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У в о д 
 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2016/2017.год. 
израђен је на основу расположивих података из педагошке документације, 
документације органа управљања и руковођења, стручних органа и других 
референтних извора . 

Годишњи план  рада Прехрамбено – хемијске школе усвојен је од стране 
Школског одбора 15.09.2016. године и представљао је основу за реализацију 
образовно-васпитног рада као и за остваривање других активности у школи, као што 
су улагања у материјално техничке услове рада школе. 

 Школске 2016/2017. год., наставна година је започела 01.09.2016. год. 
Одвијала се у две смене. Први и трећи разред у једној и други и четврти разред у 
супротној смени, са традиционалано ротационим сменама на недељу дана. 

 Наставу је изводило 68 наставника уз поштовање календара рада и 
наставних планова и програма. 

На почетку школске године уписанo је 535 ученикa, у току године исписало се 
38 ученика, а уписалo се 8 ученика, тако да је на крају школске године било укупно 
502 ученика. 

У први разред уписано је  шест  одељења и то: једно одељењe образовног 
профила техничар за индустр.фармац.технологију, два одељења образовног 
профила техничар за заштиту животне средине, једно одељење образовног 
профила техничар за биотехнологију, једно одељење образовног профила 
прехрамбени техничар и по пола одељења пекар и месар. 

У други разред уписано је шест одељења и то: једно одељењe образовног 
профила техничар за индустр.фармац.технологију, два одељења образовног 
профила техничар за заштиту животне средине, једно одељење образовног 
профила техничар за биотехнологију, једно одељење образовног профила 
прехрамбени техничар и по пола одељења пекар и месар. 

У трећи разред уписано је шест одељења и то: два одељења образовног 
профила техничар за индустр.фармац.технологију, два одељења образовног 
профила техничар за заштиту животне средине, једно одељење образовног 
профила прехрамбени техничар и једно одељење пекара. 

  
У четврти разред уписано је шест одељења и то: једно одељењe образовног 

профила хемијски лаборант, једно одељење образовног профила техничар за 
козметичку технологију, једно одељење образовног профила техничар за 
индустрријску фармацеутску технологију, два одељења образовног профила 
техничар за заштиту животне средине и  једно одељење образовног профила 
прехрамбени техничар. 

Од 502 ученика, 455 ученик (90,6%) је са позитивним успехом завршило 
разред на крају наставне године. Разред није завршило 47 ученика (9,36%), односно 
на крају наставне године остало је да полаже разредне и поправне испите.  

Од 111 ученика завршног разреда, матурски испит полагало 104 ученика и сви 
су положили у јунском испитном року. 7 ученика није стекло право на полагање у 
јунском року Завршни испит су полозили сви ученици.  

На крају школске године, 125 одличних ученика добило је похвалу 
Наставничког већа за одличан успех и примерно владање. Један ученик, Јована 
Војиновић,  је носиолац  Вукове дипломе.  За ученика генерације предложено је 4 
ученика. Изабрана је Војиновић Јована, ученица одељења IV3. Ученика генерације 



Школа је наградила томом од 12 књига- Велики светски музеји, а као носиоца 
Вукове дипломе књигом –Лајање на звезде. Такође је  присуствовала свечаном 
пријему у Белом двору који традиционално сваке године приређује 
Престолонаследник ЊКВ Александар Карађорђевић, за ученике генерације 
средњих школа Србије. Свим одлични ученици 4.разреда награђени су књигама. 

 У току школске године одржано је 15 седница Наставничког већа, 8 седница 
Одељењских већа, 7 састанака Савета родитеља, 13 састанака Школског одбора и            
10 састанака Педагошког колегијума. 

Ради побољшања квалитета наставног процеса, у току школске 2016/2017. 
године, реализоване су бројне посете часова од стране: директора, помоћника 
директора и педагога,  а остварене су и међусобне посете. 

 Школа је узела учешће у Пројекту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије  Унапређење квалитета наставе – развој 
кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања.  
У оквиру пројекта  одржан је 61 сараднички час. У Пројекту је учествовало  43 
наставника што је 60% колектива.   

Унапређењу процеса наставе и учења у Школи је допринео и велики број 
реализованих активности додатног и допунског рада са ученицима, те бројних и 
разноврсних ваннаставних активности, у које се ученици укључују у великом броју, а 
неретко их и сами иницирају, организују и реализују, уз подршку наставника. 

У књизи евиденције осталих облика образовно васпитног рада у којима се 
евидентирају часови ваннаставних активности на нивоу школе евидентирано  је 146 
ученика укључених  у активности девет секција. 

Ученици наше школе учествовали су у многим хуманитарним акцијама. 
Посебно истичемо  акцију добровољног давања крви реализовану у два наврата у 
просторијама школе, као и прикупљање новца за куповину месечне карте једном 
ученику и посету специјалној школи “Бубањ”. 

Реализовано је  пет  једнодневних стручних екскурзија. 
Књижни фонд школске библиотеке обогаћен је са 67 нових наслова. 
Матуранти Школе су 06.06.2016. прославили завршетак школске године на 

матурском балу у ресторану „Бољи живот“ 
Ученици су достојно представљали Школу учешћем на многобројним 

такмичењима на свим нивоима: од школског до републичког. 
Све активности које су планиране и реализоване биле су усмерене ка 

правилном развоју ученика, психичком, физичком и социјалном, његовом 
образовању и стварању климе поверења у школи као институцији која настоји да 
остане значајан фактор образовања и васпитања. 

Да би унапредили образовни процес неопходно је и даље  непрекидно радити 
на побољшању услова рада у Школи и интензивирати примену нових метода и 
облика рада, односно примењивати интердисциплинарни приступ настави. 

 
 
Извештај о реализацији Годишњег плана рада за 2016/2017. годину израдилa 

комисија у саставу: 
 
 
1.Микић Николић Тања, директор 
2.Ћирић Мара, координатор 
3.Микић Гордана, педагог 
4.Ристић Весна, организатор практичне наставе 
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1. УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ РАДА 
ШКОЛЕ 

 
 

У циљу остваривања оптималних просторних и других материјално – техничких 
услова за одвијање образовно васпитног процеса у Школи, у протеклом периоду 
извршена су следећа улагања на инвестиционом и текућем одржавању објекта и 
опреме: 

 
1. Замена прозора 
2. Водоинсталатерски и санитарни радови  
3. Набавка 4 табле  
4. Набавка ватрогасног апарата 
5. Набавка  лаптопа HP250G4 
6. Набавка штампача A4 HP M 201 dw 
7. Набавка калориметра 
8. Набавка индукцијског решоа 
9. Набавка видео бима 
10. Два телевизора најновије генерације за учионице 6 и 8 

 
У наведеном периоду је: 
 

1. Обезбеђена израда и контролисана примена буџета установе у складу са 
расположивим и планираним финансијским ресурсима 

2. Адекватно планирани финансијски токови: приходи и расходи, приливи и одливи 
финансијских средстава 

3. Оптималним управљањем финансијским токовима издати су благовремени и 
тачни налози за плаћање и наплате. 

4. Предузете све мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних 
ресурса установе, тако да се образовно – васпитни процес одвија несметано 

5. Сарадња са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса 
6. Обезбеђена ефикасност и законитост поступака јавних набавки које спроводи 

установа а које су претходно адекватнио и благовремено испланиране 
7. Праћено је извођење уградње столарије као извођење екстерно финансираних 

радова 
 

Управљање административним процесима је оцењено највећом оценом од 
стране комисије за екстерну евалуацију установе. И у овом периоду је обезбеђена 
покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама, обезбеђена је 
ажурност и тачност административне документације и њено систематско архивирање у 
складу са законом. Припремљени су сви извештаји који обухватају све аспекте живота 
установе и презентовани су надлежним органима установе и шире заједнице.     

 
 

2.  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА 
 

 
Број ученика у Прехрамбено-хемијској школи у Нишу, на дан 15.09.2016.године, 

износио је 530, од чега у првом разреду 152, у другом разреду 151, у трећем 112, у 
четвртом 115 ученика. Укупан број ученика разврстан је у 24 одељења. 

На нивоу школе укупно 479 ученика се школује за занимање IV степена 
стручности и 51 ученик за занимања III степена стручности. Такође на нивоу школе, 
односно у свим разредима, укупно 91 ученик се школује за занимање прехрамбени 
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техничар, 39 ученика за занимање техничар за биотехнологију, 21 ученик за занимање 
месар, за образовни профил пекар 30 ученика, 12 ученика за занимање хемијски 
лаборант, 12 ученика за занимање техничар за козметчку технологју-оглед, 123 
ученикa за занимање техничар за индустриску фармацеутску технологију и 202 ученика 
за техничара за заштиту животне средине. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занимање Укупно 

Прехрамбени техничар  91 

Техничар за биотехнологију 39 

Месар 21 

Пекар 30 

Хемијски лаборант 12 

Техничар за козметичку технологију – оглед 12 

Техничар за фермацеутску индустријску технологију 123 

Техничар за зашаштиту животне средине 202 

укупно 530 

 
 

3. СОЦИЈАЛНА  СТРУКТУРА  УЧЕНИКА 
 
 

А) Социјална структура уписаних ученика је веома значајан фактор успеха. Услови у 
којима ученици живе, уче и стварају радне навике, директно утичу на квалитет рада 
али и на развијање карактерних особина личности.  

Један од веома значајних показатеља јесте образовни ниво родитеља. Са 
родитељима наших ученика ситуација је следећа : 
 
ОБРАЗОВНИ  НИВО  РОДИТЕЉА: 
 

УЧ. 

 
ОТАЦ 

 
МАЈКА 

ОСН. 
ШКОЛА 

СРЕДЊА 
ШКОЛА 

ВИША 
ШКОЛА 

ВИСОКА 
ШКОЛА 

БЕЗ 
ШКОЛЕ 

ОСН. 
ШКОЛА 

СРЕДЊА 
ШКОЛА 

ВИША 
ШКОЛА 

ВИСОКА 
ШКОЛА 

БЕЗ. 
ШКОЛЕ 

збир: 45 448 38 30 - 90 429 22 24 - 

% 12,26 72,45 6,79 3,96 - 10,94 73,02 10,57 3,02 - 

 
Из података се види да доминира средња стручна спрема родитеља наших 

ученика.  
 
Б) На овом узрасту комплетност и функционисање породице умногоме утичу на 

Разред Укупно 
 

I разред 152 

II разред 151 
III разред 112 

IV разред 115 

Укупно  530 
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формирање личности младих људи. Највећи број ученика живе у потпуним примарним 
породицама. 
 
ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ  ПОРОДИЦЕ  И  УЧЕНИЦИ  ПУТНИЦИ: 
 

У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
 

БЕЗ ОЦА 
 

БЕЗ МАЈКЕ 
 

БЕЗ ОБА 
РОДИТЕЉА 

ПУТУЈУ 
СТАЛНО 

ПУТУЈУ 
ПОВРЕМЕНО 

БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ % 

укупно: 23 4,34 7 1.32 1 1.32 237 44,72 29 5,47 

 

 
Без очева је највише ученика у I разреду, а без мајке у II разреду. Без оба родитеља је 
један ученик и  I и један ученик у IV разреду. 
 Највећи број путника је у трећем  разреду 54.46% , затим у другом 53,05% 
ученика, 45.39% је у  I  разреду  и  у  IV разреду је 36.52%, 

За преглед броја ученика који путују до школе нису узети у обзир ученици који 
користе градске линије. 

