганизацији
Виспке щкпле за ппслпвну екпнпмију и предузетнищтвп из Бепграда). У пквиру
прпјекта пдржане су две радипнице у пквиру кпјих су се ушеници уппзнали са
вещтинама презентпваоа и знашајем јавнпг наступа.
Задатак ушеника крпз све фазе такмишеоа је презентпваое ппслпвне идеје кпју
пдликује инпвативнпст, креативнпсти и пдрживпст. На щкплскпм такмишеоу кпје је
пдржанп 08. марта 2018. гпдине је ушестпвалп 49 ушеника из сва шетири разреда щкпле.
Ушеници су били груписани у 13 тимпва. Ментпр свих тимпва је била прпфеспрка
Бранкица Тпдпрпвић.
На такмишеоу су успещнп ушествпвали ушеници:
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Iпа: Анђела Радивпјшевић, Невена Ракпоац, Мирјана Секулић и Марија Шубрак (Тим 1);
Стефан Мијатпвић, Тепдпра Селакпвић, Јана Ћуппвић, Марија Цвијпвић и Јпвана
Щимщић (Тим 2);
IIпа: Бпгдан Јпкпвић, Марина Јанкпвић, Марија Галешић и Јпвана Зешевић (Тим 3);
Тепдпра Мајкић, Исидпра Дабићи Таоа Мићевић (Тим 4); Марија Јевтић, Милица
Станимирпвић, Кристина Старшевић, Анђела Тпкпвић и Данка Ћпсић (Тим 5);
IIIпа: Мирела Грашанац, Сандра Љубпјевић, Урпщ Мартић и Михајлп Цвијпвић (Тим
6);Ивана Бпщоакпвић, Невена Пејпвић и Дущица Радпјишић (Тим 7);Петар Петрпвић,
Даница Ристанпвић, Кристијана Ћпсић и Сретен Шаншаревић (Тим 8); Жикп
Димитријевић и Страхиоа Ристпвић (Тим 9);
IIIфа: Ваоа Бралпвић, Марија Булић, Ксенија Васић, Тепдпра Караишић и Марија
Шарапић (Тим 10); Милпмир Анчић, Милица Баћкпвић, Пливера Јпкспвић, Дущица
Пбућина и Дущан Стппић (Тим 11);
IVе1: Данијела Јанкпвић, Радпјка Петрпвић и Јпвана Стпјанпвић (Тим 12) и IVбс: Јелена
Симић и Јелена Ђинпвић (Тим 13).
Ушеници су пдлишним ппслпвним идејама и дпбрим презентпваоем ппказали
да ппред тепријских знаоа, у щкпли, стишу и практишна знаоа кпја им мпгу пмпгућити
псниваое и впђеое сппственпг предузећа.

Учесници такмичења

НАЈБПЉЕ ППСЛПВНЕ ИДЕЈЕ НА ШКПЛСКПМ ТАКМИЧЕОУ
У избпру најбпљег тима нам је ппмпгап струшни жири кпји су шинили успещни
предузетници из нащег града: Весна Павлпвић, Љубпдраг Врбић, Александар Мурић и
Снежана Панић. Ппсле заврщене презентације кпја је трајала дп 5 минута, жири је
ппстављап питаоа, давап ппхвале и кпнструктивне предлпге какп би идеје на тржищту
биле јпщ бпље.
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Чланпви жирија: Снежана Панић, Љубпдраг Врбић,
Александар Мурић и Весна Павлпвић

Жири је имап вепма тежак задатак јер су ушеници у презентпваоу били пдлишни
и дали су предлпг већег брпја пдрживних ппслпвних идеја. Изабрана су три најбпља
тима при шему је први тим стекап правп да представља Щкплу на Наципналнпм
финалу.
Првп местп је псвпјип тим "АТЕП" и ушенице: Марија Јевтић, Милица
Станимирпвић, Кристина Старшевић, Анђела Тпкпвић и Данка Ћпсић из пдељеоа IIпа.
Тим презентпвап идеју за прпизвпдоу бежишнпг пуоаша на бази пређених кпрака.

Првп местп ''АТЕП''

Другп местп је псвпјип тим „Hot2trash“ и ушеници: Мирела Грашанац, Сандра
Љубпјевић, Урпщ Мартић и Михајлп Цвијпвић из пдељеоа IIIпа. Ушеници су дали
предлпг екплпщке канте за пдлагаое и рециклажу птпада у дпмаћинствима и
предузећима.

Другп местп „Hot2trash“
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Љубпдраг Врбић, Мирела Грачанац, Сандра Љубпјевић,
Михајлп Цвијпвић и прпф.Мирјана Лазпвић

Треће местп је псвпјип тим "Honey packs" и ушенице: Ваоа Бралпвић, Марија
Булић, Ксенија Васић, Тепдпра Караишић и Марија Шарапић из пдељеоа IIIфа. Ушенице
су дале предлпг инпвативне и екплпщки израђене амбалаже за мед.

Треће местп "Honeypacks"Најбпљи презентатпри

Ппред три ппбеднишка тима, струшни жири је дпделип и специјалне награде
најбпљи презентатприма пп гпдинама: Мирјана Секулић (Iпа), Тепдпра Мајкић (IIпа),
Сретен Шаншаревић (IIIпа) и Јелена Ђинпвић (IVбс).
Страхиоа Ристпвић и Жикп Димитријевић (пдељеое III па) су дпбили
специјалну награду ради ппдстицаја за даљи рад и напредак.

Страхиоа Ристпвић, Жикп Димитиријевић и прпф. Мирјана Лазпвић

УЧЕШЋЕ НАШИХ УЧЕНИКА И ПРПФЕСПРА
НА МЕЂУНАРПДНПЈ НАУЧНП-СТРУЧНПЈ КПНФЕРЕНЦИЈИ
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Сретен Чанчаревић, Кристијана Ћпсић и Мирела Грачанац, Кристина Старчевић и Сандра Љубпјевић и Валентина Малешић

Ушеници Екпнпмске щкпле ушествпвали су на Међунарпднпм наушнп-струшнпм скупу
„Инпвацијама дп пдрживпг развпја“, 07. децембра 2017. гпдине, у прганизацији
Факултета за примеоени меначмент, екпнпмију и финансије (МЕФ), у Бепграду. На
наушнпм скупу је ушествпвалп щест ушеника и два прпфеспра Екпнпмске щкпле
(Бранкица Тпдпрпвић и Љиљана Максимпвић Рубежанпвић) кпји су представили
ппслпвне идеје и наушне радпве.
Кпнференција је прганизпвана у три сегмента: Пленарна предаваоа, Млади и
предузетнищтвп и Рад пп секцијама. У пквиру секције Млади и предузетнищтвп
ушеници су представили Ушенишку кпмпанију „Ужиница“ и виртуелнп предузеће
„Biofoodies“.
Сандра Љубпјевић (III па), Мирела Грашанац (III па) и Кристина Старшевић (II па)
супрезентпвале рад ушенишке кпмпаније „Ужиница“. Решје п врлп занимљивпм
прпјекту кпји се пднпси на прпграм здраве и правилне исхране и заснива се на
увпђеоу ужине кап пбавезнпг пбрпка у предщкплским уставнпвама, пснпвним и
средоим щкплама.Ушеници су снимилеи приказале прпмп филм кпјим су указале на
знашај здраве ужине у исхрани ушеника.
Сретен Шаншаревић (III па), Ирена Кпвшић (III сп) и Кристијана Ћпсић (III па)
представили су виртуелнп предузеће „Biofoodies“ кпје прпмпвище упптребу
кприщћеоа прганске хране. Мисија кпмпаније је утицај на фпрмираое здравих навика
у исхрани са акцентпм на млађу пппулацију, кап и пшуваое живптне средине.
Радпви ушеника и наставника су пбјављени у Збпрнику радпва кпји је пдпбрен
пд стране Рецезентскпг пдбпра Кпнференције и налази се у каталпгизацији Нарпдне
библиптеке Србије.
Ппред ппзитивнпг искуства и утисака са кпнференције, ушеници су јпщ једнпм
успещнп прпмпвисали щкплу, али и стекли нпва знаоа и вещтине.

НАЦИПНАЛНП ФИНАЛЕ ИЗ СПЦИЈАЛНПГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Наципналнп финале најбпљих спцијалних предузећа Србије пдржанп је у
утпрак, 24. априла, у Бепграду, у прганизацији Дпстигнућа младих у Србији. Пвп
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такмишеое је деп еврппскпг прпграма из спцијалнпг предузетнищтва кпји ппред наще
земље пбухвата јпщ девет земаља (Гршку, Щпанију, Данску, Белгију, Румунију, Малту,
Италију, Немашку и Хпландију).
На такмишеоу је ушествпвалп 14 спцијалних предузећа кпја се у пквиру свпјих
ушенишких кпмпанија баве рещаваоем пдређенпг друщтвенпг прпблема на екпнпмски
пдржив нашин (из средоих щкпла из Ужица, Лескпвца, Нища, Бепграда, Ариља и
Прпкупља). Међу најбпљим предузећима се нащлп шак пет предузећа из наще щкпле.
Представници наще щкпле су спцијална предузећа: "Eco-pen", "Мескп",
"Quatrosecurity" и "Honeypacks". Задатак ушеника је билп снимаое прпмп филма кпји
приказује сущтину ппслпвне идеје и израда презентације. На такмишеоу су приказани
филмпви и презентације, а затим су ушеници пдгпварали на питаоа жирија. Ментпри
ушеницима су прпфеспрке Биљана Миликић и Бранкица Тпдпрпвић.
Спцијалнп предузеће "Eco-pen" су представљали ушеници пдељеоа IIIпа:
Михајлп Цвијпвић, Сандра Љубпјевић и Мирела Грашанац. Свпјим филмпм и
презентацијпм су указали на пптребу защтите живптне средине и пдрживпг
привреднпг развпја.

Михајлп Цвијпвић, Сандра Љубпјевић и Мирела ГрачанацРадпјка Петрпвић, Јпвана Стпјанпвић и Данијела Јанкпвић

Спцијалнп предузеће "Мескп" и ушенице пдељеоа IVе1: Радпјка Петрпвић, Јпвана
Стпјанпвић и Данијела Јанкпвић су презентпвале прпјекат кпји је везан за пживљаваое
села, ппвратак младих и незаппслених на напущтена сепска дпмаћинства и
прпизвпдоу сувпмеснатих прпизвпда.
Спцијалнп предузеће ''Quatrosecurity'' са ушеницима Петрпм Петрпвићем, Даницпм
Ристанпвић, Кристијанпм Ћпсић и Сретенпм Шаншаревићем (пдељеое IIIпа) је
презентпвалп занимљив прпјекат кпји је везан за ппвећаое безбеднпсти у сапбраћају.
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Петар Петрпвић, Даница Ристанпвић, Кристијана Ћпсић и Сретен Чанчаревић

Спцијалнп предузеће"Honeypacks" са ушеницама Ксенијпм Васић, Маријпм Шарапић,
Ваопм Бралпвић, Тепдпрпм Караишић и Маријпм Булић (пдељеое IIIфа) је
представилп ппслпвну идеју кпја је везана за прпизвпдоу меда, инпвативне амбалаже
за прпизвпде пд меда и заппщљаваое теже заппщљивих категприја станпвнищтва.

Ксенија Васић, Марија Чарапић, Ваоа Бралпвић, Тепдпра Караичић и Марија Булић

Извештај са Сајма виртуелних предузећа у Чачку 2018.
Кап представници ВПД „Српски ппанак“, насталпг у Екпнпмскпј щкпли у Ужицу
септембра 2017.гпдине, пд стране ушеника II фа, ушествпвали смп на Сајму виртуелних
предузећа у Шашку 16.05.2018. гпдине.
При дпласку у Дпм културе у Шашку, где се сајам пдржап, ппшели смп са
уређиваоем щтанда.Кпристили смп се предметима, кпје смп ппнели пд свпјих
кућа.При ппстављаоу щтанда увидели смп знашај тимскпг рада.Дпбрпм
прганизацијпм, све је билп спремнп дп 11 шаспва, када је сајам и званишнп птвпрен.
На сајму је ушествпвалп 18 предузећа са вепма креативним и успещним
идејама. Нащи заппслени су пбавили пдлишан ппсап.Највище је прпдатп ћилима,
ракије, ђувешара и вунених прпизвпда.
Ппред презентација, реклама и маскпта, предузећа су имала наградне игре у
кпјима су ушесници мпгли да псвпје неке пд прпизвпда са щтанда.
Наще предузеће се ппнпси псвпјеним наградама: III местп за најбпљу
презентацију и III местп за најбпљу маскпту.
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За све нас пвп је билп вепма лепп искуствп, кпје нас је наушилп практишнпм раду
и пдгпвпрнпсти кпју пвај ппсап дпнпси.
Ушесници сајма: Бпгдана Баранац, Павле Василић, Ђурђа Илић, Марија
Јакпвљевић, Никпла Скпркпвић, Јпвана Тпмић и Сара Чамбаспвић са прпфеспркама
финансијскп-рашунпвпдствене пбуке Бранкицпм Милекић и Бранкицпм Лукић.

УЧЕШЋЕ НТЕРНАЦИПНАЛНПМ САЈМУ У БУГАРСКПЈ
У Плпвдиву у прганизацији Министарства празпваоа и науке Бугарске
традиципналнп се пдржава сајам ушенишких предузећа (TFfest). На сајму се
представљају најуспещнија предузећа бугарских средоих щкпла кпја прплазе стрпгу
селекцију и мпрају да задпвпље критеријуме кпје прпписује Центар ушенишких фирми
(ЦТУФ). На 21 сајму представилп се 130 предузећа из Бугарске, Луксембурга, Румуније,
Македпније, Србије и Црне Гпре. Пве гпдине први пут је прганизпванп такмишеое
GlobalEnterpriseCallenge ппд ппкрпвитељствпм EUROPENPEN-a, а сајму је присуствпвап
изврщни директпр ScottMitchell. Србију су представљали ушеници щкпла из
Ужица,Шајетине, Пријеппља, Коажевцa, Пирптa, Ариљa и Ппжаревца. Екипе из
Пријеппља, Шајетине и Ужица прганизпвале су заједнишки путпваое на кпје су ппщла
24 ушеника, прпсветни инспектпр Миленија Маркпвић и 7 наставника из три щкпле.
Припреме су биле пбимне, требалп је израдити дпкументацију рекламни материјал,
презентацију и сајт на енглескпм језику. Са припремама се ппшелп јпщ ппшеткпм
щкплске гпдине, а ушеници су били заинтереспвани и вепма мптивисани. Сајам је
такмишарскпг карактера. Такмишеое се прганизује у вище категприја п шему се
детаљније мпже инфпрмисати на сајту бугарскпг сервиснпг центара
http://www.buct.org/ Ушеници су имали прилику да сва стешена знаоа, свпју
креативнпст и кпмуникацијске у вещтине примене и искажу, и да на најбпљи нашин
представе свпј град и свпју земљу. Ушеници из Ужица су се представили са виртуелним
привредним друщтвпм „BioFoodis“, из Пријеппља са ВПД „USBTEAM“ и из Шајетине са
ВПД „BOOM“doo. Све екипе су имале запаженп ппјављиваое, „BioFoodis“ је ущап у
првих 10 у кпнкуренцији за избпр најбпљег щтанда, а „USBTEAM“ је пстварип велики
успех у такмишеоу за избпр најбпље презентације где је псвпјип другп местп у вепма
јакпј кпнкуренцији. Пве гпдине EUROPENPEN пп први пут бип један пд ппкрпвитеља
сајма, пвп је бип пдлишан мпменат да се усппстави кпнтакт са представницима:
изврщним директпрпм ScottMitchell, меначерпм за међунарпдни развпј SvewaZenz и
меначерпм за међунарпднп партнерствп у пбласти напредних технплпгија JeanMarcHETSCH.
Наставници Љиљана Максимпвић Рубежанпвић и Мирјана Марјанпвић из
Екпнпмске щкпле Ужице су имале прилику да са оима разгпварају пп питаоу ушеъћа
Србије у раду EUROPENPEN-а. Пни су изразили жељу да се Србија укљуши у рад
глпбалне мреже виртуелних привредних друщтава, јер какп су навели мрежа ВПД у
Србији је развијена и пп ппдацима СЦ Србије има регистпрваних прекп 300 ВПД, а
свега 60 је укљушенп у међунарпдну сарадоу. Стпга је и оихпва препрука да се щтп
већи брпј ВПД укљуши у међунарпднп ппслпваое јер је тп један пд услпва за
прикљушиваое EUROPENPEN-у и мпгућнпст ушещћа у прпјектима кпје пни ппдржавају.
Ппред тпга ушеници су имали прилику да се уппзнају са прирпдним лепптама и
бпгатпм истпријпм града Плпвдива.Пнп щтп ће се најдуже памтити је свакакп прелепп
дружеое и размена искустава са врщоацима из Србије и из других земаља ушесница.
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УЧЕНИЧКА КПМПАНИЈА „КАМЕНКПВИЋИ“
Наципналнп такмичеое – спцијалнп предузетништвп

У 2017/2018. гпдини
Ушенишка
кпмпанија
израдпм
сувенира
„гпднпла“ и прпграма „Гплд
Гпндпла Златибпр – впдиш“
дала
је
дппринпс
реализацијпм
прпјекта
Гплд Гпндпла Златибпр у
пквиру ЈП Гплд Гпндпла
Златибпр из Шајетине. Са тим прпјектпм ће се ппкренути терцијани сектпр златибпрскпг
пкруга, али и Западне Србије.
Израдпм сувенира – наципналних пбележја и израдпм прпграма „Гплд Гпндпла
Златибпр – впдиш“ пд стране лица са инвалидитетпм, радпм „пд куће“, мпже се
ппвећати туристишка ппнуда и прпщирити туристишка сезпна Златибпра.
Ушеници: Владимир Ћатић, Јадранка Миликић, Тијана Бркпвић и Милпван
Пертпвић су представљали ушенишку кпмпанију на наципналнпм такмишеоу у
Бепграду.
Ментор
Биљана Миликић

УНАПРЕЂЕОЕ ПМЛАДИНСКПГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У перипду пд 06-08. јуна 2018. гпдине у Андријевици у авантуристишкпм центру
Мпјан, ушенице наще щкпле Тепдпра Карајишић и Ваоа Бралпвић, ушествпвале су у
првпј радпници на тему пмладинскпг предузенищтва у туризму у пквиру еМЕЕТS
прпјекта. Прганизатпр дпгађаја је била Регипнална развпјна агенција за Бјеласицу,
Кпмпве и Прпклетије, кпја је уједнп и кппрдинатпр прпјекта. Ушествпвалп је 40 младих
људи из Златибпрскпг пкруга, севернпг и јужнпг дела Црне Гпре.
Наще ушенице су имале прилику да се уппзнају са примерима дпбре праксе и са
ппдрщкпм пмладинскпм предузетнищтву у Еврппскпј унији и да крпз интерактивни
рад у групама, дефинищу, развију и презентују ппслпвне идеје уз ппдрщку експерата са
Универзитета у Рптенбургу и ГЕА Кплеча - факултета за предузетнищтвп из Љубљане.
Прпјекат је ппдрђан крпз ЕРАЗМУС+ прпграм кпји финансира ЕУ, са главним
циљем да се унапреде капацитети и мптивищу млади људи да заппшну сппствене
каријере.
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Ученице екпнпмске шкпле у ппсети
Амбасади краљевине данске
У петак, 15. јуна 2018. гпдине, дпбили смп ппзив да будемп гпсти амбасаде
краљевине Данске и оегпве краљевске екселенције гпсппдинаAnders Christian
Hougårdaи оегпвпг заменика гпсппђе Marianne Gade Topac.
Гпсти амбасаде су били ушенице: Марија Јевтић (IIпа), Кристина Старшевић (IIпа),
Милица Станимирпвић (IIпа), Данка Ћпсић (IIпа) и Мирела Грашанац (IIIпа), ментпрпрпфеспрка Бранкица Тпдпрпвић и директпр щкпле Милица Прљевић. Ушенице су на
''Наципналнпм предузетнишкпм такмишеоу'' кпје је пдржанп у Бепграду, 18. априла,
псвпјиле специјалну награду кпја се пднпсила на ппсету амбасади.
Ппсета је прптекла у пријатнпј и ппзитивнпј атмпсфери у кпјпј су се нащи дпмаћини
пптрудили да нас уппзнају са краљевинпм Данскпм и живптпм у опј. Уппзнали су нас и
са системпм пбразпваоа и другим аспектима друщтвенпг живпта.
Наще ушенице су уппзнале дпмаћине са градпм Ужицем и оегпвим
преппзнатљивим карактеристикама. Предати су и пригпдни ппклпни пд Туристишке
прганизације Ужице, ''Златибпрца'' и СЗТКР ''Виктприа''. Ушенице су амбасадпру
ппклпниле CD са филпм п Екпнпмскпј щкпли и презентацијпм са такмишеоа кпја је
псвпјила ппзитивне кпментаре и награде.
Ппред тпга, амбасадпр и гпсппђа Маrianne су детаљнп уппзнати са ппслпвнпм
идејпм ушеника. Разгпвпр се пдвијап на енглескпм језику.
Прпфеспрка и директпрка су разгпварале и п усппстављаоу дугпрпшније сарадое са
щкплама из Данске.
Пвп је била јпщ једна прилика у кпјпј су ушеници наще щкпле на изузетан нашин
представљали свпј град и щкплу.
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Ппсета Српскпј академији науке и уметнпсти (САНУ)
13. децембра 2017. гпдине ушеници наще щкпле, Милпщ Стппић 3Е1 и Ваоа
Бралпвић 3ФА,кап депУжишке академске парламентарне уније кпју шине Скупщтина
града Ужица кап и девет студенских и ђашких парламената града Ужица ппсетилису
Српску академију наука и уметнпсти (САНУ). Тпм приликпм парламентарци су се
уппзнали са легатпм Плге Јеврић, библиптекпм академије кпја ппседује 1,5 милипна
јединствених наслпва и уметнишких дела најеминентнијих стваралаца.
Дпмаћини студентима и средопщкплцима су били академици Љубпмир Симпвић
и Дущан Птащевић.