 
 
4. УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

На крају школске године успех ученика по разредима био је следећи: 

 
разред одличан вр. Добар добар довољан укупно понавља 

I 22,14 23,57 42,10 7,86 95,71 4,29 

II 20,55 38,36 34,90 4,79 98,63 1,73 

III 28,30 25,47 35,8 8,49 98,11 1,89 
IV 30,91 35,45 26,40 3,64 96,36 3,64 

укупно 24,90 30,88 35,30 6,18 97,20 2,78 
  

 
Редослед одељења на крају наставне године, према проценту позитивног 

успеха ,       је следећи: 

 
Најбоље резултате су постигли Најслабији резултати су: 

Ред. Бр. Одељење % поз. Успеха одељење % негат. Успеха 

1. I4,5,6(м) 100% I2 80,77% 

2. II1,4,6 100% II4 75% 
3. III1,2,3,6 100% III5 75% 

4. IV1,2,6 100% IV3 83,33% 

 
 
После обављених завршних и матурских испита резултати су следећи: 

 

Врста испита одличан вр.добар добар довољан понавља укупно 

завршни испит 4 3 / / / 7 

матурски испит 45 36 24 2 / 107 
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 5. ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ 
 

Преглед изостајања ученика са наставе дат је са краја наставне године. 

 
Разред оправдани неоправдани укупно просечно по уч. 
I 17955 1768 19723 140.88 

II 20882 772 21654 148,32 
III 20016 790 20806 196,28 

IV 22347 1092 23439 213,08 

Укупно 81200 4422 85622 170,56 

 
  

Рангирајући одељења према просечном броју изостанака по ученику добијају се 
следећи подаци: 
 
Најмањи број изостанака по ученику Највећи број изостанака по уч. 

Први раз. I2 109,27 I6п 245,75 
други раз.  II1 114,5 II6м 207,29 

трећи раз. III4 144,92 III1 224,06 

четврти раз. IV1 181,92 IV6 272 

 
 
 

  6.  РЕАЛИЗАЦИЈА СВИХ ВИДОВА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА  
 

У току школске 2016/17. године у потпуности је реализована теоријска и 
практична настава. Одржани су часови допунске и додатне наставе из предмета код 
којих се указала потреба.  

 

Разред I разред II разред III разред IV  разред укупно 

додатна настава 
 

83 72 54 120 329 

допунска настава 
 

231 163 37 84 515 

Свега 
 

314 235 91 204 844 

 
Детаљан Извештај о реализацији додатне и допунске наставе, по предметима и 

разредима, дат је у Извештају о реализацији Школског програма у школској 2016/2017. 
години. 

У школи је ове школске године радило осам секција. Њихове активности су се 
виделе на приредби организованој поводом Дана Светог Саве, Дана школе, Дана 
сарадње родитеља, ученика и наставника, као и на такмичењима ученика у Школи и 
ван ње.  

 
 

Секција Професор 
Бр. Евидентираних 

ученика 
Бр. Одржаних 

часова 

Еколошка секција 

Ноцић Владимир, 
Данијела Николић-
Велков, Драгана Стошић, 
Гавриловић Драгана 

34 29 

Рецитаторска 
секција 

Светлана Оклобџија 18 23 
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Драмска секција Валентина Радојичић 20 36 

Хорска секција Клара Станковић 33 20 

Пекарска секција 

Дашић Сузана, 
Милосављевић Биљана, 
Николић Невенка, 
Папрић Златица, 
Петковић Силвана 

16 43 

Секција за стони 
тенис 

Владан Ћирић 4 24 

Здрава исхрана као 
стил живота 

Невенка Николић 9 18 

Атлетска секција Стојан Динић 7 32 

∑ 141 ученика 225 часова 

 

 
 

7.ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
 

Школско такмичење за ученике 4. разреда – прехрамбени техничар, одржано је 
23.02.2017.године у организацији професора Весне Стоицев, Наташе Ноцић и  Милене 
Лазаревић. Учествовало је 12 ученика. Први ученик са листе, Антић Ивана пласирала 
се на Републичко такмичење. 

Школско такмичење за ученике 3. разреда – пекар одржано је 17.3.2017 године. 
Учествовалa су  3 ученика . На републичко такмичење се пласирао ученик Ђорђевић 
Стефан.  
 

Домаћин  XVII  Републичког текмичења из области производње и прераде хране 
Србије била је Хемијскo-прехрамбенa и текстилнa шкoлa ‘’Урoш Предић’’  Зрењанин. 
Такмичење се одржало  од 7- 9. Априла 2017.године под покровитељством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у 
организацији Удружења  средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и 
прерада хране и Хемијскo-прехрамбене и текстилне шкoле ‘’Урoш Предић’’, у 
Зрењанину. Ученици су се надметали у практичном раду и познавању – решавању 
тестова знања из стручних предмета прехрамбене струке.Из наше школе учествовали 
су ученици: 
-  за образовни профил прехрамбени техничар учествовала је Ивана Антић, ученица IV 
6 разреда и  освојила 20. место. Ментор ученику је Милена Лазаревић. 
-  за образовни профил пекар учествовао је Стефан Ђорђевић, ученик III6 разреда и 
освојио 19 место. Ментор ученику је  Невенка Николић. 

 
Пекарска секција је учествовала на манифестацији 11. Пекарски дани у 

Алексинцу одржане  28.10.2015. године. Прво место за најлепши славски колач по 
оцени жирија освојила је ученица 3-5, Златановић Анита, са којом је вежбала професор 
Петковић Силвана, а такође прво место, али по оцени посетилаца освојио је ученик 2-6 
Симоновић Душан под менторством професора Николић Невенке. 
 

 Пекарска секција је учествовала и на манифестацији „Пекарски дани“ у Пироту, 
одржане 18.11.2016. године. Другу награду за израду славског колача освојили  су 
ученици Симоновић Душан, 2-6 и Маринковић Невена, 3-5,  а школа је освојила прво 
место за аранжирање стола на изложби уметнички обликованог теста и 
традиционалних пекарских производа. 
  

У хотелу Шумарице у Крагујевцу одржан је 30. јубиларни Збор угоститељских и 
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туристичких радника Србије-Крагујевац у периоду од 23-25.11.2016.године. У категорији 
ученичких радова на такмичењу пекара у припремању пекарских производа Симоновић 
Душан II6 пекар, освојио је сребрну медаљу а Невенка Николић, наставник стручних 
предмета, освојила је златну медаљу у категорији професионалаца. 

 
Школско такмичење из хемијске технологије је одржано 07.04.2017. Учествовала 

су три ученика. На републичко такмичење су се пласирали Маринковић Катарина   и  
Митић  Душан. 

Школско такмичење из опште и неорганске хемије је одржано 14.03.2017. 
Учествовала су три ученика у организацији професора  Весне Јовић и Јасминке 
Цветковић. 
  

Републичко такмичење,  22. По реду, одржано је у школи „Милош Црњански“ у 
Кикинди 12-14. маја 2017. Године.   

Из опште и неорганске хемије нашу школу су представљали ученици 1-1 
одељења Александар Трандафиловић и Анђела Тодоровић. Ментор је Јасминка 
Цветковић. Горе наведене ученице освојиле су 15.  Екипно место од 24 школе у Србији.  

Из хемијске технологије такмичили су се ученици 4-1 Маринковић Катарина   и  
Митић  Душан и освојили 13. Место. Ментор ученика је Драгана Митић. 

 
Такмичење на школском нивоу из књижевности – Књижевна олимпијада 

одржано је 22. 02. 2017. Године. Учествовали су ученици I, II и III разреда. Ученици са 
најбољим резултатима учествовали су на Књижевној олимпијади на општинском нивоу. 

Чланови драмске секције учествовали су на Републичком такмичењу драмских 

секција „Буди витез“. 

Општинско такмичење средњих школа из историје одржано је 12.03.2017. године у 
Нишу. Учествовала су три ученика.  

 
 
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
У школској 2016/2017.години одржано је укупно 13 седница Школског одбора, од којих 
су две биле телефонске Разматрана су сва питања из надлежности која су планирана 
Годишњим планом рада и која су произилазила из законских обавеза  
 

• Школски одбор је усвојио Годишњи план рада за школску 2016/2017.годину, 
на седници од 15.09.2016.год. 

• Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 
2015/2016.годину  

• Усвојен је Извештај о раду школе и раду директора 

• Усвојен је План стручног усавршавања за 2016/2017.годину и Извештај о 
реализацији Плана за претходну школску годину 

• Донета је Одлука, на предлог Савета родитеља школе, о висини и намени 
средстава од донаторског динара и о намени средстава од проширене 
делатности школе 

• Усвојена је Одлука о реализацији физичког обезбеђења објекта и лица 

• Донета је Одлука о цени школарине  и испита за ванредне ученике  

• Организовано је вршење годишњег пописа  и усвојен је Извештај о попису 

• Усвојен је Финансијски план школе за 2017.годину 

• Усвојени су Планови набаки школе у 2017.години 

• Усвојени су Извештаји о резултатима ученика на крају првог 
класификационог периода и на крају првог  полугодишта 
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• Усвојен је извештај о финансијском пословању за 2016.год. 

• Усвојен је Извештај о утрошку средстава од донаторског динара и 
проширене делатности  у 2016.години 

• Усвојени су сви неопходни  Анекси Школског програма 

• Усвојен је Извештај о остваривању и самовредновању Школског програма у 
току првог полугодишта школске 2016/2017.године 

• Усвојен је  извештај о остваривању и самовредновању Развојног плана 
школе  

• Донета је одлука о ценовнику школске пекаре 

• Решавано је и одлучивано по приговорима запослених 

• Школски одбор је добијао повратне информације од директора школе о 
реализацији донетих одлука 

 
 

9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА  РОДИТЕЉА ШКОЛЕ   
 

Активности Савета родитеља Школе у претходној школској години показују да 
овај вид организовања ђачких родитеља може имати веома значајну улогу за укупну 
активност школе, посебно на плану постизања бољег успеха и веће дисциплине 
ученика, као и на плану боље опремљености,  правилног и објективног тумачења рада 
школе, њених свакодневних проблема, реализације образовно-васпитног рада и 
пружања помоћи у реализацији свих значајних питања из програма рада школе. 
 На почетку школске године, одељењске старешине и родитељи су на првом 
родитељском састанку  одабрали представнике одељења за сазив Савета родитеља у 
школској 2016/2017. Савет родитеља Прехрамбено – хемијске школе за школску 
2016/2017. Конституисан је 14.09.2017. године. Савет родитеља има 24 представника 
родитеља из свих одељења, а за председника Савета једногласно је изабрана 
Трајковић Љиљана представница одељења 1-4. У току школске 2016/2017. године 
одржано је седам седница Савета. 
 
 
 
 
 

Време 
реализације Реализоване активности присутни 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 –

 1
4
.0

9
. 

1. Верификација мандата чланова Савета родитеља 
2. Конституисање Савета родитеља 
3. Избор представника родитеља ученика за Стручни актив за развојно 
планирањe, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, Тим за самовредновање и Тим за појачан васпитни рад 
4. Утврђивање предлога одлуке за Школски одбор о намени коришћења 
средстава прикупљених од родитеља са препоруком о висини донаторског 
динара 
5. Доношење одлуке о обезбеђењу објекта и ученика и препоруке о висини 
донаторског динара 
6. Учешће у поступку предлагања изборних предмета и уџбеника 
7. Разматрање предлога Годишњег плана рада и извештаја о остваривању 
програма и планова, њиховом вредновању и самовредновању 

 
 
 
директор 
помоћник 
директора 
педагог 
 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 
–
 0

2
.1

1
.  

1. Покретање иницијативе за разрешење досадашњих чланова Школског 
одбора и утврђивање предлога за избор представника родитеља ученика 
за нове чланове Школског одбора до истека текућег мандата 
2. Информација – резултати анкете „Узроци и мере превенције изостајања 
ученика са наставе“ 

директор  
секретар 
педагог 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

  1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању на првом 
класификационом периоду са  предлогом мера за побољшање успеха и 
смањење броја изостанака 
2. Разматрање резултата улазних тестова и планова компензаторних 
програма 
3. Разматрање резултата тестова из српског језика и књижевности и 
математике ученика  другог разреда 

педагог 
помоћник 
директора 
 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1. Разматрање Извештаја о успеху ученика у првом полугодишту са 
предлогом мера за побољшање исхода образовања и васпитања 

2. Разматрање резултата компензаторних програма 
3. Разматрање Извештаја о остваривању Школског програма у првом 
полугодишту  
4. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана школе у првом 
полугодишту 

5. Извештаја о утрошку средстава из донаторског динара и 
проширене делатности школе 
6. Разматрање извештаја о изведеним стручним екскурзијама 
7. Избор чланова комисије за спровођење поступка набавке услуге 
обезбеђења објекта и лица 

педагог 
шеф 
рачуновод
ства 

А
П

Р
И

Л
 –

  
0
7
.0

4
.2

0
1
7

. 1. Трибина „Партиципација родитеља важан фактор подршке развоју 
ученика и школе са освртом на Законску регулативу“ (известилац – 
педагог) 
 

педагог 
помоћник 
директора 
 

А
П

Р
И

Л
 –

  
2
6
.0

4
.2

0
1
7
. 1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању на крају трећег 

класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и 
смањење броја изостанака 
2. Информације о организацији матурских и завршног испита 
3. Информације о организацији матурске вечери 

педагог 
помоћник 
директора 
 

Ј
У

Н
 

1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и остваривању Школског 
програма у школској 2016/2017.год. 
2. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана школе и 
Извештаја о самовредновању 
3. Евалуација рада 
4. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана школе 
5. Упознавање са резултатима дванаестог круга самовредновања 
6. Евалуација рада 
 

педагог 
помоћник 
директора 
координатор

и тимова 

 

 
 
10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
за период септембар 2016. – април 2017.  

 
I РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
 
Закон о основама система образовања и васпитања је поред послова утврђених 

законом и статутом установе предвидео планирање и организовање остваривања 
програма образовања и васпитања као и свих активности установе па су у наведеном 
периоду извршене све радње на којима се заснива руковођење и управљање Школом. 
Извршене су све радње и активности којима је обезбеђена потпуна примена Члана 62. 
Став 1. Овог Закона. Иницирана је израда распореда свих активности које су 
неопходне за успешан почетак школске године: распоред часова редовне наставе, 



9 
 

распоред часова допунске и додатне наставе, распоред рада секција, распоред 
обављања практичне наставе, распоред блок наставе, план редовних седница 
Школског одбора, план рада редовних седница Савета родитеља,  план рада стручних 
органа школе  - Наставничког већа, Одељенских већа, стручних већа, Стручног актива 
за развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма као и Педагошког 
колегијума. 
             

Применом прописа на којима се заснива руковођење и управљање школом 
извршене су све радње и активности којима је обезбеђена примена Закона о основама 
система образовања и васпитања, подзаконских аката и општих аката Школе. 

 
Руковођење васпитно – образовним процесом у школи поред поштовања 

законских прописа подразумева и стандарде који се односе на: 
- Планирање рада установе 
- Организацију установе 
- Контролу рада установе 
- Управљање информационим системом установе 
- Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 
 
У овом периоду на основу претходно изнетих података, долази се до закључка да 

је рад Прехрамбено – хемијске школе организован и оперативно спроведен тако што је 
процес планирања и доделе задатака запосленима у том процесу оптимално 
спроведен у складу са новим Правилником о критеријумима и стандардима 
финансирања установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. 
Израда планова је иницирана, обезбеђено је поштовање рокова њихове израде, као и 
непосредно руковођење том израдом путем креирања Годишњег плана рада 
Прехрамбено – хемијске школе за школску 2016/2017. Годину.  

 
Обезбеђена је информациона основа планирања, идентификовани су извори 

информација потребни за планирање и све информације од значаја су биле тачне и 
благовремене. 

 
Креирана је нова организациона структура установе, систематизација и описи 

радних места, образована су стручна тела и тимови и организационе јединице. Сви су 
саставни део Годишњег плана рада за школску 2016/2017. Сви запослени су упознати 
са организационом структуром установе и описом свог радног места кроз решења о 40- 
часовној радној недељи. 

 
Извршене су припреме за потребе развоја и промовисања вредности учења, 

створени су услови за здраво и безбедно учење и развој ученика 
 
 У сегменту праћења и унапређивања рада запослених предузет је низ 
активности које осигуравају реализацију следећих стандарда: 
 

1. Планирање, селекција и пријем запослених 
У складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика (Сл. Гласник РС, бр.21/2015), Прехрамбено – хемијска 
школа је пре почетка школске године и у току шк. 2016/17. Године преузела једног 
запосленог за чијим је радом делимично или у потпуности престала потреба.    

 
2. Професионални развој запослених 
У установи се подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања 

циљева заснованих на високим професионалним стандардима. Подржава се 
континуирани професионални развој на основу личних планова професионалног 
развоја запослених а кроз различите облике стручног усавршавања у складу са 
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Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 
сaрадника (Сл. Гласник РС, бр. 86/2015.) Обезбеђени су услови да се запослени 
усавршавају у складу са Годишњим планом стручног усавршавања и могућностима 
саме установе. 

 
3. Унапређивање међуљудских односа 

    Континуирано стварање и подржавање радне атмосфере коју карактерише 
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање 
највиших образовно – васпитних стандарда је индикатор реализације овог стандарда. 
Развијање професионалне сарадње и тимског рада, поверење у запослене и њихове 
могућности за остваривање квалитетног образовно – васпитног рада и побољшање 
учинка а поврх свега јасна и конструктивна комуникација са запосленима 
недвосмислено утичу на позитивну и подржавајућу радну атмосферу. 
 

4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених   
Остварује се инструктивни увид и надзор образовно – васпитног рада у складу 

са Годишњим планом и непосредним потребама установе. Користе се различити 
начини за мотивисање запослених кроз препознавање квалитетног рада и коришћење 
различитих облика награђивања у складу са законом и општим актима установе. 

 
 
 

II РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 
 
У оквиру сталних напора за стварање средине подстицајне за учење и активно 

укључивање родитеља / старатеља у партнерство са школом, дошло се на идеју да се 
Годишњим планом рада установе и Школским програмом одреди посебан дан – Дан 
сарадње са родитељима. 

Педагошки колегијум и Наставничко веће су одредили 07.4.2017. године за дан 
када ће се низом активности родитељи активно укључити у васпитно – образовни рад 
школе. 

Активности предвиђене за овај Дан су: 
1. Приредба на тему „ Буди витез“ 
2. Стручно веће наставника енглеског језика је припремило Џез клуб 
3. Тим за каријерно вођење и професионалну орјентацију je oрганизовао Сајам 

каријерног вођења коме су присуствовали представници Националне службе 
за запошљавање, представници ГИЗ-а и тимови  факултета и високих школа 
који су представили своје студијске програме. 

4. Савет родитеља – радионица за родитеље  
5. Изложба ученичких радова од кашираног папира 
6. Изложба ученичких радова пекарске секције 
7. Поставка  „Хемија на тањиру“ 
8. Обележавање Дана холокауста 

       
Како је присуство родитеља било медијски пропраћено, Дан сарадње са 

родитељима ће допринети не само стварању климе подстицајне за учење и развити 
конструктивне односе са родитељима ученика, већ ће допринети даљој афирмацији 
рада Прехрамбено – хемијске школе. 

    
У наведеном периоду је било интензивне сарадње са Министарством просвете, 

Школском управом, Управом за образовање, кабинетом Градоначелника, Општином 
Медијана, Управом за финансије, Управом за јавне набавке. 
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Учествовала сам у раду Удружења средњих стручних школа за подручје рада 

хемија, неметали, графичарство и Удружења средњих стручних школа за подручје 
рада пољопривреда, производња и прерада хране. 

  
Одржан је велики број радних састанака са руководиоцима и директорима 

предузећа и установа у циљу повезивања школе са привредним субјектима чија би 
помоћ и сарадња у реализацији процеса образовног рада допринела бољој 
организацији практичне наставе, као и обезбеђивању бољих услова рада Школе. 
Резултат ових састанака су Уговори о обављању практичне наставе са новим 
социјалним партнерима као и Уговори о стипендирању ученика наше школе.   

 
Активно сам учествовала у раду Савета родитеља, сарађивала са невладиним 

организацијама, директорима других школа на нивоу Школске управе као и са 
представницима локалне самоуправе. 

 
Почев од 1.9.2016. активно сам учествовала у раду Актива директора средњих 

школа, Актива директора средњих и основних школа као члан радне групе за 
ангажовање запослених за предмете Српски језик и књижевност, Енглески језик, 
Хемија, Математика и Физика. Циљ наведених састанака је била  рационализација 
запослених у просвети, ангажовање технолошкох вишкова за  слободна радна места 
као и примена нове законске регулативе.  

Друштво директора школа Србије је је на стручном скупу одржаном 16.2. и 17.2. 
2017. Године у Сокобањи уважило све предлоге у вези са Законом о основама система 
образовања и васпитања које је Прехрамбено – хемијска школа Ниш доставила, па сам 
као директор школе била ангажована у пленарном дело скупа и одржала сам 
радионицу на којој су колеге директори износили своје ставове у вези са поменутим 
предлозима. 

На састанку координатора свих градова југоисточне Србије и Косовско 
поморавског округа изабрана сам за једног од координатора Друштва директора школа 
Србије за Нишавски округ. Састанак је одржан 3.3. 2017. Године у Нишу.     