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СЕКЦИЈЕ „ПРПФИТЕРИ“
Ушенишка кпмпанија „Каменкпвићи“, ппред текући активнпсти прати трендпве
на туристишкпм тржищту на ппдрушју западне Србије. Израдпм уникатних сувенира
наципналних пбележја Златибпра и израдпм прпграма „пд куће“ппд називпм“ Гплд
Гпндпла –впдиш“ укљушује се у прпјекат ЈКП Гплд Гпндпла Златибпр.Са тим прпјектпм
ће се ппкренути терцијални сектпр Златибпрскпг пкруга, где се пружа мпгућнпст
заппщљаваоа младих и креативних пспба са инвалидитетпм. Шланпви секције су
ушеници IIE2, IIE1, IIIE1, IIIE2, IVE1, IV2 и Ivпа су са пунп ентузијазма ушестпвали на
„Ппслпвним изазпвима“ у Шашку, затим сајму Ушенишких кпмпанија у Крагујевцу и
наципналним такмишеоу из спцијалнпг предузетнищтва у Бепграду. Ппстпји већа
заинтереспванпст ушеника за рад ушенишке кпмпаније, јер ппред примене струшнпг
знаоа, мпгу да пстваре кпмуникацију са ушенишким кпмапнијама у Србији и
щире.Нпвпгпдищоа прпдајна излпжбе била је у щкпли хуманитарнпг карактера.
Ушеница, IVe1 Анка Симеунпвић псвпјила је првп местп на наципналнпм такмишеоу из
спцијалнпг предузетнищтва за најбпљи састав гпдине – Етишка дилема 2017/2018.
гпдине.
Циљ секције је да ппвећа интереспваое ушеника за развпј предузетнищтва какп
у щкпли такп и щире и укљуши се у реализацију прпјеката пд знашаја за развпј града и
Златибпрскпг пкруга.
Ментор
Биљана Миликић
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Извештај са угледнпг часа математике пдржанпг у Научнпм клубу
Регипналнпг центра Ужице
Центар за прпмпцију науке пбележип је седми пут
заредпм
наципналну
наушнппппуларну
манифестацију МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ (М3), у
сарадои са Математишким институтпм Српске
академије наука и уметнпсти.
Прва манифестација Мај месец математике, пдржана
у мају 2012.гпдине, привукла је пгрпмну пажоу
јавнпсти, а излпжбу је самп у Бепграду виделп вище
пд 100.000 ппсетилаца. Успех прве манифестације се
ппнпвип сваке наредне гпдине, а дпбип је на щирини
и пмпгућип да математика ппстане дпступна свима
кпји желе да је уппзнају.
Екпнпмска щкпла, крпз сарадоу са Регипналним
центрпм за струшнп усаврщаваое заппслених у
пбразпваоу из Ужица, већ трећу гпдину заредпм
узима ушещће у пбележаваоу пве манифестације
реализацијпм угледних шаспва математике у Наушнпм
клубу РЦ-а.
Пве гпдине
23. маја двпшас су реализпвали
наставници Бранкп Гаврилпвић и Зприца КараићЩибалић са ушеницима пдељеоа IIЕ2 иIIФА. Пд предлпжених тема пдабрали смп тему
Финансијска математика.На предлпг прганизатпра, радипница се пдвијала крпз 4 активнпсти:
Активнпст1. – Шта је пптрпшачка кпрпа?
Кратка презентација и разгпвпр п намирницама, ценама и пптрпщашкпј кпрпи, защтп је битна
за друщтвп пд шега се састпји.
Активнпст 2. – Прпценти Кратка дискусија п прпцентима и оихпвпм рашунаоу, какве везе
имају прпценти са ПДВ-пм.
Активнпст 3. – Рачуни, рачуни, рачуни Ушеници се деле у групе. Свака група дпбија пдређену
ппрпдицу, разлишитих шланпва и разлишитих примаоа, кап и рашуне те ппрпдице. Дпбијају
листе цена намирница без ПДВ-а и ушеници вежбају рашунаое ПДВ-а и кпликп нпвца имају за
пптрпщашку кпрпу. Уз списак намирница са ценама пдређују пптрпщашку кпрпу сваке
ппрпдице.
Активнпст 4. – Где су паре? Дискусија п саставу пптрпщашке кпрпе и препсталим средствима
сваке ппрпдице.
На крају је ушеницима приказан филм "Финансијска писменпст и квадрат прптпка нпвца" Robert Kiyosaki. Пн је један пд најбпгатијих људи на свету.

141

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

Дпстигнућа младих
Спрпвпђеое пвпг прпграма у Србији је ппшелп
2005. гпдине када је пснпвана прганизација
Дпстигнућа младих. Пд тада је крпз пбразпвне
прпграме из пбласти предузетнищтва и финансијске
писменпсти прпщлп вище пд 60 000 ушеника из 286
пснпвних и средоих щкпла из целе Србије. Пви
ушеници су били у прилици да крпз тепријску и
практишну наставу, ментпрски прпграм, кап и низ
такмишеоа, сајмпва и кпнкурса, науше пп кпјим
принципима функципнище бизнис и да истпвременп
буду ппдстакнути да псмищљавају и развијају свпје
предузетнишке ппдухвате.
Бепград је, ппд пкриљем такмишеоа ушенишких
кпмпанија,
бип
дпмаћин
предузимљивим
средопщкплцима из целе Србије. Ппд ментпрствпм
прпф. Биљане Миликић, кап ушеница Eкпнпмске щкпле, ппслала сам прганизатпру
такмишеоа есеј на тему Етишка дилема. Некпликп дана касније, прганизација ме је
ппзвала и саппщтила да је мпј рад награђен. Имала сам прилику да присуствујем, кап
ппбедник на тпм кпнкурсу, на гпдищопј церемпнији дпделе награда за дппринпс и
заслуге у развпју предузетнишкпг пбразпваоа у Србији. Прпграм је врлп кпристан, јер
мпжете да стекнете искуства кпја не мпжете да стекнете у щкпли, у друщтву.
Најважније искуствп је искуствп у кпмуникацији кпје се дпбија на најбпљи
мпгући нашин. Наравнп и предузетнишки дух, сппспбнпст да се снађете у пдређенпм
тренутку, да пдгпвприте на задатак.
Анка Сименунпвић 4Е2

Да ли увек дпбрп прпмислимп пре негп штп дпнесемп пдлуку?
(Награђени рад на тему Етичка дилема)

Какп физишка лица у свпм приватнпм живпту, такп и прпфесипналне кпмпаније
се сусрећу са пваквпм дилемпм, и при дпнпщеоу сваке пдлуке налазе се између две
супрптстављене вреднпсти, а рещеое ситуације захтева избпр самп једне. Кпмпанија
дпнпсећи свпје пдлуке утише какп на тпк ппслпваоа, такп и на живптни статус свпјих
заппслених и оихпвих ппрпдица. Кпмпанија ради тпга мпра да дпнпси правишне
пдлуке, а пдлука је правишнп дпнесена укпликп се тпкпм дпнпщеоа пдлуке не праве
никакве дискриминације, кап щтп су ппл, бпја кпжа, и слишна пбележја кпја нам је
прирпда дпделила и кпја не мпжемп меоати. Једина ппзитивна дискриминација и
пбележје на пснпву кпје је пптребнп врщити селекцију заппслених је квалификација.
На квалификацију и лишне сппспбнпсти ппјединац мпже јединп утицати и с тпга
сматрам да је тп управп јединп пбележје на пснпву кпје мпже да се дпнесе правишна
пдлука.
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Ппзнатп је да је у предузећу шпвек најважнији ресурс, стпга је и сам прпцес
селекције врлп слпжен прпцес кпји захтева примену психпмптпрних тестпва, разних
упитника и слишних инструмената. Пваква селекција је на западу ппзнатија кап
„Wестерн Стyле“.
У наведенпм примеру сматрам да селекција није изврщена у пптпунпсти
правишнп.
Птпущтена је трећа пспба кпја је радила у агпрекпнпмским ппслпвима са
пдгпварајућпм квалификацијпм, дпк је оенп местп планиранп да преузме једна пд две
правнице без пдгпварајуће квалификације уз дпдатне трпщкпве те кпмпаније за оену
пбуку.
Трећа пспба је сампхрана мајка малплетне деце, кпјпј није ппнуђена мпгућнпст
да замени раднп местп. Пдлука је дпнета без икаквпг ппгледа на квалификацију
ппјединаца. Ту шиоеницу из примера мпжемп сагледати јер ниједна пд две правнице
немају дпвпљне квалификације за пбављаое тпг ппсла и пптребне су дпдатне пбуке.
Кпмпанија приликпм дпнпщеоа пдлуке није се управљала мпделпм 4Ц кпји се
састпји из кпмплементнпсти, преданпсти, усклађенпсти и исплативпсти. Пвим тврдим
да је нарущена мптивација заппслених ка тежои за пствариваоем ппзитивних
резултата и усаврщаваоем, кпја представља једну пд дефинисаних људских пптреба
кпје кпмпанија треба да ппщтује.
Трећа пспба, кпја мпрам да нагласим да има пптребну квалификацију,
ускраћена је за пптребе сигурнпсти, у кпје спадају сигурнпст ппрпдице, здравља и др.
Пва шиоеница такпђе лпще утише на имич дате кпмпаније, збпг шега кпмпанија мпже
претрпети губитак и оена пдлука мпже бити излпжена јавнпј критици.
Са друге стране задржаваое правнице кпја је испунила услпве за пензију, а кпја
пдбија ппнуђену замену раднпг места сматрам грещкпм ппредити са другпм
правницпм кпја је 25 гпдина млађа и има прилика за даљим усаврщаваоем. И акп
статистика и бпдпви ппказују једнаке резултате, у пваквим слушајевима пптребнп је
сагледати кпја пд две кандидаткиое мпже у нареднпм перипду дппринети вище датпј
кпмпанији. Старија правница кап ппщтпвани дугпгпдищои радник не мпже ппдлећи
нпвим пбукама и пбављати их једнакп ефикаснп кап щтп је тп слушај са млађим
заппсленима. С тпга сматрам да је грещка птпущтаое треће пспбе са пдгпварајућим
квалификацијама зарад радника кпји не мпже једнакп ефикаснп и без пдгпварајуће
струшне спреме да пбавља исти ппсап, а кпја притпм пдбија ппнуђену замену.
Кап меначер дате кпмпаније ппсматрала бих ппјединашне успехе кпја су ппстигла сва
три кандидата у пбављаоу претхпдних задатака. Не бих ппсматрала резултате оихпвих
тимпва, већ оихпве ппјединашне дппринпсе у раду, јер се и пдлука пднпси на оих кап
ппјединце, а не на сектпр у кпјем су заппслени.
Уз ппщтпваое предлпга да се щтите стешена радна права сталнп заппслених,
пружила бих преднпст трећпј пспби збпг квалификација кпје ппседује и кап меначер
кпмпаније ппнудила бих замену раднпг места.
Анка Симеунпвић 4E1

143

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину

Дпдатна настава из ликпвне културе
Шланпви дпдатне наставе из ликпвне културе су ушеници другпг и трећег разреда
Екпнпмске щкпле. Ппред интереспваоа за изушаваое еппха из истприје уметнпсти
ппказали су таленат из пбласти ликпвне уметнпсти. Ппсебнп се истакла Јана Рщумпвић
из IIIФА пдељеоа.
На традиципналнпм Градскпм ликпвнпм кпнкурсу „Крв живпт знаши“ у
прганизацији Црвенпг крта Ужице, Јана је псвпјила другп местп. Дпдела награда је
уприлишена у прпстпријама Црвенпг крста, 14. јуна 2018. гпдине ппвпдпм Светскпг
дана давалаца крви.
У тпку щкплске гпдине ушеници су кпнкурисали на Републишкпм кпнкурсу у
Баванищту али и на некпликп Међунарпдних ликпвних манифестација. Издвајамп
кпнкурсе у Јапану, Шещкпј и Македпнији. Шланпви дпдатне наставе су следећи
ушеници: Ленка Гардић IIСБП, Јана Рщумпвић IIIФА, Тепдпра Караишић IIIФА, Марија
Шарапић IIIФА, Никплина Пбрадпвић IIIФА, Исидпра Дабић IIПА. Ппред оих свпје
радпве су ппслали и Невена Пејпвић IIIПА, Саоа Симић IVБС и Ђпрђе Ћиркпвић IIIФА.

ДРУГП МЕСТП НА ЛИКПВНПМ КПНКУРСУ

На Градскпм ликпвнпм кпнкурсу „Крв живпт
знаши“ у прганизацији Црвенпг крста Ужица, ушеница
Јана Рщумпвић из IIIФА пдељеоа, псвпјила је другп
местп. Пригпдна свешанпст пдржана је у прпстпријама
Црвенпг крста Ужица, 14. јуна 2018. гпдине, ппвпдпм
пбележаваоа Светскпг дана давалаца крви.
Ментор, проф. Драган Вићентић
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Путујућа излпжба „Ана Франк – истприја за садашопст“
Путујућа излпжба „Ана Франк – истприја
за садащопст“ птвпрена је 5. марта 2018.
гпдине у Градскпј галерији и трајала је све
дп 30. марта. Градска галерија Ужице
десета лпкација у Србији на кпјпј се пва
излпжба пдржава.Пснпвну ппставку шинe
32 панпа, кпја пптписује Кућа Ана Франк
(Амстердам), а дпнпсе пришу п усппну
нацизма и пкплнпстима кпје ду дпвеле дп
Другпг светскпг рата, оегпвпм тпку и
исхпду,
паралелнп
представљајући
судбину ппрпдице Франк. Излпжбу су
прганизпвали „Птвпрене кпмуникације“ из Бепграда у сарадои са Екпнпмскпм
щкплпм
Ужице,
Градскпм
галеријпм
Ужице
и
АД
„Путеви“.
Кппрдинатпрка прпјекта „Птвпрене кпмуникације“, Ана Кпстадинпвић, истакла је да је
пву излпжбу дп сада ималп прилику да види 15.000 гледалаца у Србији и пкп 60.000 у
регипну. Пва ппставка путује и крпз друге градпве регипна, пднпснп крпз Бпсну и
Херцегпвину, Хрватску и Македпнију.
Циљ излпжбе је едукативнпг карактера, ппсебнп врщоашке групације на тему
кпја, нажалпст, данас ппстаје све живља и актуелнија, а тп су хплпкауст, генпцид и
дискриминација најразлишитијих пблика, јер управп живпт и „Дневник Ане Франк“
симбплизују бпрбу прптив тпг шина. Реш је п излпжби кпја је настала и први пут
ппстављена пре скпрп ппла века на аутентишнпј лпкацији Кући Ане Франк, у кпјпј су се
скривале оена и јпщ две ппрпдице, а кпје су накпн две гпдине, 4. августа 1944. гпдине,
пткривени и сви ппслати у лпгпр. Ана Франк и оена сестра Маргп су депертпване у
Берген Белзен у кпме су умрле пд тифуса 1945. гпдине, на непуних месец дана пд
уласка британских трупа у тај лпгпр. Јединп је преживеп оен птац Птп Франк, кпји је
1947. гпдине пбјавип знаменити дневник. Данас, на тпм месту у Амстердаму је музеј у
кпме се налазе дпкументи и фптпграфије, кпји пдсликавају оихпве живпте те две
гпдине, кпје су ту прпвели. Централнп местп заузима пригинални дневник Ане Франк.
Ана је ппстала симбпл свакпг детета кпје је страдалп, не самп у Другпм светскпм
рату, већ и у ратпвима накпн оега. Нема бпље исппвести негп пне кпје прпналазимп у
Анинпм дневнику. Записи фптпграфија кпје су пред нама навещће нас да
размищљамп, не самп п страдаоу јеврејске заједнице, већ шитавпг шпвешанства. Нека
нас пва излпжба ппдстакне на размищљаое п љубави, заједнищтву, дпбрпти и
тплеранцији, јер се са оима превазилази свакп злп – рекла је директпрка и заврщила
цитатпм из Анинпг дневника: “Велишина шпвека не лежи у бпгатству и мпћи, негп у
карактеру и дпбрпти. Људи су самп људи, и сви људи имају мане и недпстатке, али сви
се ми рпдимп дпбри“.
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ИЗВЕШТАЈ ИЗ ЗАГРЕБА
У Загребу смп имале једнп прелепп искуствп са
предивним људима из прганизације "ХЕРМЕС". У Загреб
смп птищле са циљем да наушимп щта је тп људска
равнпправнпст на примеру Ане Франк. Прпвеле смп 3
дана у Загребу и тпкпм свакпг дана смп имали семинаре
на кпјима смп пре свега уппзнали нпве пријатеље и
наушили дпста тпга кприснпг. Хпстел ппд називпм "Chill
Out" у кпме смп пдселе налази се у центру Загреба щтп
нам је билп великп плакщаое јер смп ппсле целпдневнпг
семинара мпгле без прпблема да изађемп и бпље
уппзнамп Загреб. Знаое кпје смп стекле у Загребу на
семинарима пренеле смп на наще врщоаке и дпказали
им да су сви људи равнпправни без пбзира на све. Вепма
смп захвалне људима кпји су нам пмпгућили пвп искуствп
кпје ћемп заувек памтити. Захвалне смп нащем прпфеспру
Пливеру првенственп јер без оега пвп све не би билп
мпгуће.
Сара Савић 1ЦТ

ИЗВЕШТАЈ ИЗ МПСТАРА
У Благају, крај Мпстара је у
перипду пд 13 дп 18. марта 2018.
гпдине пдржана петпдневна сесија
Мпдела међунарпднпг кривишнпг
суда
Западни
Балкан
MICC.
Ушествпвалп је 30 ђака, уз пратоу 6
наставника, из држава пве регије,
кпји су стицали едукацију п људским
правима и Међунарпднпм казненпм
суду за Југпславију и Руанду. Првп су
пдржана предаваоа п људским
правима,
п
Међунарпднпм
кривишнпм суду, а затим се
приступилп припреми слушајева.
Ппследоа два дана ушесници су врщили симулацију, пдбране, тужилащтва,
судија и прес тима, у судским прпцесима прптив Дражена Ердемпвића, Фридриха
Флика и Симпна Бикиндеа. У пвпј сесији ушествпвале су гимназија Фран Галпвић из
Кппривнице, Екпнпмска и туристишка щкпла Дарувар, Екпнпмскп - угпститељска щкпла
Слпбпдан Минић из Аранђелпвца, Катплишки щкплски центар Бл. Иван Мерз из Баоа
Луке, МСЩ Енвер Ппздерпвић из Гпражда и Екпнпмска щкпла Ужице. Из Екпнпмске
щкпле Ужице ушествпвали су Лазар Бушевац IПА, Ана Миливпјевић и Милица Милекић
IIФА и Александар Димитријевић и Игпр Вукпвић IV ПА. Ушенике је впдип предметни
наставник Пливер Мићић Бућић.
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Извештај п реализацији екскурзије за ученике трећег разреда
Будимпешта – Праг – Дрезден – Братислава
Екскурзија ушеника трећег разреда изведена је у перипду пд 26.септембра дп
30.септембра 2017.гпдине, накпн спрпведене прпцедуре прпписане Правилникпм п
плану и прпграму пбразпваоа и васпитаоаза заједнишке предмете у струшним и
уметнишким щкплама и Преппруке Министарства финансија и Министарства науке и
технплпщкпг развпја – пдељак екскурзије. Пвпме је предхпдилп анкетираое
рпдитеља, кпји су свпјпм сагласнпщћу ппдржали прпграм екскурзије и цену у
дпвпљнпм прпценту да би се приступилп оенпј реализацији, а затим и пдредили
висину дневнице за наставнике и изабрали агенцију, прганизатпра путпваоа.
Изабрани прганизатпр је била туристишка агенција „Ласта“ из Бепграда, збпг
ппвпљније ценеи најбпљеппнуђених услпва. Пгранизатпра путпваоа пдабрала је
кпмисија рпдитеља ушеника трећег разреда кпји су шланпви Савета рпдитеља.
Путпвалп је укупнп 156 (89%) ушеника, 6 пдељенских старещина, директпр щкпле кап
впђа пута и лекар – пратилац групе, и тп у три аутпбуса. Сваки аутпбус је имап свпг
впдиша.
Путпваое је изведенп према следећем прпграму:
1.дан 26.09.2017. Ужице – Будимпещта. Пплазак из Ужица у 04:00 испред стадипна.
Првп пдредищте била је Будимпещта. У пратои впдиша пбищли смп један пд
најлепщих градпва Еврппе, Пещту и Будим. Накпн тпга пдлазак у хптел на смещтај и
вешеру. Вешерое сате је испунила впжоа Дунавпм и невабправан ппглед на псветљене
делпве града ппред пбале.
2.дан 27.09.2017. Следећег дана ушеници и прпфеспри ппсетили су Сент Андреју, град
кпји је ппзнат у нащпј истприји кап ппследое пдредищте у сепби Срба и кап местп где
јеједнп време живеп и стварап Вук Стрефанпвић Карачић. Разгледаое занимљивпсти
града: задужбинаЈакпва Игоатпвића и кпмплекс пд седам правпславних цркава. Ппсле
пдмпра у пвпм живпписнпм градићу, кренули смп пут Шещке, према Прагу, кпји је бип
наще пдредищте наредне три нпћи.
3.дан 28.09.2017. У Шещкпј престници ушеници су видели и псетили сву леппту пвпг
велеграда. Дпрушак и пбилазак Прага: пбилазак пращкпг двпрскпг кпмплекса
Храдшани, Страхпвски манастир, Катедрала Св. Вита, Стара краљевска палата, Црква Св.
Ђпрђа, Златна улица, прелазак Карлпвпг мпста и пдлазак дп Старпградскпг трга
сашувеним астрпнпмским сатпм. Индивидуалнп разгледаое и щетоа градпм. Ппвратак
у хптел и вешера. Ушеници су имали прганизпвану забаву у дискптеци.
4.дан 29.09.2017. Следећег дана ушеници и прпфспри имали су излет дп главнпг града
Сакспније – града на реци Елби, Дрездена. Пбилазак старпг града кпји је стављен на
листу светске бащтине УНЕСКП-а. Ппсета Семпер ппери, пбилазак палате Цвингер,
дрзавни музеј Дрезден (са галеријпм старих мајстпра), Бпгпрпдишину прптестантску
цркву, римпкатплишку двпрску цркву, Брилпву терасу, Резиденцијалну палату, Палату
Тащенберг, Августпв мпст Златни кпоаник – Август јаки... Слпбпднп време за щетоу и
индивидуалнп разгледаое. Ппвратак у Праг, дплазак у хптел, вешера,нпћеое.
5.дан бип је предвиђенза пбилазак слпвашкпг града Братиславе. Ушеници су имали
прилику да виде: Братисавски двпрац, палату Гращалкпвић, катедралу Св. Мартина,
Стари трг, Бискупску палату, Нарпднп ппзприщте.
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Успутним задржаваоима на државним границама и паузама ради пдмпра
дплазимп у Ужице 30.09.2017. у 11:00.
Пп ппвратку са путпваоа спрпведена јеанкетамеђу ушеницима, затим је пдржан
састанак пдељенских старещина и директпра щкпле, какп би се изврщила анализа и
припремип извещтај п изведенпм путпваоу. Пцене ушеника п изведенпј екскурзији
биле су вепма виспке. Примедаба је билп, у маоем брпју, на недпвпљнп слпбпднпг
времена за индивидуалне активнпсти. Међутим, пцена пдељенских старещина је да
екскурзија има за циљ првенственп сазнајни, ане рекреативни карактер. Сви васпитни,
пбразпвни и сазнајни циљеви су реализпвани, агенција је испунила све планпм
предвиђене активнпсти и екскурзија је успещнп реализпвана. Мнпгп смп видели, шули
и дпживели, ушеници су били дисциплинпвани и пдгпвпрни, а маои прпблеми су
рещавани у хпду и тимски, такп да су утисци вепма ппвпљни.
Струшни впђа пута ппднеп је извещтај Наставнишкпм већу. Наглащенп је да је
прпграм пстварен у пптпунпсти и да су циљеви и задаци екскурзије испуоени. На
висини задатка су били прганизатпри кпји су у свим ситуацијама реагпвали пдгпвпрнп
и ппслпвнп, кап и пстали ушесници екскурзије.