 

 
III УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ РАДА 

 
У циљу остваривања оптималних просторних и других материјално – техничких 

услова за одвијање образовно васпитног процеса у Школи, у протеклом периоду 
извршена су следећа улагања на инвестиционом и текућем одржавању објекта и 
опреме: 

 
1. Замена прозора 
2. Водоинсталатерски и санитарни радови  
3. Набавка 4 табле  
4. Набавка ватрогасног апарата 
5. Набавка  лаптопа HP250G4 
6. Набавка штампача A4 HP M 201 dw 
7. Набавка калориметра 
8. Набавка индукцијског решоа 
9. Набавка видео бима 
10. Два телевизора најновије генерације за учионице 6 и 8 
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У наведеном периоду је: 
 

1. Обезбеђена израда и контролисана примена буџета установе у складу са 
расположивим и планираним финансијским ресурсима 

2. Адекватно планирани финансијски токови: приходи и расходи, приливи и 
одливи финансијских средстава 

3. Оптималним управљањем финансијским токовима издати су 
благовремени и тачни налози за плаћање и наплате. 

4. Предузете све мере за благовремено и ефикасно одржавање 
материјалних ресурса установе, тако да се образовно – васпитни процес 
одвија несметано 

5. Сарадња са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних 
ресурса 

6. Обезбеђена ефикасност и законитост поступака јавних набавки које 
спроводи установа а које су претходно адекватнио и благовремено 
испланиране 

7. Праћено је извођење уградње столарије као извођење екстерно 
финансираних радова 
 

Управљање административним процесима је оцењено највећом оценом од 
стране комисије за екстерну евалуацију установе. И у овом периоду је обезбеђена 
покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама, обезбеђена је 
ажурност и тачност административне документације и њено систематско архивирање у 
складу са законом. Припремљени су сви извештаји који обухватају све аспекте живота 
установе и презентовани су надлежним органима установе и шире заједнице.     

 

IV ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА 
 
Постављање организације рада: иницирана израда распореда свих видова 

наставе за школску 2016/2017. Годину, као и допунске, додатне наставе, ваннаставних 
активности, распоред учионица, распоред часова рада одељенских старешина, 
распоред дежурстава наставника.  

 
Постављање ефикасније организације рада директора: утврђени су термини 

седница  Наставничког већа и Одељенских већа, седница Стручних већа и одређени 
руководиоци. Сачињене комисије за ванредне ученике, одређени термини за полагање 
испита. 

 
Утврђена је нова организациона шема рада у школи, организован упис ученика, 

структуирана су одељења, извршена подела предмета на наставнике, извршен избор 
одељенских старешина и руководилаца стручних већа и организатора практичне 
наставе, дефинисани међусобни односи и дужности (органи, секције, службе, тимови), 
решавана су кадровска питања. 

 
Поред тимова дефинисаних Годишњим планом рада школе (Тим за праћење 

остваривања стандарда квалитета рада Школе, Тим за самовредновање, Тим за 
професионалну орјентацију и каријерно вођење, Тим за превенцију и заштиту ученика 
од дикриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно 
образовање, Тим за појачан васпитни рад, Тим за пружање подршке ученицима у 
прилагођавању школском животу, Тим за медијацију, Тим за стручно усавршавање 
наставника и стручних сарадника,  Стручни актив за развој школског програма и 
Стручни актив за развојни план школе) формирани су нови тимови и комисије који ће 
допринети ефикаснијем раду школе и унапредити њен рад.  
 

Учешће у Пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
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Републике Србије  Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција 
кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања је један од два најзначајнија 
напора установе у тежњи за унапређењем наставе. Имплементацијом пројекта се ПХШ 
сврстала у 15 средњошколских образовних установа у Србији, чији је циљ активно 
учешће ученика у наставном процесу и стицање функционалних и практичних знања, 
што води унапређењу наставног процеса. 

Највећа добит овог пројекта је да се кроз тематско планирање и постепену 
трансформацију часова развије нови модел организације наставе, који подразумева 
повезивање садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника.   

Сарадничка настава у оквиру пројекта „Унапређење квалитета наставе – развој 
кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – сарадњом до знања“ у 
Прехрамбено – хемијској школи траје континуирано од почетка школске године. Како би 
се унапредила наставна пракса и подстакло учење кроз интеграцију садржаја из 
различитих предмета један наставни час који обрађује једну тему -  држе два или више 
наставника.  

У пројекту учествују ученици сва четири разреда и свих подручја рада а наставу 
изводе наставници општеобразовних и стручних предмета. 

Током првог полугодишта смо подстакли мотивацију са обе стране катедре, а са 
реализацијом ових часова настављено је и у другом полугодишту. 

Образован је тим за израду предлога  пројеката и развој међународне сарадње, 
као и комисије за примену нове законске регулативе из области Закона о управљању 
отпадом. Уз подршку јавног сектора и општине Медијана био је то само један од 
неопходних услова за стицање звања Међународне еко школе. Заједно са Виоком 
техничком школом струковних студија потписан је Споразум о формирању мреже 
учесника у пројекту Waste management curricula reform in partnership with public and 
private sector који ће Школи до краја пројекта 15.8. 2018. Године донети значајне 
бенефите као партнеру Ерасмус + пројекта финансираног од стране ЕУ. 
 
  Одржано је укупно 8 седница Школског одбора, од којих су две биле 
телефонске Разматрана су сва питања из надлежности која су планирана Годишњим 
планом рада и која су произилазила из законских обавеза 
 

• Школски одбор је усвојио Годишњи план рада за школску 2016/2017.годину, 
на седници од 15.09.2016.год. 

• Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 
2015/2016.годину  

• Усвојен је Извештај о раду школе и раду директора 

• Усвојен је План стручног усавршавања за 2016/2017.годину и Извештај о 
реализацији Плана за претходну школску годину 

• Донета је Одлука, на предлог Савета родитеља школе, о висини и намени 
средстава од донаторског динара и о намени средстава од проширене 
делатности школе 

• Усвојена је Одлука о реализацији физичког обезбеђења објекта и лица 

• Донета је Одлука о цени школарине  и испита за ванредне ученике  

• Организовано је вршење годишњег пописа  и усвојен је Извештај о попису 

• Усвојен је Финансијски план школе за 2017.годину 

• Усвојени су Планови набаки школе у 2017.години 

• Усвојени су Извештаји о резултатима ученика на крају првог 
класификационог периода и на крају првог  полугодишта 

• Усвојен је извештај о финансијском пословању за 2016.год. 

• Усвојен је Извештај о утрошку средстава од донаторског динара и 
проширене делатности  у 2016.години 
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• Усвојени су сви неопходни  Анекси Школског програма 

• Усвојен је Извештај о остваривању и самовредновању Школског програма у 
току првог полугодишта школске 2016/2017.године 

• Усвојен је  извештај о остваривању и самовредновању Развојног плана 
школе  

• Донета је одлука о ценовнику школске пекаре 

• Решавано је и одлучивано по приговорима запослених 

• Школски одбор је добијао повратне информације од директора школе о 
реализацији донетих одлука 

 
На овај начин су обезбеђени услови да општи акти и документација 
установе буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени. 
Обезбеђено је поштовање прописа, општих аката као и адекватно 
вођење документације установе. 

 
Наставничко веће је одржало десет седница у наведеном периоду.  Најважнија 

проблематика којом се Наставничко веће бавило била је: 
 

• Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016 годину. 

• Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 

• Усвајање извештаја о раду директора у школској 2015/2016. Год 

• Усвајање Извештаја о раду и предлог плана рада стручних сарадника 

• Усвајање поделе предмета на наставнике, распоред часова, распоред испита и 
састава комисија за ванредне ученике, 

• Избор одељенских старешина, руководилаца разредних већа, 

• Усвајање плана стручног усавршавања запослених у школској 2016/2017.год. 

• Утврђивање датума седница Одељењских већа за све класификационе 
периоде 

• Утврђивање датума пријављивања и полагања испита за све испитне рокове 
ванредних ученика 

• Анализа сачињених наставних планова 

• Анализа резултата улазних тестова 

• Анализа резултата тестова из српског језика и књижевности и математике 
ученика  другог разреда 

• Анализа резултата анкете: „Изостајање са наставе- Узроци и рад на 
превенцији“ 

• Утврђивање рокова за објављивање тема и питања за матурске и завршне 
испите 

• Праћење успеха и изостајања ученика, 

• Похваљивање, награђивање и кажњавање ученика, 

• Разматрани су Извештаји о реализацији Школског програма и Развојног 
плана школе, свих одељењских већа,стручних већа, Ученичког парламента, 
Тимова за превенцију насиља, инклузију, медијацију, самовредновање, 
стручно усавршавање, вредновање квалитета рада школе, промоцију школе, 
стручне службе, организатора практичне наставе, 

• Усвајање списка тема и питања за матурске и завршне испите 

• Утврђивање предлога плана уписа ученика за школску 2017/2018. 
Годину 

• Усвајање протокола за праћење ефеката допунске и додатне наставе 
као и компензаторних програма 

• Предлози за израду нацрта Закона о основама система образовања и 
васпитања 

• Стручна тема: Тематско планирање 
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• Стручна тема: е  ИОП – корак ближе инклузији 

• Анализа реализације допунске, додатне наставе и ваннаставних  
активности 

• Анализа резултата компензаторних програма 

• Мишљење Наставничког већа у вези са стицањем статуса међународне 
еко школе 

• Промоција школе  

• Припрема за прославу Дана школе и Дана сарадње са родитељима, 
ученицима и наставницима  

• Представљање Програма за заштиту ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања – прецизирани кораци у унутрашњој заштитној мрежи 

• Анализиран је успех и дисциплина на крају сваког класификационог 
периода  

• Упознавање са организацијом МИ и ЗИ 

• Упознавање са организацијом ПИСА тестирања 
   
У овом периоду је одржано 7 седница Педагошког колегијума којем присуствују 

председници свих 7 стручних већа (природних наука, друштвених наука, хемије, 
технологије, српског језика, страног језика и уметности и физичког васпитања), 
председници стручних већа за развојно планирање и развој школског програма, 
координатори тимова за самовредновање, за инклузију, за медијацију, за превенцију и 
заштиту ученика од насиља, за заштиту здравља ученика, за пружање подршке 
ученицима у прилагођавању школском животу, координатор тима за стручно 
усавршавање запослених, стручни сарадници и помоћник директора.   
Педагошки колегијум је конституисан 13.09.2016. а бавио се следећим активностима: 

• планирањем и програмирањем  рада ПК 

• усаглашавањем плана и програма ПК са плановима стручних већа 

• организацијом  васпитно-образовног рада: редовне и изборне наставе, 
ваннаставних активности, дежурство наставника, безбедност ученика, 
екскурзија, излети и обележавање значајних датума 

• разматрањем и усвајањем годишњег плана стручног усавршавања  

• израдом распореда писмених и контролних задатака 

• именовањем члана ПК који ће директора обавештавати о реализацији плана 
стручног усавршавања 

• избором  кључне области самовредновања за текућу школску  годину 

• Израдом протокола за посету часовима 

• Координацијом рада тимова за Развој школског програма, за самовредновање и 

за унапређење квалитета наставе 

• Анализом  иницијалних тестова за први разред 

• Анализом улазних тестова из српског језика и математике за други разред 

• Анализом и предлогом мера за побољшање успеха након првог  

класификационог  периода 

• Разматрањем извештаја СТИО тима 

• Предлогом плана уписа за школску 2017/2018.год. 