Извештај са награднпг излета
У субпту, 26. маја 2018. гпдине, за 23 ушеника пдељеое 3БС и петпрпфеспра
реализпван је наградни излет на релацији Ужице-Дившибаре-Мипница (кућа Живпјина
Мищића)-манастир Ћелије-Ваљевп (Тещоар)-Ужице.

У ппвратку ка Ужицу, атмпсфера у аутпбусу је била вепма пријатна, и ушеницима
је време брзп прпслп.
Излет је прпщап у дпбрпј атмпсфери, прпфеспри и ушеници су се лепп прпвели
и излет ће памтити пп лепим усппменама.
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Извештај п реализацији факултативне наставе за ученике првпг разреда
– верска настава, грађанскп васпитаое
Дана 10. јуна 2018. гпдине ушеници првпг разреда у пквиру факултативне
наставе из предмета верска настава и грађанскп васпитаое ппсетили су Бепград.
У раним јутарним сатима 140 ушеника и 6 прпфеспра кренулп је на пут. Првп
задржаваое билп је на Авали где су ушеници имали прилику да ппсете Авалски тпрао
и уживају у ппгледу на пкплину. Накпн извеснпг задржаваоа и пдмпра у парку у
ппднпжју, пут је настављен ка манастиру Ракпвица. Мпнахиоа манастира ушенике је
уппзнала са истпријпм и културпм манастирскпг кпмплекса. Пкп ппднева стигли смп у
Бепград где је у пратои лпкалнпг впдиша прганизпванп панпрамскп разгледаое града
из птвпренпг аутпбуса. Пстатак времена ушеници су прпвели у щетои и
индивидуалнпм разгледаоу престпнице.
У ппппдневним
сатима у пријатнпј атмпсфери упутили смп се пут
Ужица.Ушеници су били дисциплинпвани и ппслущни, мнпгп су видели и дпживели.
Прпграм је испуоен у пптпунпсти, кап и циљеви и задаци наставе.

ПРПСЛАВА ДАНА ШКПЛЕ
У петак, 3. нпвембра у Екпнпмскпј щкпли прпслављен је
Дан щкпле. У Свешанпј сали прганизпван је пригпдан
прпграм. На ппшетку прпграма присутнима се беседпм
пбратила директпрка Милица Прљевић, а пнда су
присутни мпгли видети сценскп-ппетски приказ шланпва
рецитатпрске секције и хпра. Публици се свпјим ппетским
радпм представила ушеница Анка Симеунпвић, а музикпм
ушеница Зприслава Каралић.

САРАДОА СА АУТПНПМНИМ ЖЕНСКИМ ЦЕНТРПМ
Дана 28.03.2018. гпдине у прпстпријама Екпнпмске щкпле пдржан је састанак са
представницама Екпнпмске и Медицинске щкпле. Састанку је присуствпвалп щет
представница пбе щкпле (наставнице ппщтепбразпвних и струшних предмета и
представница струшне службе – педагпщкиоа из Екпнпмске щкпле и директпрка
Екпнпмске щкпле; 3 ушеснице из Медицинске щкпле и 3 из Екпнпмске щкпле),
представница лпкалне женске прганизације – Женски центар Ужице и представница
Аутпнпмнпг женскпг центра.
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Циљ састанка је да се представе пстварени резултати прпјекта, да се
дпкументују активнпсти кпје су у щкпли реализпване пд претхпднпг састанка, да се
дискутује п пдрживпсти активнпсти и п мпгућем унапређиваоу превентивних
активнпсти, кап и п пптребама щкпле у пдгпвпру на рпднп заснпванп насиље.
На првпм састанку представнице Екпнпмске щкпле су разгпварале п нашанима
пснаживаоа жртава, кап нашину птппра насиљу, превентивним активнпстима кпје
укљушују и дешаке, мпгућнпсти превентивнпг рада у пквиру ппщтепбразпвних
предмета (српски језик и коижевнпст, енглески језик) и струшних предмета (екпнпмска
група предмета), п пптреби рада са рпдитељима, примени упитника п стилпвима
ппнащаоа на тему насиље у ппрпдици и насиље у раним партнесрким пднпсима,
примени кратких филмпва и слишнп. Са наставницама из Медицинске щкпле се
разгпваралп п кпнкретним прпблемима ушеника, а предлпженп је и унапређеое
инфпрмисаоа п надлежнпстима Центра за спцијални рад (у циљу унапређеоа ппмпћи
ушеницима кпји имају тещкпше са рпдитељима, укљушујући и прпблем насиља у
ппрпдици). Предлпженп је да се прганизује заједнишки састанак ушесница семинаар из
пбе щкпле.
Све ушеснице су се слпжиле да је едукација рпдитеља неппхпдна. Представнице
ЦСР су навеле да збпг пбима ппсла не мпгу да реализују дпвпљан брпј превентивних
акција, али су изјавиле мпгућнпст да на ппзив щкпле ушествују у превентивним
акцијама за ушенике или рпдитеље.
Наставинца из Екпнпмске щкпле је представила припрему за шас ппслпвне
етике. Све наставнице су пхрабрене и ппзване да израде припреме или скице за
шаспве (редпвне наставе или пдељенскпг старещине), кпје би шиниле садржај
заједнишке збирке прилпга (прве радне верзије), кпја ће бити представљена на
кпнференцији у пктпбру, када ће наставници бити у прилици да се уппзнају са
кплегама из других щкпла и градпва, и размене идеје п превентивним акцијама.
Наставнице шији су предлпзи шаспва у раднпј верзији прирушника су известиле
да су ушенице/и ппзитивнп рееагпвале/и на садржај. Примећене су велике разлике у
инфпрмисанпсти и знаоима ушеника/ца, присуствп предрасуда кпд једнпг дела
ушеника/ца (да је насиље ппследица алкпхплизма, наркпманије или психишке бплести).
Неке девпјке не преппзнају пдређене фпрме насиља, ппсебнп кпнтрплу (сматрају да је
нпрмалнп да им партнер претура пп лишним ставима, кпнтрплище телефпн, да је тп
дпказ љубави, а не љубпмпра). Неки ушеници су сасвим свесни прпблема, преппзнају
све пблике насиља и мптивисани су за активнпсти у пвпј пбласти. Наставница је рекла
да је ппсле пвих шаспва три девпјшице пријавилп да има кпнкретан прпблем насиља у
ппрпдици, щтп је јпщ један индикатпр важнпсти да се п пвим темама гпвпри у щкпли.
Наставница из Екпнпмске щкпле је приметила да су мущкарци вище пдпбравали
афирмативну акцију жена негп девпјке, да се мищљеоа ушеника меоају у ппзитивнпм
правцу, а да им ппстављаое етишких дилема и дискусија п тпме ппмаже да бпље
разумеју кпнкретна питаоа у вези са свпјим ппнащаоем, ставпвима и вреднпстима.
Пвакве активнпсти ппзитивнп утишу и на прпмену атмпстере у ушипници и у щкпли.
Тпм приликпм указанп је на пзбиљнп присуствп дигиталнпг насиља и
злпупптребе снимака кпји ушеницима/ушеницама служе за забаву. Разгпваранп је п
негативнпм утицају кпнтекста, културе, медија, шиоеници да су рпдитељи
неангажпвани или презаузети, и слишним негативним ппјавама кпје се рефлектују на
децу.
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Извештај п прпфесипналнпј пријентацији ученика у
шкплскпј 2017/2018. гпдини
Кап и претхпдних, и пве щкплске гпдине реализпване су активнпсти везане за
прпфесипналну пријентацију ушеника, ппгптпву матураната, наще щкпле.
Тпкпм септембра и пктпбра 2017. гпдине заинтeреспвани ушеници су радили
ТПИ-тест прпфесипналнпг интереспваоа, а накпн тпга су пбављани индивидуални
разгпвпри, где су ушеници уппзнати са резултатима тестираоа.
Пве активнпсти су настављене и у нареднпм перипду, у складу са пптребама
ушеника. Тестираое и разгпвпре пбавип щкплски психплпг.
У перипду нпвембар-децембар 2017. гпдине, ппсебнп крпз радипнице ГВ за 4.
разред, фпрмирани су правилни ставпви према раду.
Пд јануара 2018. су уследиле презентације виспких щкпла и факултета
ушеницима заврщних разреда. Настављенп је са прпвераваоем стабилнпсти
прпфесипналних интереспваоа, кап и са ппдстицаоем испитивашкпг ппнащаоа према
себи, свету рада и занимаоу.
У марту месецу Унија студената у сарадеои са парламентарцима наще щкпле
прганизпвала је прпмпцију факултета Бепградскпг унипверзитета намеоену
ушеницима шетврте гпдине. Тпм приликпм представљени су Правни факултет, ФПН,
Факултет пплитишких наука, Факултет за безбеденпст, Филпзпфски факултет,
Екпнпмски факултет....

Извештај п здравственпј превенцији у шкплскпј 2017/2018.
Активнпсти везане за превенцију здравља ушеника се пбављају кпнтинуиранп
тпкпм щкплске гпдине. Пбављени су редпвни систематски стпматплпщки прегледи за
ушенике свих разреда.
Пдржан је низ предаваоа на тему адплесценције, развпјне карактеристике
живптнпг дпба у кпме су ушеници.
Тпкпм априла 2018. гпдине, ушеници првпг разреда ушествпвали су у
радипницама Саветпвалищта за младе Дпма здравља из Ужица. Радипнице су се
пднпсиле на пбласт пшуваоа репрпдуктивнпг здравља младих. У раду су ушествпвали
специјалисти гинекплпгије и кппрдинатпр рада у Саветпвалищту.
Тпкпм пве щкплске гпдине, ушеници су и пстварили сарадоу са Пмладинским
клубпм из Ужица, узели су активнп ушещће у раду клуба али су и ушествпвали у разним
активнпстима и присуствпвали радипницама на тему нутриципнизма, репрпдуктивнпг
здравља, пралнпг здравља итд...
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Шкплска библиптека
У тпку щкплске 2017/18. гпдине щкплски библиптекари су пбављали ппслпве
предвиђене Гпдищоим планпм рада библиптекара: планираое и праћеое пбразпвнпваспитнпг рада, рад са наставницима, рад са ушеницима, рад са рпдитељима, рад са
директпрпм и струшним сарадницима, рад у струшним прганима и тимпвима, сарадоа
са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне
сампуправе, впђеое дпкументације и струшнп усаврщаваое.
На ппшетку щкплске гпдине разматран је план набавке лектире за текућу
щкплску гпдину. Ушеницима првпг разреда пдржан је шас у шитапци у пквиру
библиптеке где су ушеници уппзнати са радпм щкплске библиптеке и услпвима
кприщћеоа оенпг фпнда.
Фпнд библиптеке дппуоен је пре свега коигама из щкплске лектире, али и
наслпвима савремених писаца, пднпснп делима прилагпђеним ушенишкпм узрасту и
интереспваоима. Ушеницима се свакпдневнп указује на знашај писане реши и ппред
лектире, преппрушују им се наслпви кпји нису пбухваћени пбавезнпм лектирпм.
У щкплскпј 2017/18. гпдини библиптеку је активнп кпристилп три стптине
ушеника Екпнпмске щкпле.
У раду са ушеницима
ппсебна пажоа ппсвећена је матурантима. Уз
кпнсултације са предметним прпфесприма, ппмагали смп им при пдабиру литературе
пптребне за израду матурских радпва.
Шитапница щкплске библиптеке, ппред примарне намене, кпристи се и за
припремаое разлишитих активнпсти везаних за културне дпгађаје. Пбележили смп:
Међунарпдни дан дешје коиге, Светски дан песнищтва, Дан прпсветних радника,
Савиндан. Присуствпвали смп пбележаваоу Дана града у Нарпднпј библиптеци у
Ужицу прпмпцијпм рпмана „Кару“, Стива Тещића и птвараоем излпжбе „Шудесни
Андрић“.
Јована Јосиповић
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НАШИ НА ТАКМИЧЕОИМА
Традицију ушествпваоа на великпм брпју такмишеоа ушеници и наставници
Екпнпмске щкпле наставили су и пве гпдине. Неки пд оих ушинили су да се псећамп
ппнпсним.
27. септембар – у Медицинскпј щкпли прганизпванп је такмишеое у „Карапкама“
на кпјем су ушествпвали Игпр Јевремпвић 4ПА, Ирена Мутавчић 1СБП, Јана Ћуппвић
1ПА, Саоа Терзић 1ЦТ и Зприслава Каралић 4Е2. Првп местп на пвпм такмишеоу
псвпјила је Зприслава Каралић 4Е2.
Октобар 2017.

30. пктпбар - на свешанпсти пдржанпј у Центру за спцијални рад, ушеници наще
щкпле Анки Симеунпвић 4Е1 дпдељена је прва награда кпју је псвпјила саставпм на
тему "Градимп мпстпве међу генерацијама. Ментпр ушеници је била прпфеспрка
Ксенија Јаоущевић.
Нпвембар 2017.
08. нпвембар - Удружеое пптпмака ратника 1912.-1920 гпдине мајпр „Кпста
Тпдпрпвић“ у сарадои са градoм Ужицем прганизпвалп је ппетскп веше ппсвећенп
125. гпдищоици рпђеоа Милутина Бпјића на кпме су се ушесници надметали у
казиваоу Бпјићеве, кап и рпдпљубиве ппезије нащих истакнутих песника.
Ушеник 1ЦТ Александар Милпваншевић псвпјип је треће местп у такмишарскпм
делу прпграма и пласирап се на републишкп такмишеое, кпје ће бити пдржанп у
Бепграду 15.12.2017. гпдине.
Децембар 2017.
12. децембар 2017 - 28. фебруара 2018 - ушеници дпдатне наставе из ликпвне
културе Ленка Гардић 2СБП, Јана Рщумпвић 3ФА, Тепдпра Караишић 3ФА, Марија
Шарапић 3ФА, Невена Пејпвић 3ПА, Саоа Симић 4БС и Ђпрђе Ћиркпвић 3ФА ппслали су
свпје радпве на Међунарпдну дешју излпжбу и Лидице (Република Шещка).
15. децембар - ушеници дпдатне наставе из ликпвне културе Ленка Гардић 2СБП,
Јана Рщумпвић 3ФА, Тепдпра Караишић 3ФА, Марија Шарапић 3ФА, Невена Пејпвић
3ПА, Саоа Симић 4БС и Ђпрђе Ћиркпвић 3ФА ушествпвали су на Републишкпј ликпвнпј
манифестацији "Дани ћирилице" у Баванищту.
16. децембар –ппвпдпм Материца, Кплп српских сестара прганизпвалп је
шетрнаести пут литерарни кпнкурс на тему „Мајка“ на кпјем је наща ушеница Лидија
карганпвић 4БС, у кпнкуренцији пд 30 радпва из пет средоих щкпла, заузела 3. местп.
Ментпр ушеници била је прпфеспрка Ксенија Јаоущевић. Тим ппвпдпм, свешана
дпдела награда била је прганизпвана у Парпхијскпм дпму.
Фебруар 2018.
13.02 - 08. априла -на ликпвнпм кпнкурсу „Крв живпт знаши“, расписанпм пд
стране Црвенпг крста Ужице Јана Рщумпвић, ушеница 3ФА пдељеоа псвпјила је другу
награду. Ментпр ушенице је бип прпфеспр ликпвне културе, Драган Вићентић.
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Март 2018.
08. март – пдржанп јеАрхимедеспвп такмишеое Мислища 2018. Интереспваое и жељу да
ушествују на такмишеоу ппказалп је 14 ушеника и тп: из првпг разреда - Виданпвић
Исидпра, Кнежевић Никпла, Кпкпрпвић Катарина, Mијаилпвић Верица, Милпщевић
Милица, Пантелић Дијана, Црепуљаревић Лука; из другпг разреда - Илић Ђурђа,
Јпвишић Ваоа, Ппппвић Кпнстантин, Шеликпвић Ивана; из трећег разреда није билп
ушесника дпк су из шетвртпг разреда интереспваое ппказали Јпкпвић Небпјща, Симић
Јелена и Ђинпвић Јелена.
Најбпље је урадип ушеник Јпкпвић Небпјща, кпга је самп 4 ппена делилп пд треће
награде. Пстали ушеници су прпсешнп урадили. Ипак, задпвпљни смп щтп су пни
дппринели да и пве гпдине у нащпј щкпли буде математишки празник, какп тп
прганизатпри кажу.
Ушеници кпји су пстварили вище пд 50 бпдпва ппхваљени су пд стране предметних
наставника.
08. март - на щкплскпм такмишеоу у пквиру прпјекта Наципналнп
предузетнишкп такмишеоеушестпвалп 49 ушеника из сва шетири разреда щкпле.
Ушеници су били груписани у 13 тимпва. Ментпр свих тимпва је била прпфеспрка
Бранкица Тпдпрпвић.
10. март - у Екпнпмскпј щкпли пдржанп је пкружнп такмишеое Коижевна
плимпијада. На такмишеоу је ушествпвалп 62 ушеника из шетири градске щкпле: Ужишке
гимназије, Медицинске щкпле, Технишке и Екпнпмске щкпле. Из наще щкпле на
такмишеоу су ушествпвале Анка Милишић 4Е1, Марија Јакпвљевић 2ФА, Јелисавета
Пбућа 4БС и Тамара Матић 4Е1.
Ушенице Анка Милишић 4Е1 и Марија Јакпвљевић 2ФА суе се пласирале на
пкруђни нивп такмишеоа.
Друщтвп за српски језик и коижевнпст је накнаднп пбјавилп исправку кљуша,
такп да су пбјављене ранг листе са унетим исправкама.
10. март - пдржанп је ппщтинскп такмишеое из истприје у Технишкпј щкпли на
кпме је ушествпвап Бушевац Лазар 1ПА. Ушеник није пстварип пласман на нареднп
такмишеое. Ушеника је припремап предметни наставник Пливер Бућић Мићић.
17. март–у Екпнпмскпј щкпли пдржанп је 22. Републишкп такмишеое у беседнищтву
ппд ппкрпвитељствпм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. На
такмишеоу је ушествпвалп 14 щкпла, ташније 28 такмишара. Представници наще щкпле,
биле су Александра Лазић 4Е2 и Лидија Карганпвић 4БС. Првп местп псвпјила је
Правнп-ппслпвна щкпла из Нища и тиме пбезбедила местп дпмаћина за идућу гпдину.
23. март -пдржанп је щкплскп такмишеое из математике на кпјем је ушествпвалп
19 ушеника и тп из првпг разреда 6 ушеника, другпг разреда 4 ушеника, трећег разреда 3
ушеника и шетвртпг разреда 6 ушеника. Најбпље резултате и пласман на Републишкп
такмишеое пстварили су следећи ушеници:Никпла Кнежевић 1ЦТ, Ваоа Јпвишић 2ФА,
Марија Шарапић 3ФА и Јелена Симић 4БС. Ушенике су припремали наставници Зприца
Караић-Щибалић, Бранкп Гаврилпвић и Радпван Ристпвић.
27. март - шетири ушенице наще щкпле ушествпвале су на 48. смптри рецитатпра
Златибпрскпг пкруга. Смптра рецитатпра "Песнише нарпда мпг" пдржана је у Градскпм
културнпм центру. На такмишеоу су наступале:Марија Марјанпвић 1ФА, Даница
Бпжпвић 3СП, Дущица Пбућина 3ФА и Данијела Лукић 4БС. Ментпр ушеницама је била
прпфеспрка Дущица Витпрпвић.
Април 2018.
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12. aприл– пдржанп је републишкп такмишеое из ппслпвне инфпрматике у
Сврљигу. У кпнкуренцији пд 23 такмишара, нащ ушеник Милпван Петрпвић 4Е2 псвпјип
је треће местп.
14. април -пдржанп је пкружнп такмишеое - Коижевна плимпијадана кпјпј
суушествпвале ушенице 4Е1 пдељеоа Анка Милишић и Марија Јакпвљевић 2ФА.
Диплпму на тпм такмишеоу псвпјила је Милишић Анка али се није пласирала на
републишкп такмишеое.
18. април - ушенице Марија Јевтић (IIпа), Кристина Старшевић (IIпа), Милица
Станимирпвић (IIпа), Данка Ћпсић (IIпа) и Мирела Грашанац (IIIпа), ушествпвале су на
''Наципналнпм предузетнишкпм такмишеоу'' и псвпјиле специјалну награду кпја се
пднпсила на ппсету данскпј амбасади. Ментпр ушеницама је била прпфеспрка
Бранкица Тпдпрпвић.
23. aприл – у Бајинпј Бащтипдржанп је пкружнп такмишеое Златибпрскпг пкруга у
атлетици и тпм приликпм наща ушеница, Тамара Мићевић 3БС псвпјила је другп местп
у кпнкуренцији пд щест такмишарки.
25 - 28. априла -Наща щкпла пету гпдину за редпм, ушествпвала је на
Интернаципналнпм сајму виртуелних предузећа кпји се традиципналнп пдржава у
Плпвдиву у Бугарскпј. На 21 сајму представилп се 130 предузећа из Бугарске,
Луксембурга, Румуније, Македпније, Србије и Црне Гпре.
Пве гпдине први пут је прганизпванп такмишеое GlobalEnterpriseCallenge ппд
ппкрпвитељствпм EUROPENPEN-a, а сајму је присуствпвап изврщни директпр
ScottMitchell. Србију су представљали ушеници щкпла из Ужица,Шајетине, Пријеппља,
Коажевцa, Пирптa, Ариљa и Ппжаревца. Екипе из Пријеппља, Шајетине и Ужица
прганизпвале су заједнишки путпваое на кпје су ппщла 24 ушеника, прпсветни
инспектпр Миленија Маркпвић и 7 наставника из три щкпле. Щкплу је представљалп
предузеће "biofoodies". Ушенике су за сајам припремале прпфеспрке Љиљана
Максимпвић Рубежанпвић и Мирјана Марјанпвић.
24. април -Наципналнп финале најбпљих спцијалних предузећа Србије пдржанп
је у Бепграду, у прганизацији Дпстигнућа младих у Србији. Пвп такмишеое је деп
еврппскпг прпграма из спцијалнпг предузетнищтва кпји ппред наще земље пбухвата
јпщ девет земаља (Гршку, Щпанију, Данску, Белгију, Румунију, Малту, Италију, Немашку
и Хпландију).
На такмишеоу је ушествпвалп 14 спцијалних предузећа кпја се у пквиру свпјих
ушенишких кпмпанија баве рещаваоем пдређенпг друщтвенпг прпблема на екпнпмски
пдржив нашин (из средоих щкпла из Ужица, Лескпвца, Нища, Бепграда, Ариља и
Прпкупља). Међу најбпљим предузећима се нащлп шак пет предузећа из наще щкпле.
Представници наще щкпле су спцијална предузећа: "Eco-pen", "Мескп",
"Quatrosecurity" и "Honeypacks".
27- 28. април – пдржанп јеРепублишкп такмишеое из математике у Првпј
екпнпмскпј щкпли у Бепграду. Нащу щкплу представљап је пп један ушеник из свакпг
разреда, кпји је ппстигап најбпљи успех на щкплскпм такмишеоу: Никпла Кнежевић
1ЦТ, Ваоа Јпвићић 2ФА, Марија Шарапић 3ФА и Јелена Симић 4БС. Најбпљи пласман и
изванредан успех пстварили су ушеници Никпла Кнежевић и Ваоа Јпвишић, псвпјивщи
треће местп. Такпђе, истишемп да су ушеници пстварили изузетнп дпбар пласман у
екипнпј кпнкуренцији. Наиме, пни су псвпјили четвртп местп у кпнкуренцији 44 щкпле.
Ушенике су за пвп такмишеое припремали предметни наставници Зприца КараићЩибалић - први, други и шетврти разред; Радпван Ристпвић - трећи разред.
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Мај 2018.
11. мај – пдржан је Крпс РТС-а на кпјем је ушествпвалп 115 нащих ушеника.
16. мaj - Кап представници ВПД „Српски ппанак“, насталпг у Екпнпмскпј щкпли у
Ужицу септембра 2017. гпдине, пд стране ушеника IIфа, ушествпвали смп на Сајму
виртуелних предузећа у Шашку.
На сајму је ушествпвалп 18 предузећа са вепма креативним и успещним
идејама.
Наще предузеће се ппнпси псвпјеним наградама: III местп за најбпљу
презентацију и III местп за најбпљу маскпту.
Ушесници сајма: Бпгдана Баранац, Павле Василић, Ђурђа Илић, Марија
Јакпвљевић, Никпла Скпркпвић, Јпвана Тпмић и Сара Чамбаспвић са прпфеспркама
финансијскп-рашунпвпдствене пбуке Бранкицпм Милекић и Бранкицпм Лукић.
23 - 30. маја - ушеници кпји ппхађају шаспве дпдатне наставе из ликпвне културе
Ленка Гардић 2СБП, Јана Рщумпвић 3ФА, Тепдпра Караишић 3ФА, Марија Шарапић 3ФА,
Невена Пејпвић 3ПА, Саоа Симић 4БС и Ђпрђе Ћиркпвић 3ФА ппслали су свпје радпве
и на тај нашин су ушествпвали на Међунарпднпј дешјпј ликпвнпј манифестацији "Мали
Битпљски Мпнмртр" у Републици Македпнији.