• Припремом за прославу Светог Саве 

• Праћењем реализације стручног усавршавања  

• Допуном протокола о вредновању сталног стручног усавршавања 

• Aнализом успеха и предлогом мера за побољшање успеха 

• Aнализом реализације Годишњег плана рада на крају првог полугодишта 

• Aнализом реализације наставног плана и програма редовне наставе, 

ваннаставних активности  
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• Реализацијом задатка предвиђених Развојним планом школе 

• Упознавањем са извештајем тима за заштиту ученика од насиља 

• Анализом рада у инклузивном образовању 

• Организацијом/реализацијом такмичења  

• Припремом за прославу Дана школе 

• Организацијом припремне наставе за полагање МИ и ЗИ  

• Разматрањем примене техника активног учења на унапређење квалитета 

наставе  

• Прикупљањем предлога активности за Дан сарадње ученика, родитеља и 
наставника  

• Усвајањем плана активности за рад по ИОП 2 

• Израдом агенде за Дан школе  

• Предлозима за похваљивање и награђивање наставника и ученика  

• Разматрањем и усвајањем ИОПа  
 

 
V МАРКЕТИНГ 
 
На основу креиране маркетинг стратегије, током наведеног периода  Прехрамбено 
хемијска школа је спровела следеће акције које су забележене на сајту, блогу и 
званичном facebook профилу школе: 
 

Месец 
 

Активности 
 

 
Реализација 

(учесници) 

 
Носиоци 

активности 
Време 

Септембар 

Свечани пријем 
првака 

Пријем. 
Ученици првог 

разреда 

Директор школе, 
помоћник 

директора школе, 
одељењске 

старешине првог 
разреда 

01.09.2016. 

 
Филм о заштити 
животне средине 

 

Ученици треће и 
четврте године 

ЕУ Инфо кутак, 
Данијела Николић 

Велков 
05.09.2016. 

Род,равноправнос
т и 

роднозасновано 
насиље 

Предавање. 
Ученици првог 

разреда 

Удружење 
самохраних мајки 

13.09.2016. 

,,Храна се једе, не 
баца се!“ 

 

Предавање, 
радионица. 

Ученици треће године 

ЕУ Инфо кутак, 
Данијела Николић 

Велков 
14.09.2016. 

,,Климатске 
промене и 
обновљиви 

извори енергије“ 

Предавање, 
Ученици пвог и трећег 

разреда 

Еко кутак и 
Зелени кључ, 

Данијела Николић 
Велков 

19.09.2016. 

Безбедност и 
здравље на раду 

Предавање,ученици 
првог, другог и трећег 

разреда 

Delhaize Serbia, 
Ристић Весна 

21.09.2016. 

Спортфест 
Медијана 

Такмичење у 
спортским 

дисциплинама, 
ученици свих разреда 

Стојан Динић, 
Владан Ћирић, 

Трајковић Предраг 

27-
30.09.2016 

,,Пренеси знање, 
да насиља буде 

мање“ 

Предавање, ученици 
трећег разреда 

Центар за развој 
ивилних ресурса, 

Ракић Иван,Ћирић 
28.09.2016 
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Владан, Силвана 
Петковић 

Предавање о 
административни

м пословима 

Предавање,ученици 
трећег разреда 

Фирма 
,,Флерт“,Грујић 

Душан 
29.09.2016. 

Ноћ истраживача 
Сајам науке, ученици 

другог и трећег 
разреда 

Ноцић Владимир, 
Марковић Мила, 

Данијела Николић 
Велков,Јелена 
Илић, Ирена 
Стојановић 

30.09.2016. 

Октобар 

,,Компостирај- 
управљај 
отпадом“ 

Предавање, ученици 
трећег разреда 

Омладински кутак, 
Данијела Николић 

Велков 
19.10.2016 

Донација Прехема 
удружењу ЗОО 

Планет 

Предавање,ученици 
трећег и другог 

разреда 

ЗОО Планет-
удружење, 
Ракић Иван 

19.10.2016 

Обележавање 
Дана мола 

Предавање,промоција 
ученицима основних 

школа 

Стручни актив 
хемичара 

23-
28.10.2016. 

 
Тамичење у 

изради славских 
колача у 

Алексинцу 
 

 
Такмичење 

 

 
Невенка 

Николић,Сузана 
Дашић,Весна 

Ристић,ученици 
друге и треће 

године 
. 

28.10.,2016 

Новембар 

Стручна 
екскурзија 

Екскурзија, Стари 
Бановци 

Весна Ристић, 
ученици четврте 

године 
02.11.2016. 

Taкмичење у 
стоном 

тенису(општинско 

Такмичење 
 

Владан 
Ћирић,ученици 
четврте године 

04.11.2016. 

Стручна 
екскурзија 

 
Екскурзија, Врњачка 

Бања 
 

Весна Ристић, 
Ученици треће и 
четврте године 

08.11.2016. 

Презентација 

Презентација 
европског дневника и 

конкурса за 
средњошколске 

радове 

Драгана 
Гавриловић и 

ученици трећег 
разреда 

24.11.2016. 

Изложба радова 

Обележен Светски 
дан борбе против 

сиде изложбом 
радова 

Ракић Иван и 
ученички 

парламент 
01.12.2016. 

Децембар 

Предавање 

Предавање о 
пословним 

вештинама, ученици 
четврте године 

Професори са 
универзитета 
Сингидунум, 
одељенске 
старешине 

четврте године 

07-13. 
12.2016 

Изложба 
Изложба ученичких 

радова поводом 
обележавања 

Ученички 
парламент, Ракић 

Иван 
10.12.2016. 



18 
 

међународног Дана 
људских права 

 
Предавање 

 

Центар за 
девојке,предавање 
поводом Европске 

недеље борбе против 
рака материце 

Ученици четврте 
године 

16.12.2016. 

 
Промоција 

 

Промоција Факултета 
Џон Несбит, у оквиру 
каријерног вођења уч. 

Златица Папрић, 
Нина 

Живадиновић 
ученици четврте 

год. 

16.12.2016. 

 
Декорисање 

 

Декорисање школе за 
Новогодишње 

празнике 

Иван Ракић, уч. 
Првог разреда 

20.12.2016. 

Превентивни 
преглед 

Превентивни преглед 
запослених и ученика 

Дом зравља Ниш, 
Нина 

Живадиновић 

26-27-
12.2016. 

Хуманитарно 
дружење 

Хуманитарно 
дружење са уч. 

Специјалне школе 
,,Бубањ“ 

Уч друге године и 
Марија Пешић и 

Иван Ракић 
28.12.2016. 

Јануар Прослава 
Прослава школске 

славе ,,Свети Сава“ 

Учении свих 
година,Светлана 
Оклобџија, Клара 

Станковић 

27.01.2017 

 
Фебруар 

Предавање 
Центар за девојке, 
предавање на тему 

,,Трговина жена“  

Ученице треће 
године, Гордана 

Микић 
28.02.2017. 

 
 

Март  
 

Трибина 

Удружење 
самохраних 

мајки,трибина,,Превен
ција болести и 

промоција здравља 
младих“ 

Ученице друге 
године, Гордана 

Микић 
01.03.2017. 

Такмичење 

Међународна изложба 
торти и славских 

колача, удружење 
занатлија Ниш 

Ученици треће 
године, Невенка 

Николић 
04.03.2017 

Такмичење 
„Игре на води“ 

Општина Медијана 

Ученици свих 
разреда, 

Трајковић Предраг 
05.03.2017 

Биоскоп 
Пројекција филма 
,,Santa Maria della 

Salute“биоскоп Купина 

Ученици свих 
разреда, Предраг 
Трајковић, Иван 

Ракић 

06.03.2017 

Презентација  
Презентација 

Факултета заштите на 
раду  

Ученици четврте 
године, Весна 

Ристић 
07.03.2017. 

Хуманитарна 
акција 

Акција добровољног 
давања крви, Завод 
за трансфузију КЦ 

Ниш 

Ученици и 
професори школе 

08.03.2017 

Предавање 
Форум младих 

научника 

Ирена Стојановић, 
ученици тећег 

разреда 
15.03.2017. 

Предавање 
Др Миодраг Ђорђевић  

Психоактивне 
супстанце 

Нина 
Живадиновић,Гор

дана Микић, 

17.03и 
23.03.2017. 
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ученици првог 
разреда 

Драмска 
представа 

Драмски фестивал 
младих 

,,Буди витрез“, 
представа Прехема 

Валентина 
Радојичић, 

ученици школе 
25.03.2017. 

Предавање, 
радионица 

Наук није баук 

Драгана 
Гавриловић, 

Љиљана 
Младеновић, 

Јасминка 
Цветковић, 

Весна Јовић 

31.03-
01.04.2017. 

 
 

Април 

Прослава дана 
школе 

Презентација 
факултета, поставке 
радова, приредба, 
драмска представа 

Професори школе 
и ученици свих 

разреда 
07.04.2017. 

 

Промоција 

Промоција Високе 
Пољопривредно-

прехрамбене школе 
Прокупље 

Весна Ристић, 
ученици четврте 

године 
11.04.2017. 

Обука и програм 
за ученике 

,,Буди мушко“ 
Ученици друге 

године 
20-

22.04.2017. 

Обележавање 
Дана Планете 

Израда паноа 
поводом Дана 

Планете  

Звонимир 
Николић, ученици 

свих разреда 
22.04.2017. 

 
 

за период мај  2017. – септембар 2017. 
 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 
 

Приоритетни задаци руковођења васпитно – образовним процесом у школи 
обухватају развијање и промовисање Прехрамбено – хемијске школе као заједнице 
целоживотног учења (ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ je саставни део овог 
извештаја), стварање безбедног радног и здравог окружења у коме ученици могу 
квалитетно да уче и да се развијају а уз обезбеђивање инклузивног приступа у 
образовно – васпитном процесу највећи напори у овом периоду су уложени у развој и 
обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи. 

           
- Развој културе учења је стандард чија је реализација обухвата стварање 

услова за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама 
ученика. Управа Школе прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања 
кроз праћење рада МПНТР-а у сегменту увођења дуалног образовања. Резултат рада у 
домену развоја социјалног партнерства са привредом су 55 уговора о обављању 
практичне и блок наставе са различитим привредним субјектима у Нишу и околини 
(МЕТRО CASH AND CARRY, Delhaize, Merkator S,Предшколска установа Пчелица, 
Индустрија меса Бифтек, Даком д.о.о., Мак Интернационал, Пекара Бранковић, Smart 
Beverage, Житопек А.Д., Нишка млекара, ЈКП Наисус, ЈКП Медијана, ЈКП Топлана, 
Факултет заштите на раду, Технолошки факултет – Лесковац, Филозофски факултет, 
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Департман за хемију, Висока струковна пољопривредна Прокупље, Пољопривредно 
саветодавна стручна служба Ниш, Институт Радон Нишка Бања, Спортски центар 
Чаир, Студентски центар Ниш, МД Институт, Републички хидрометеоролошки завод, 
станица Ниш, Бени, Милса, Јумис, Унијапак...)   

 
Мотивисање и инспирисање запослених и ученика на критичко прихватање 

нових идеја и проширивање искустава као и подстицање атмосфере учења у којој 
ученици постављају сопствене циљеве учења и праћење сопственог напретка су 
предуслови успешне наставе. Континуирани напори у овом правцу су подржани 
стручним усавршавањем запослених и организацијом семинара у школи током ове 
школске године.  

У периоду март – јун 2017. године била сам полазник програма за континуирану 
едукацију „Лидерство у образовању – Развој људи у организацији“ који је одржан 
на Универзитету у Београду у оквиру TEMPUS projekta EdLead.   
За Програм континуиране едукације који садржи седам модула у трајању од по осам 
часова изабрано је 20 директора основних и средњих школа као и предшколских 
установа Србије. Кроз тромесечну едукацију обрађене су следеће области: 
 
13.03.2017. 
Регрутовање људи 
1. Улога запослених у остваривању циљева организације; Компетенције наставника и 
других запослених; Планирање људи. 
2. Привлачење људи; Селекција; Процењивање кандидата; Подстицање разноврсности 
у организацији; Спречавање дискриминације. 
3. Увођење у организацију 
 
20.03.2017. 
Управљање професионалним развојем људи 
4. Управљање професионалним развојем наставника и других запослених. 
5. Управљање сопственим професионалним развојем (постављање и евалуација 
личних циљева и планова) 
6. Менторски рад и саветовање. 
7. Управљање талентима 
проф. Др Светлана Чизмић и проф. др ИванаПетровић 
 
10.04.2017. 
Управљање радном ефикасношћу 
1. Управљање радном ефикасношћу и постављање циљева; Критеријум успешности. 
2. Мотивација за рад; Награђивање и кажњавање. 
3. Евалуација запослених; Вредновање резултата рада запослених; Самоевалуација. 
4. Давање повратне информације. 
5. Закључна разматрања – унапређивање сопственог рада, 
проф. др Миланко Чабаркапа и проф. др Данијела Петровић 
 
24.4.2017. 
Креирање позитивне културе и психолошке климе у образовној установи 
1. Вредности образовне установе. Креирање позитивне културе, климе 
и унапређивање међуљудских односа. 
2. Дијагностиковање и превенирање негативних понашања на раду - 
превенција злостављања и других негативих понашања на раду 
(мобинг, апсентизам и др.) 
3. Превенција и решавање конфликата. 
проф. Др Светлана Чизмић и проф. др Данијела Петровић 
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08.05.2017. 
Тимски рад у образовној установи 
1. Формирање тимова; Структура тимова и тимске улоге. 
2. Параметри успешности; Одлике успешних тимова. 
3. Грађење односа у тиму. 
4. Закључна разматрања – унапређивање сопственог рада, 
проф. др Данијела Петровић и проф. др Ивана Петровић 
 
22.05. 2017. 
Управљање људима у функцији управљања променама 
1. Социјална и емоционална интелигенција 
2. Унапређивање међуљудских односа и подстицање партиципације запослених. 
3. Управљање људима у функцији управљања променама. 
4. Превазилажење отпора променама 
проф. др Ивана Петровић и Проф. Др Данијела Петровић 

 
Дана 22.04.2017. у школи је реализован семинар „Појачан васпитни рад са 

ученицима“, каталошки број 69, компетенција К3, приоритети П4. Семинар су 
реализовали Роберт Џунић и Драгана Бошњак, директор и психолог ОШ „Краљ Петар I“  
присуствовало је 29 запослених, који су на тај начин остварили по 8 сати стручног 
усавршавања, што је укупно 232 сата. 

Општи циљеви: Пружање квалитетне и стручне помоћи ученицима којима је 
потребан појачан васпитни рад у циљу постизања позитивних промена у понашању 

Специфични циљеви: Упознавање учесника са процедурама и обрасцима 
који чине законски оквир у примени појачаног васпитног рада са ученицима; 
Идентификовање ученика са којима је потребно спровести појачан васпитни рад; 
Оснаживање наставника и стручних сарадника за примену појачаног васпитног рада 
(садржаји, методе, технике и инструменти за рад); Оснаживање наставника и стручних 
сарадника за тимски рад и пружање подршке родитељима ученика са којима се 
реализује појачан васпитни рад; Успешно вођење процеса појачаног васпитног рада уз 
поштовање законских процедура, дечијих права и примену понуђеног модела, а у циљу 
постизања позитивних промена у понашању ученика. 
Теме програма: Законски оквир за појачан васпитни рад; Ко су ученици којима је 
потребан појачан васпитни рад; Како помоћи ученицима којима је потребан појачан 
васпитни рад; Примери добре праксе; Како спровести појачан васпитни рад у 
сопственој пракси; Које су добити од појачаног васпитног рада 

 
15.10.2016.године у Регионалном центру за професионални развој 

запослених у образовању у Нишу петоро запослених је похађало семинар 
,,Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у 
образовно васпитним и васпитно-образовним установама“. То је акредирован 
семинар ЗУОВ-а  кат.бр.65 , којим се јача компетенција - К3 за подршку развоју 
личности ученика и приоритетна област - П4 стварање толерантне и 
недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од 
насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.  

Општи циљеви: Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од 
насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. 

Специфични циљеви: Упознавање са полазним основама за планирање 
превенције – законска регулатива и могући извори података (база података о 
евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег 
вредновања и самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења“, 
специфичности установе; Унапређивање квалитета самовредновања кроз 
идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (за 
школе-„Школа је безбедна средина за све“) и 4.1. (за предшколске установе-
„Предшколска установа је сигурна и безбедна средина“); Унапређивање методологије 
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за израду Годишњег плана превенције насиља; Повећање осетљивости за предикцију 
могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог 
реаговања кад се насиље догоди.  

Теме програма: Полазна тачка; Самовредновање квалитета безбедности у 
школи; База података, Оквир за израду плана превенције; Модел годишњег 
планирања; Реаговање кад се деси насиље 

Реализатори семинара били су Милена Младеновић и Младен Јовановић. 
Гордана Микић,Лепосава Павловић , Вања Боричић, Владан Ћирић и Стојан Динић  су 
похађањем овог семинара остварили  по 8 сати стручног усавршавања, што је укупно 
40 сати.  

 

 Осим тога за 13 запослених је организован семинар „Диференцирана 
настава“ каталошки број 477, компетенција К3, приоритет П2, који је реализован у 
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу,  
25.08.2017. Учешћем на семинару је свако од њих остварио по 8 сати стручног 
усавршавања. 

  Први стручни скуп директора школа Југоисточне Србије и Косова на тему 
„Улога друштва директора школа у образовно – васпитном систему“ који је 
одржан у Сокобањи од  16.2. – 17.2.2017. године је био прилика да путем рада у 
радионици колегама директорима предложим неке сугестије у вези са Нацртом закона 
о основама система образовања и васпитања. Као водитељ радионице сам 
присуствовала седници Управног одбора Друштва директора школа Србије и изнела 
девет предлога који су једногласно усвојени на седници УО Друштва.    
 

1. Из Нацрта ЗОСОВА-а брисати члан 204. 

2. Поступак избора директора установе (члан 75. Нацрта) треба да се обавља у 

складу са тренутно важећом законском регулативом. Другим речима, у поступку 

избора директора значајну улогу треба да имају Наставничко веће и Орган 

управљања. Школски одбор треба да врши избор од кандидата који су добили 

више од 50% гласова од укупног броја запослених. 

3. Чланови Органа управљања мимо Наставничког већа треба да буду 

квалификовани за обављање ове функције или да претходно локална 

самоуправа има обавезу да реализује обуку за чланове Школског одбора.     

4. Темељним законом регулисати број стручних сарадника, а не подзаконским 

актом. Школа са више од 15 одељења треба да има два стручна сарадника јер 

је све више ученика из непотпуних породица којима је потребна додатна 

подршка у стању социјално – економских проблема наших породица које су, уз 

наведено, оптерећене и проблемима развода, запуштености и занемаривања. 

Рад на превенцији и заштити од насиља, рад у СТИО тиму као и поступања у 

тим случајевима су велика одговорност стручног сарадника. 

5. Норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника (Члан 

148. Нацрта) треба да износи 18 часова за наставнике српског језика и 

књижевности, математике и страних језика. Норма непосредног рада 

наставника практичне наставе у средњим стручним школама треба да буде 

мања од 26 часова (Члан 148. Став 2.) 

6. Чланом 192. Нацрта предвиђена је прекршајна одговорност за секретара 

установе. Потребно је увести прекршајну одговорност и за шефа 

рачуноводства. 

7. Оцену су спољашњег вредновања треба узети у обзир приликом избора 

директора установе ако и само ако је директор у тренутку вредновања био у 

мандату најмање две године. 
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8. За учињене лакше повреде од стране запосленог не треба спроводити 

дисциплински поступак, а изриче се новчана казна у износу од 5%. 

9. Приликом преузимања запослених, уколико у установи постоји технолошки 

вишак или радник са непуном нормом, он треба да има предност у односу на 

све остале са листе технолошких вишкова и листе радника са непуном нормом. 

 
Последњи предлог није у директној вези са Нацртом ЗОСОВ-а, а тиче се зараде 
запослених са 4. степеном стручне спреме. Коефицијент њихових зарада износи 8,63 и 
значајно је нижи од коефицијента у предшколским установама за исто радно место 
(11,37). Ови радници по важећој регулативи примају минималну нето зараду.     

 

- Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
 
Распоред дежурства наставника се одвија у интервалима од 45 минута у 

приземљу и на спрату, тако да за време малих и великог одмора дежурају по два 
наставника на ова два пункта а за време трајања наставног часа по један наставник на 
местима предвиђеним за дежурство. Ангажовано је и професионално физичко 
обезбеђење на оба улаза у трајању од 12 сати дневно по одлуци Савета родитеља, 
ангажована је фирма Security Panter Plus из Ниша. У току ове школске године је почео 
да ради и видео надзор. Било је интензивне сарадње са ОУП Медијана (школски 
полицајац, одељење за малолетнике). 

 Организоване су радионице на тему „No hate“ са тематиком која се односи на 
сузбијање говора мржње на интернету. Радионице су организоване у циљу подизања 
свести ученика о заштити у сајбер простору и обуке за вршњачке едукаторе у току 
првог полугодишта школске 2016/2017. године. 

Активности на тему безбедности у саобраћају су се одвијале у првом полугодишту 
поводом светског дана посвећеног жртвама у саобраћају (17.11.) и у другом 
полугодишту када су припадници Управе саобраћајне полиције током маја одржали 
предавање матурантима школе. 

Применом Програм о примени протокола о заштити ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања и учествовање у раду Тима за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања су били значајни задаци у раду директора 
школе. Контролисана је и примена Правилника о заштити и безбедности ученика и 
школском простору и пред школским улазима као и Правилника о процени ризика на 
радном месту код послодавца. 