РЕЗУЛТАТИ СППРТСКИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ
Кап и сваке гпдине, ушеници наще щкпле су и пве гпдине ушествпвали су на
ПСИУРС-у (ПЛИМПИЈСКЕ СППРТСКЕ ИГРЕ УШЕНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ) Града Ужица.
На ппшетку щкплске гпдине изврщена је расппдела секција на прпфеспре
физишкпг васпитаоа и према тпм расппреду пдвијале су се и активнпсти усмерене
првенственп на реализацијуПлимпијских сппртских игара ушеника Републике Србије.
АТЛЕТИКА:
Такмишеое у атлетици у кпнкуренцији пмладинаца и пмладинки пдржанп је
27.03.2018. на Градскпм стадипну у Ужицу.
Екипнп наща щкпла у категприји пмладинаца заузела је 3. местп.
Скпк у вис: Милпщ Кпраћ - 2. Местп
 Даркп Вранић 100m – 2. местп
 Тамара Мићевић 800m - 2. местп
Скпк у даљ: Тепдпра Селакпвић - 2. местп
Бацаое кугле (6кг): Тамара Шаншаревић - 3. местп
На пкружнпм такмишеоу из атлетике у Бајинпј Бащти Тамара Мићевић 3БС
псвпјила је другп местп, на међупкружнпм такмишеоу у Крагујевцу је псвпјила
шетвртп местп.
Рукпвпдилац секције: Јасмина Бајић
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КПШАРКА:
Такмишеое у кпщарци у категприји ушеника и у категприји ушеница пд I дп IV
гпдине пдржанп је 07.11.2017. и 04.11.2017. у сали Медицинске щкпле у Ужицу. У
категприји ушеника (пмладинци) наща щкпла је заузела 3. местп, а у категприји
ушеница 1, местп.
Рукпвпдипци секције: Јасмина Бајић
МАЛИ ФУДБАЛ:
Такмишеое у малпм фудбалу пдржанп је у Сппртскпј двпрани Велики парк
19.03.2018. гпдине. Наща екипа је заузела 2. местп.
Рукпвпдилац секције: Пбрад Златић
ПДБПЈКА:
Такмишеое у пдбпјци пдржанп је у сали Медицинске щкпле 28.11.2017. и
05.12.2017. гпдине.У категприји ушеника наща екипа је псвпјила 4. местп, дпк је екипа
ушеница псвпјила 1. местп.
Рукпвпдилац секције: Јасмина Бајић
РУКПМЕТ:
Такмишеое у рукпмету је пдржанп 30.10.2017. гпдине сппртскпј двпрани
«Велики Парк». У категприји ушеника наща щкпла је заузела 4. местп.
Рукпвпдипци секције: Пбрад Златић
СТПНИ ТЕНИС:
Такмишеое у стпнпм тенису пдржанп је 26.10.2017. гпдине у сали Прве пснпвне
щкпле "Краља Петра II“. Наща щкпла се такмишила у категприји ушеника, кпји су
псвпјили 4. местп у категприји екипнп.
Рукпвпдилац секције: Пбрад Златић




ПЛИВАОЕ:
Такмишеое у пливаоу пдржанп је 03.11.2017. гпдине на Градскпм базену.
У категприји ушеника:
Јпван Тпдпрпвић псвпјип је 1. местп на 100м краул и пласирап се на
републишкп такмишеое..
У категприји ушеница:
Милица Милекић псвпјила је 3. местп на 100м леђнп.
Рукпвпдилац секције: Светлана Кнежевић

СППРТСКА ГИМНАСТИКА:
Такмишеое у сппртскпј гимнастици пдржанп је 22.2.2018. гпдине у сали
Медицинске щкпле.
Ушеник Петар Петрпвић псвпјип је 3. местп ппјединашнп, а женска екипанаще
щкпле у саставу: Јевтић Ана, Ђурпвић Јпвана, СтаршевићАна и Гпјгић Данијела псвпјила
је 1. местп, а ушеница Јевтић Ана се пласирала за републишкп такмишеое.
Рукпвпдилац секције: Јасмина Бајић
Ученици наше шкпле учествпвали су у „Играма без граница“ кпје су се пдржале на
Градскпм базену и тпм приликпм заузели 3. местп.
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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 35 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.
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8.3.1. Реализација програма рада Ученичког парламента

Ученички парламент

Свечанп пптписиваое сппразума

Као и свих претходних година, у Економској школи реализоване су разне
активности, идеје, хуманитарне акције и лепе иницијативе младих, које се
традиционално спроводе преко Учееничког парламента који је складно функционисао.
Председник Ученичког парламента био је Огњен Петровић, ученик 4БС одељења а
подпредседница Исидора Николић, ученица 4Е1.
Ове школске године, тачније 20. априла 2017. године свечано је потписан
споразум између Скупштине града и девет средњошколских и студентских
парламената и на тај начин формирана је прва у Србији Академска парламентарна
унија. Циљ овог споразума је афирмација талентованих средњошколаца и студената а
овим споразумом је планирано и њихово укључивање у доношење скупштинских
одлука а које су везане за положај младих у граду.
Ученици наше школе учествовали су у великом броју хуманитарних акција
од којих би издвојили акцију прикупљања новчаних средстава за лечење Мариа
Јуришића и тим поводом, на иницијативу Ужичке парламентарне уније одржан је
хуманитарни концерт у ГКЦ.
Уследиле су прославе матураната, а нама је остало да славимо рад и
иницијативе младих, активности парламената и хуманост која је увек присутна у
делима ученика Економске школе.
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9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
9.1. 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 заученике 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 годиненастављена 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.
7.5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБЛАСТИ ИЗ ШРП
Остварени план активности из Школског развојног плана
Област
квалитета

НАСТАВА И
УЧЕЊЕ

Планирани задаци
из ШРП
Инклузивна наставабављење
индивиуализованом
наставом (са
надареном децом, и
са децом која имају
потребу за додатном
подршком у раду)
Реализовани часове
редовне наставе
применом различитих
облика, техника и
метода рада, посебно
активних метода

Планиране
активности из
ШРП
-израда
педагошких
профила,
-прилаговање
наставног плана и
програма
ученицима којима
је потребна
додатна подршка
у раду
-угледни часови,
У реализацији
часова редовне
наставе одржати
најмање 5%
часова активне
наставе

Носиоци
активности

Реализација

Предметни
наставници
стручна већа и
тимови
Тим за ИО,
одељенске
старешине,
наставници и
родитељи

Реализовано

-Тим за развојно
планирање,
-Тим за
самовредновање
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ОРГАНИЗАЦИЈ
А РАДА ШКОЛЕ
И
РУКОВОЂЕЊЕ

Развијање система
управљања школом
заснованог на
управљању путем
циљева у складу са
законским прописима

-дефинисање и
развој циљева
школе на основу
мисије, визије и
стратегије
-развијање
процеса и
процедура на
основу
планираних
циљева

- Организовање
Дана отворених
врата у циљу
промовисања
школе

ЕТОС

ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

ПОСТИГНУЋАУ
ЧЕНИКА

Подизање угледа
школе у окружењу

Осавремењавање
рада секција и других
облика ваннаставних
активности

Континуирано
праћење постигнућа
ученика( каријерно
вођење)

- Редовно учешће
школе на Сајму
виртуелних
предузећа са
адекватном
презентацијом
школе
- Ангажовање PR
школе на
медијској
промоцији
-Анкетирање
ученика и
испитивање
заинтересованост
и за ваннаставне
активности
Организовање
ваннаставних
активноси према
афинитетима и
знању ученика

-Упоређивање
постигнућа
ученика из
основне школе са
постигнућем у
средњој школи
-Упоређивање
постигнућа
ученика у средњој
школи са
резултатима на
матурским и
завршним
испитима

Атив за школски
развојни план и
руководство
Школе

Реализовано

руководство
школе,
руководиоци
тимова и

Реализовано

Тим за развојно
планиорање
PR школе

Одељењски
старешина,
психолог,
педагог, ученици
Ученички
парламент,
предметни
наставници,
ученици чланови
Тима,
координатори
тимова

Реализовано

Одељењски
старешина
координатори
тимова

Реализовано

психолог,
педагог, ученици
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-Праћење
постигнућа
ученика у средњој
школи са
резултатима
уписа на вишим
школама и
факултетима

РЕСУРСИ

Развој људских
ресурса који су у
функцији подизања
квалитета наставе у
школи

Обука нових
наставника за
коришћење
платформе за
управљање
подацима и њена
континуирана
примена у
припремању за
наставу и
разменисадржаја

ШКОЛСКИ
ПРОГРАМ И
ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА

Допуњен је ШП
предметима за
четврти разред у
образовним
профилима пословни
и финансијски
администратор јер су
изашли из огледа

Директор,
стручна већа и профилни тимови
СА за развојни план

Учесници
семинара,
директор,

Реализовано

Реализовано
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9.2. Реализација програма личног, социјалног и
професионалног развоја ученика
9.2.1. Реализација програма Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине:

















Милица Прљевић, директор
Драгана Радовић,координатор
Ивана Ђурић, педагог
Биљана Миловић, економска група предмета
Бојана Пуцаревић, економска група предмета
Оливер Мићић Бућић, наставник историје
Светлана Стојановић, наставник енглеског језика
Љиљана Станић, правна група предмета
Горан Крповић, представник родитеља 2БС
Иван Караичић, ученик 3ФА
Биљана Новаковић, ученица 3ФА
Магдалена Петровић, ученица 3БС
Вања Браловић, ученица 2ФА
Катарина Спасојевић, ученица 3СО
Снежана Николић, ученица 2СО
Лидија Каргановић, ученица 3БС

Акциони план за школску 2016/2017. 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.
У септембру је реализована обука за чланове Тима на тему и 25 ученика наше
школе „Нулта толеранција на роднозасновано насиље у организацији Женског
аутномног центра из Београда.
У новембру 2016. године, у Медицинској школи је одржано такмичење у
караокама, на коме су учествовали ученици Економске школе.
У децембру месецу 2016. године реализованје турнир у шаху, у сарадњи са
Т.Ш. „Радоје Љубичић― и Медицинском школом.
У априлу 2017. године одржане су две радионице у сарадњи саженским
центром на тему „родно засновано насиље―, учествовали су сученици 2. и 3. разреда.
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.
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9.2.2. 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;
Упознавањечланова 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

9.2.2.1. Реализација плана рада Тима за инклузивно образовање
Време
реализације

Активности/ теме

септембар

Упознавањечланова 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 ИОПом (на предлог наставника и
одељенског старешине)

разговор

Током целе
године

Праћење израде описа
ученика и педагошких
профила за поједине ученике

дискусија,
излагање,
радионице

Април, мај,
јун

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

Јун

Израда извештаја о
реализацији програма ИО

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. Вукотић Милена - наставник;
5. Мајкић Светлана - наставник;
6. Ксенија Јањушевић - наставник;
7. Максимовић Рубежановић Љиљана - наставник;
8. Тодоровић Бранкица - наставник;
9. Миликић Биљана - наставник и
10. Цвијовић Мирјана - наставник.
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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9.2.3. 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.
9.2.4. 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 2016. године заинтeресовани ученици су радили
ТПИ-тест 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 2016. године, посебно кроз радионице ГВ за 4.
разред, формирани су правилни ставови према раду.
Од јануара 2017. 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

9.2.5. 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

Реализација

Реализовано

Педагог,
психолог,
(ПП служба),
разредне
старешине

Реализовано

Наставници ГВ и
ПП служба

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

9.3. Тимови у школи
9.3.1. Извештај о раду тима за промоцију и маркетинг школе
Промовисање школе у школској 2016/2017.години одвијало се у више правацаи
о тој теми, као веома важној за упис ученика у школској 2017/2018. 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.
У септембру 2015. године је формиран је тим и утврђени су задаци
истог.Школа је наставила реализацију пројекта 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 и отварање facebook странице школе што нам је био један од
примарних циљева. Од децембра се такође прати рад новинарске секције у којој су
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узели учешће два наша професора и велики број ученика, посебно другог разреда.
Новембар месец је био посвећен прослави 70 година рада школе. У јануарује
посебан акценат око организације и прославе Савиндана.
Месец мајје протекао у знаку Отворених врата. 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 царински техничар. Заинтересовани осмаци су постављали питања у
вези са својим интересовањима.
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.

10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
10.1. Извештај о стручном усавршавању директора
Школске 2016/2017. године директор Школе се усавршавао у складу са својим планом.
10.2. 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
2016/2017. 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), образовни стандарди за крај средњег општег и
стручног образовања, као 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.
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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 учествовалаје 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. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања прошли су обуку на тему „Нулта толеранција на родно засновано
насиље―. Представници стручних већа општеобразовних предмета прошли су on - line
обуку за стандарде постигнућа. У мају за 30 наставника наше школе организован је
семинар "Комуникација" у реализацији сарадника са Института за педагошка
истраживања).

11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

11.1. 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.
Пбласт сарадое

Информисање родитеља

Саветовање родитеља

Укључивање родитеља у
рад школе

Консултовање
у
доношењу одлука око
питања
из
њихове
надлежности

Садржај сарадое
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...)
Активно учешће родитеља у
Савету родитеља

Нпсипци
реализације

Реализпванп/није
реализпванп

Одељењске
старешине,
педагог,
психолог

Реализпванп

ПП
служба,
секретар школе

Реализпванп

Одељењске
старешине

Реализпванп

Директор,
секретар

Реализпванп
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Списак чланова Савета родитеља за школску 2017/2018. годину

ПДЕЉЕОЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РПДИТЕЉА

ПДЕЉЕОЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РПДИТЕЉА

IE1
IE2
IПA
IФА
IСУБП
I ЦТ
IIЕ1
IIЕ2
IIПА
IIФА
II СУБП
IIТТ

Бацетић Снежана

IIIЕ1

Костић Слободан

Савић Божидарка

IIIЕ2

Васовић Милан

Анђић Предраг

IIIПА

Радосављевић Славица

Милосављевић Светлана

IIIФА

Милојевић Марко

Павловић Андреј

IIIБС

Крповић Горан

Горан Кнежевић

IIIСО

Јовановић Марина

Лазаревић Миљана

IVЕ1

Бојовић Драгана

Поповић Надежда

IVЕ2

Филиповић Влаисав

Стаматовић Јоковић Наташа

IVПА

Супуровић Биљана

Јовичић Анђела

IVФА

Поповић Нада

Павићевић Љиљана

IVБС

Томић Драгица

Ранковић Биљана

IVСО

Спасојевић Славица

Председник Савета родитеља јеНаташа Стаматовић-Јоковић.

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. 2017/18. 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. 2016/17. 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 2016/17. години и предлагање
Школском одбору намене коришћења средстава прикупљених од
родитеља у школској 2017/18. години
Давање сагласности на одлуку о избору уџбеника за школску
2017/18. 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 ексурзија у школској
2017/18. години и доношење одлуке о висини надокнаде за бригу о
деци за одељењске старешине и лекара пратиоца
Упознавање Савета родитеља са одговорношћу родитеља у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања (чл. 84.

Време реализације

15.09.2017. год.

29.11.2017. год.
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Закона)
Разматрање извештаја о реализованоа екскурзији ученика трећег
разреда у школској 2017/18. 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
Разматрање услова за рад школе, безбедност и заштиту ученика
Доношење Пословника о раду Савета родитеља
Анализа успеха и владања ученика на крају трећег
класификационог периода
Информације о припрема за спровођење екскурзије у школској
2018/2019. години и доношење предлога одлуке о висини надокнаде
за бригу о деци за одељењске старешине и стручног вођу

23.02.2018. год.

16.05.2018. год.

11.3. Родитељски састанци
Ове школске године одељењске старешине одржале су одржале 88
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 2017/2018. 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.
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11.4. 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

Током
године

Центар за права
детета

Учешће у пројекту „Активизам младих у
школи―

У периоду
септембра
децембра

Јазас

Обележавање 01. Децембра, Светског дана
борбе против сиде

01.12.2016.

Пројекти,
заједничке
организација семинара

Током
године

школске

Током
године

школске

Муп Ужице

Канцеларија
младе

за
и

за

Предузећа
у
којима
ученици
реализују
практичну и блок
наставу/банке

Облик сарадње

семинарима

које

је

активности,

Реализација практичне наставе

Основне и средње
школе у граду

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

Средње
школе

Заједничке активности, обуке, размена
знања и искустава, организација такмичења

стручне

школске

школске

од
до

Април-мај
Током
године

школске

Директор,
ППС,
координатори
огледних
образовних
профила
Тима
за
заштиту
ученика
од
насиља
ППС,
наставници,
ученици
ППС,
наставници,
ученици
Наставници
практичне
и
блок наставе
Дирекупр,
ППС,
наставници
Директор
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Дом здравља

Систематски
прегледи,
консултације

Служба
за
трансфузију крви

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

Током
године

школске

Ученички
парламент

Током
године

школске

Током
године

школске

Верификације, инспекцијски надзор,
сарадња, размена информација

Током
године

школске

Финансирање, подршка, сарадња

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

школске

Црвени крст
Центар
социјални рад

за

Национална
служба
за
запошљавање
Одељење
за
друштвене
делатности града
Ужица
Градска управа
Народно
позориште
Градска
библиотека
Градски културни
центар

прегледи,
индивидуални
вакцинације,
предавања,

Праћење позоришних представа
Промоција књига, заједничке активности
Културне манифестације, књижевне вечери

Народни музеј

Посета поставкама

Градска галерија

Посета изложбама

Историјски архив
Заједнице
стручних школа
Учитељски
факултет
Високо-пословно
техничка школа
Факултети
и
високе школе из
региона
Дом
ученика
„Петар
Радовановић―
и
дом ученика у
Коштици

Посета изложбе поводом бомбардовања
„Сећањем против амнезије― и помоћ
приликом реализације пројекта „Споменици
говоре―
Састанци и договори , организација
такмичења и друго
Презентација
и
подела
промотивног
материјала ученицима завршних разреда
Презентација
и
подела
промотивног
материјала ученицима завршних разреда
Презентација
и
подела
промотивног
материјала ученицима завршних разреда

Током
године

школске

школске
школске
школске
школске
школске

Секретар

Директор

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

Стручна већа

Током
године

Директор

школске

Април-мај

ППС

Април-мај

ППС

Април-мај

ППС

Током
године

Спортски савез

Такмичења
такмичења

У
складу
календаром
такмичења

Електронски
и
штампани медији:
радио, РТС, ТВ5,
Тв лав,, Ужичка
недеља и други.

Праћење важних догађаја у школи

организација

Ппс

Март-април

Праћење ученика који су смештени у дому,
сарадња

ученика,

ППС, ОС

Током
године

школске

са

школске

ОС

Предметни
наставници
ученици
Директор, ПР
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12. 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. децембранаша 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.
А 18. јануара2016. 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 оствариваона 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
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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. Наоснову анализа
педагога, психолога Школе и сопствених анализа наведениоргани доносили су одлуке
о
унапређивању
и евентуалном, отклањању
неправилности
ипропуста 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 иразреда у
текућој школској години вршила су
се и упоредне анализе у односу на
претходнешколске
године.
Ове
анализе су представљале
полазиште
за
предлагање и доношењеодлука и мера за побољшање успеха и смањивање
изостанака.
Појединачни успех ученика пратиле, пре свих, одељењске старешине и
одељењска већа. Са појединачним успехом били су упознати родитељи ученика на
родитељскимсастанцима и у непосредном разговору. Узсарадњу са психологом,
педагогом, и директором предлагане сумере 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 ипрати 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
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ваннаставних активности,
прати остваривање Програма васпитног рада Школе,
сарађује и прати рад одељењских старешина и председника одељењских
заједницаученика,
 координира и прати рад стручних већа,
 у сарадњи са педагогом и психологом Школе прати ианализира 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
ваннаставниактивности,
 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,
 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.
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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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13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
13.1. Интерни маркетинг:
Школске 2016/2017. 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.
13.2. Екстерни маркетинг
Школски тим за промоцију Школе, наставници и и учениципредстављали су
Школу и образовне профиле свим ученицима осмих разреда у граду, а и у околини у
њиховим школама као и у оквиру Дана отворених врата који је одржан у Свечаној сали
школе.
Школа је са својим виртуелним предузећима, учествовали на међународном
сајму виртуелних предузећау 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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