  
    

- Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи  
 

У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима уложени су напори да настава и 
ванннаставне активности у школи постану квалитетније, да помогну стицању 
функционалних знања ученика, да подстакну креативност и развој ученика. 
Урађен је акциони и временски план за школску 2016/2017.годину који је саставни део 
Годишњег плана рада школе. 
Усвојени предлог мера за унапређење реализације РПШ на седници Наставничког већа 
30.6.2016 године имлементиран је у Годишњи план рада  школе за школску 2016/2017. 
годину. 
Чланови актива поделили су задужења за праћење реализације активности, утврђен 
начин прикупљања информација, форма уношења података у електронску форму ради 
ефикасније комуникације и рада актива. 
На почетку школске године кординатор актива је дао упутства на првим седницама 
свих ОВ , којима су присуствовали и руководиоци и чланови СВ о задацима ОС, ОВ и 
СВ из РПШ за школску 2016/2017. годину, као и иформацију да су записници ОВ,СВ и 
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извештаји одељењских старешина инструмети праћења реализованих активности и 
задатака. Такође су информисане одељељске старешине о обавези израде 
полугодишњег извештаја о разлозима осипања ученика, безбедности одељења, 
разговорима са родитељима и организацији фокус група. Задаци за ОС; руководиоце 
ОВ,СВ окачен је на огласну таблу школе. 
Утврђена је методологија процене остварености циљева и реализације задатака 

Школске 2016./2017. године  наша школа је узела учешће у Пројекту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  Унапређење 
квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни 
приступ – Сарадњом до знања као једна од 15 средњошколских установа у Србији.  
Пројектне активности су се одвијале према  акционом плану.  

У  Пројекту су учествовали наставници општеобразовних и стручних предмета 
као и ученици сва четири разреда (24 одељења) у оба подручја рада. 

Како је дотадашња пракса показала да овако планирани часови унапређују 
наставни процес, интересантнији су и развијају функционална знања код ученика , од 
јануара месеца, часови су означени и као угледни часови. На тај начин се прешло на 
ширу евалуацију што је допринело и квалитетнијем хоризонталном стручном 
усавршавању и напредовању запослених. Часови су осим самоевалуције, евалуирани 
од стране ученика, посетиоца часова и Стручних већа. 

 Укупно је одржан 61 сараднички час. У Пројекту је учешће узело 43 
наставника што је 60% колектива. Ово је задовољавајући број учесника ако се има у 
виду да 35% нашег колектива чине наставници који своју норму деле у више школа. 
Анализом је утврђено да је одржано 19 часова комбинацијом општеобразовних 
предмета; 17 часова у комбинацији општеобразовних и стручних предмета и 25 часова 
у комбинацији стручних предмета. Одзив наставника могао је бити и већи да нису 
постојала програмска ограничења , код стручних предмета, која не дозвољавају велико 
премештање наставних тема и јединица  услед праћења технолошких процеса. 

Школа је према плану на свом сајту отворила презентацију Пројекта и изложила 
резултате рада.О пројектним активностма било је речи и на локалним телевизијама, а 
директор школе је том приликом истакла значај и добити од учешћа у Пројекту.  

Најинтересантније  припреме за сарадничке часове нашле су се  на сајту школе,  
на обрасцима који су саставни део Приручника Пројекта.  

Најчешће међупредмете компетенције које су на сарадничким часовима 
оствариване су: комуникација ученика и наставника, рад са подацима и 
информацијама, решавање проблема, сарадња и одговорно учешће у демократском 
друштву. Нешто од овога је условљено самом професионалном оријентацијом школе а 
на неким компетенцијама се може још радити. 

Стручна већа су такође анализирала ефекте сарадничке наставе и истакле 
најважније добити од Пројекта: 

 

• Развијањем нових модела организације наставе часови су добили на 

динамици и актуелности, 

• Један проблем - тему ученици сагледавају из угла разлишитих предмета 

и самим тиме лакше усвајају знања, 

• Померање фокуса наставе довео је и до рационализације времена на 

часовима, 

• Успостављена сарадња како наставника , тако и ученика доприноси 

мотивацији и укључивању у тимски рад, 

• Употреба савремених метода и наставних средстава чине рад 

ефикаснијим а ученици се мотивишу кроз различите активности да 

самостално истражују и решавају проблеме, 

• Часови развијају креативност и радозналост, 
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• Кроз размену и сарадњу са другима уче се социјалне интеракције и 

комуникација а знање постаје функционалније, 

• Знања стечена овако ораганизованом наставом су трајнија и  омогућавају 

брже уклапање у свет који се мења. 

 
Мишљења смо да све ове промене могу битно да утичу на  унапређење 

квалитета наставе у будућности. Анализа је показала да је овај облик организације  
наставе ученицима интересантнији од класично држаних часова. Подстиче њихову 
активност и задовољство резултатима рада. Заједнички рад наставника (израда 
сценарија за час, заједничка временска артикулација часа, усклађивање критеријума 
оцењивања) унапредило је комуникацију на релацији наставник- наставник. 

   
Тим за РПШ дао је предлог директору и Тиму за СУ за реализацију семинара на 

тему диференциране наставе уместо обуке наставника на тему сумативно и 

формативно оцењивање. Формирање и примена педагошких свески ( формулара 

протокола) је у прошлој школској години реализована 83,33%,на почетку ове школске 

године је на седницама СВ извршена анализа примене и допуна тако да је специфични 

циљ унапређење ефикасности праћења напредовања ученика из области постигнућа 

ученика реализован у потпуности 100%. У прошлој школској години проценат 

остварености области Настава и учење је био 80,83%, оствареност специфичног циља 

унапређење квалитета наставе променом положаја ученика у наставном процесу је 

била 72,22% тако да ће реализацијом семинара на тему  примене диференциране 

наставе бити унапређено прилагођавање рада на часу образовним могућностима 

ученика.Семинар на тему Диференцирана настава (кб 477 К3П2) је реализован   25.08. 

2017. год. у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у 

образовању-Ниш. 

 ПИСА је скраћеница од Programme for International Student Assessment 
(Међународни програм за процену ученичких постигнућа), који организује OECD 
(Организација за економску сарадњу и развој).  
 ПИСА 2018 је седми циклус ПИСА истраживања које се спроводи од 2000. 
године и укључује више од 80 земаља учесница и сматра се најзначајнијим 
истраживањем у областима образовања у свету. Пробно ПИСА истраживање 
реализовано је 2017. године, а главно истраживање 2018. године.  
 Карактеристике ПИСА истраживања:  

највеће истраживање на свету у области образовања, 
обухвата ученике узраста од 15 година – у средњим школама ученици рођени од 

01.01. до 31.12.2001.године. 
процењује припремљеност ученика за живот, 
мери постигнуће ученика у читању, науци и математици, 
прикупља податке о образовној пракси у земљама учесницама.  

 Спровођење ПИСА истраживања је значајно јер се резултати могу користити за 
остваривање следећих циљева: 

утврђивање у којој мери су ученици у Србији припремљени за живот кад заврше 
школу, 

указивање школама, образовним системима и владама на области које је 
неопходно унапредити, 

поређење ученичких постигнућа и услова за учење у различитим земљама.  
 

Истраживање је у нашој школи реализовано 05. маја 2017.године. У овогодишњем, 
пробном тестирању учествовала је 41 школа у Србији, а из сваке школе, методом 
случајног избора, изабран је 61 ученик који учествује у тестирању. Тестирање је у 
потпуности обављено на рачунарима. 
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 Припрему за тестирање у Прехрамбено-хемијској школи обавила је именовани 
школски сарадник Гордана Микић, а сам процес тестирања обављен је и уз подршку 
наставника Ивана Милојковића и Горана Поповића.  
 Целукопно тестирање и подршку у реализацији теста, у виду 60 рачунара,  
реализовао је Институт за психолошка истраживања у сарадњи са Министарством 
просвете РС.  
 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛА 
 

На основу члана 47 став 1, тачка 22, Статута Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, 
Наставничко веће школе на седници одржаној 22. 02. 2017. године донело је одлуку о 
подношењу пријаве за учешће у међународни Програм „ЕКО-ШКОЛЕ у Србији“. Више од 
50 земаља је укључено у овај програм, коме је приступило више од милион ученика и 
студената. У Србији је програм започет 2011. године, а прве еко-школе добиле су овај 
статус 2013. године. 

Градска општина Медијана је путем писма подршке дала своју сагласност и 
подршку да се Прехрамбено-хемијска школа укључи у наведени програм. Школа је 
попунила пријаву и доставила електронски скенирано писмо подршке локалне 
заједнице националном координатору Александри Младеновић. 

Пред школом стоји реализовање шест еколошких корака, у периоду од једне до две 
године, према Упутству за спровођење програма. После тог периода школа добија 
статус Међународне еко-школе, зелену заставу и сертификат. Обнова статуса врши се 
на сваке две године. 

Крајем септембра 2017. године ће бити реализован први од шест еколошких корака 
– формирање еко-одбора, који представља снагу програма. Чланови еко-одбора ће 
бити запошљени у установи, ученици, родитељи ученика, као и представници локалне 
заједнице који ће омогућити постављање и реализацију еко циљева. Циљеви ће бити 
предвиђени програмом рада, а односе се на уштеду воде и енергије, сакупљање, 
рециклирање и компостирање отпада. Све ово ће омогућити школи да изађе из оквира 
школске зграде и постане отворена за јавност јер се омогућује њено шире деловање 
(акције чишћења, циљане хуманитарне акције, анкетирање грађана о проблемима 
животне заједнице, о поступању са енергентима, предностима селективног сакупљања 
отпада идр).  Еко-школски координатор је Дејан Гичевски. 

 
Дана 11.09.2017. године приликом надзорне посете националних координатора 

међународног програма Еко школе Прехрамбено – хемијској школи је уручена потврда о 
пријему у статус Међународне еко школе. Похвале за рад на очувању еколошке 
свести као и непосредан утицај на локалну заједницу су похваљени и на најбољи 
могући начин претентовани на сајту националног координатора.     

 
При обради података за Извештај о остваривању циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа са предлогом мера за побољшање услова рада и остваривање 

образовно – васпитног рада користе се званично усвојени стандарди квалитета рада 

установе (Сл.гласник  РС бр. 7/11 и 52/11) уз консултацију свих доступних и 

веродостојних извора.   

Координатори тимова за Развојни план школе, Школски програм, самовредновање и 

унапређење квалитета наставе су се састали 18. 10. 2016. године, а на основу одлуке 

Педагошког колегијума од 12.10.2016.год. ради координације задатака и активности у 

школи и поделе задужења. 

 
1. Област квалитета 1– ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

Тим је у оквиру ове области квалитета дао предлог да се спроведе анкета за 
ученике I, II и  III разреда о њиховим интересовањима за ваннаставне активности за 
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школску 2017/2018. 
 
2. Област квалитета 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

У оквиру ове области предлог тима је да педагог школе одржи стручно предавање у 
децембру месецу на тему „Тематско планирање“ и да се повежу садржаји  из 
различитих предмета кроз пројекат „ Сарадњом до знања“  

 
3. Област квалитета 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Тим је предложио да се упореди просечна оцена из стручних предмета са оценом на 
матурском испиту, у циљу побољшања квалитета за оне предмете где се уоче лошији 
резултати. Анализа ће обухватити школске 2013/14, 2014/15 и 2015/16. У наредним 
школским годинама секретар испитног одбора ће ове податке уносити у табелу. 
Носилац активности је тим за самовредновање. 

4. Област квалитета 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У циљу задовољавања потреба ученика за ваннаставне активности, за организацију 
одлазака у позориште и биоскоп предложен је наставник физичке културе Предраг 
Трајковић. 

 
5. Област квалитета 5 – ЕТОС 

Предлог тима у овој области квалитета је да Тим за превенцију насиља разради 
унутрашњу заштитну мрежу за случајеве насиља и да исту презентује на првом 
наставничком већу у другом полугодишту.  
Предложено је и да се ради бољег функционисања ученичког парламента у исти 
укључи и наставник Марија Пешић. 
Предложено је и да одељењске старешине прикупе мејл адресе родитеља и ученика 
ради редовнијег информисања о активностима и делатностима школе. 
 

6. Област квалитета 6 – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 

Тим је предложио да се до краја наставне године изврши анкетирање наставника о 
личним интересовањима за учешће и рад у тимовима 

 
7. Област квалитета 7 – РЕСУРСИ 

Предложено је да се у чек листу за стручно – педагошки надзор дода ставка да ли 
наставник примењује знања стечена на семинару. 
 

На овом састанку је констатовано да се предлог мера дат у јуну 2016. године 
реализује од почетка школске године и да ће се реализација наставити, што ће бити 
саставни део Акционог плана за школску 2016/2017.  За израду Акционог плана према 
предложеним активностима и временској динамици задужен је члан тима Лорена 
Бранковић. 
 

Други састанак тима је одржан 10.03.2017. године. 
На другом састанку су анализиране активности у првом полугодишту школске 

2016/2017. године као и план активности за наредни период.  
 
Трећи састанак тима је одржан 24.05.2017. године. 
На састанку су разматране активности које су биле предвиђене за треће тромесечје 

текуће школске године.  
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Четврти  састанак тима је одржан 28.06.2017. године. 
На састанку је анализирана реализација активности из предлога мера за 

остваривање и унапређивање стандарда квалитета на крају наставне године. Извештај 
о реализацији предложених мера тј. акционог плана дат је у виду чек листе у делу 
самовредновања рада тима. 

Лорена Бранковић је дала табеларни извештај о резултатима анкете о 
интересовањима ученика за ваннаставне активности. Извештај о резултатима анкете 
налази се у извештају о пеализацији школског програма. На основу анализе тим ће дати 
предлог за ваннаставне активности за школску 2017/18. годину 

Тим је дао предлог мера за побољшање стандарда квалитета рада установе за 
наредну школску годину.   

На петој седници у августу месецу тим ће направити план праћења за наредну 
школску годину и  разматраће извештај директора школе о педагошко- инструктивном 
надзору са предлогом мера. 

 
ОБЛАСТ 1 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 
1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са 

прописима. 

Годишњи план рада је сачињен на основу Школског програма који садржи све законом 

предвиђене елементе  (на основу наставног плана и програма, програме васпитног 

рада).  

 

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су 

усклађени. 

У Годишњи план рада школе уграђен је акциони план рада Развојног плана школе за 

текућу годину. Годишњи план рада садржи оперативне елементе школског програма. 

програми наставних предмета су међусобно садржајно и временски усклађени у оквиру 

сваког разреда колико то природа предмета дозвољава.  

 

1.3. Годишњи план рада школе, омогућава остварење циљева и стандарда 

образовања и васпитања. 

У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима 

као и и бразовни стандарди. Месечни планови наставника садрже наведене садржаје 

којим ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду. Оперативни планови 

рада наставника за све разреде и образовне профиле садрже начин праћења 

остваривања циљева и стандарда предмета или тема). 

 

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење 

различитих потреба ученика. 

Годишњи план рада садржи листе изборних предмета као и предвиђен план израде 

ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу, Програм заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, План ваннаставних активности  са 

дефинисаном динамиком и начином реализације. 
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1.5. Установа/пружалац обуке у стручном образовању одговара на потребе свих 

интертесих страна у развоју и изради наставних програма и програма учења  

Наставни програми установе су друштвено инклузивни , пружају једнаке шансе и 

могућности свим ученицима, обухватају развој практичних вештина у окружењу, пружају 

подршку практичном и теоријском учењу. 

 

1.6. Установа/пружалац обуке у стручном образовању обезбеђује ефикасно 

преиспитивање наставних програма и програма учења 

Наставни програни установе садрже индикаторе учинка на основу којих се може 

мерити: успех ученика, исходи учења, побољшање наставе, учења и постигнућа, 

анализа учинка са циљем, остваривања даљег напретка развоја наставног програма 

установе. 

 

ОБЛАСТ 4 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. 

У циљу пружања подршке ученицима у учењу реализовани су следећи послови: 

индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који су постизали слабији успех 

као и помоћ у усвајању рационалних метода учења, саветодавни рад са првим 

разредом кроз чос: методе и технике успешног учења, саветодавни рад са ученицима 

који су понављали разред. 

Организовати часове упознавања ученика првог разреда и ППС. 

 

4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 

Након анализе успеха на сваком класификационом периоду, Одељењска већа, 

Наставничко веће и педагог школе дају предлог мера за унапређење успеха ученика. 

Предлог мера је саставни део Извештаја о успеху ученика. Уочена је недоследност у 

спровођењу мера. У наредном периоду ставити у функцију програм подршке ученицима 

који слабије напредују, доследно га примењивати. Након првог класификационог 

периода идентификовати ученике којима је потребна додатна подршка у виду израде 

ИОПа. Спровести поступак. 

За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању организована је допунска 

настава у току школске године. За ученике који се упућују на поправни и завршни испит 

организована је припремна настава по Закону. 

Указати ученицима и родитељим на важност и циљеве реализације и похађања 

допунске наставе. 

 

4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са 

породицом. 

На почетку школске 2016/2017. године одељењске старешине и помоћник директора 

школе начинили су распоред пријема родитеља. Родитељи су са распоредом упознати 

на првом родитељском састанку. 

У току првог полугодишта одржана су по два редовна родитељска састанка у свим 

одељењима, а према дневном реду предвиђеном Годишњим планом рада школе за 

школску 2016/2017. годину. Родитељским састанцима су  поред одељењског старешине 

присуствовали и предметни професори у одељењима у којима се за то указала 
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потреба. 

У току другог полугодишта реализовани су два редовна родитељска састанка у свим 

одељењима и два ванредна. Ванредни родитељски састанци реализовани су у 

одељењима 2-5 и 1-3 у циљу пружања подршке ученицима и мотивацију за 

поправљање оцена након класификационог периода у одељењу 2-5 и због промене 

одељењског старешине у одељењу 1-3.  

Задатак предвиђен Развојним планом школе, а у циљу унапређења сарадње са 

родитељима и пружању подршке ученицима, формирање и одржавање фокус група са 

родитељима ученика сличних или истих уочених проблема, показала се као ефикасна у 

претходној школској години па се са истим активностима наставило и ове. Реализовано 

је укупно 23 састанака фокус група којима је обухваћено 63 родитеља. Највише фокус 

група одржано је у првом разреду – дванаест, затим у четвртом седам и  другом четири 

фокус групе. У одељењима трећег разреда није остварен овакав вид сарадње. 

Најчешћи облик сарадње  одељењских старешина и родитеља/старатеља ученика су 

индивидуални разговори. Евидентан је изразито већи број индивидуалних разговора са 

родитељима/старатељима ученика првог у односу на све остале разреде због потребе 

за додатном подршком у прилагођавању школском животу у средњој школи, 

преузимању школских обавеза и одговорности, упознавању са школским правилима и 

предностима школовања у Прехрамбено – хемијској школи. 

Сарадња школе са родитељима/старатељима ученика одвијала се и кроз укључивање 

родитеља у процес одлучивања и то кроз Законску обавезу партиципације у: 

• Савет родитеља Школе, 

• Школски одбор, 

• рад школских Тимова – тим за заштиту ученика од насиља, тим за 

самовредновање, стручни актив за развојно планирање. 

Комуникација на релацији школа – родитељи/старатељи одвијала се кроз личне 

индивидуалне контакте и групне састанке, писменим путем, путем мејла, огласне табле, 

сајта школе. 

Педагог школе је обављала индивидуалне или групне разговоре са родитељима по 

указаној и индентификованој потреби за подршком. 

У оквиру обележавања Дана школе и дана сарадње са родитељима 07.04.2017. године, 

реализована је трибина за родитеље на тему „Партиципација родитеља важан фактор 

подршке развоју ученика и школе са освртом на Законску регулативу“. Трибини је 

присуствовало и у дискусији учествовало 18 родитеља ученика и помоћник директора.  

Тог дана, такође, родитељи су имали прилику да посете јавни час енглеског језика на 

тему „Џез клуб“, радионицу о дискриминацији, школску приредбу „Мали витез“ и да 

разгледају изложбу радова од кашираног папира ученика еколошке секције. 

(Извод из извештаја о реализацији Школског програма)   

 

У циљу што бољег информисања родитеља о постигнућима ученика и изостајању са 

наставе, израђени су позиви за родитеље за различите намене. Позиви омогућавају 

прецизност и позив на директну и кокретну сарадњу. 

 

4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању 

школском животу 

Тим за безбедност и заштиту ученика: чланови тима израдили су програм заштите и 

сви запослени, Школски одбор и Наставничко веће упознати су са њим. Руководство 

школе, педагог, одељ. старешине и одељ. заједница су се укључивали у појачан 
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васпитни рад са ученицима и сарадњу са родитељима. Постоје и дефинисана 

дежурства и континуирана сарадња са школским полицајцем. Ученици се након уписа у 

школу детаљно упознају са наведеним чињеницама. 

Тим за здравствено васпитање. Секција за хуманитарне активности: Организовани 

су систематски прегледи као и стоматолошки прегледи. Организују се трибине, теме се 

бирају на захтев ученика. Ученици се упућују на саветовалиште за исхрану и 

саветовалиште за младе. Координатор је у сталном контакту са  ученицима и лекарима. 

Спроведене су разне хуманитарне акције.. 

Тим за пружање додатне подршке ученику и инклузивно образовање: Захваљујући 

тиму чланови су разговарали са старешинама првог разреда да би се утврдило да ли 

постоје ученици са посебним потребама и на основу тога је сачињен и усвојен план.  

Тим за за подршку ученицима у прилагођавању школском животу: тим чине 

одељењски старешина и педагог школе. Постоји план план прилагођавања 

новопридошлих ученика школском животу. У наредном периоду доследно га 

примењивати. 

 

4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке 

ученицима. 

Дугогодишња сарадња, у циљу пружања подршке ученицима, са Центром за социјални 

рад ове школске године иницирана је у пружању подршке за пет ученика наше школе. 

Иницијатива је, у зависности од потреба, обострана. 

Иницирана је сардња са Центром за хранитељство у пружању подршке ученику првог 

разреда децембра месеца 2016. 

Сардња са Домом здравља и Интерресорном комисијом иницирана је на захтев школе 

децембра месеца 2016. 

У току другог полугодишта школске 2016/2017. године педагог школе и одељењски 

старешина одељења 1-3 сарађивале су са прихватном станицом Дома Душко Радовић у 

циљу пружања подршке ученици. 

Ове школске године успостављена је сарадња и за Заводом за васпитање омладине 

Ниш због ученика који су уписани у нашу школу.  

На иницијативу Центра за девојке успостављена је сардња новембра месеца 2016. 

И у току школске 2016/2017.године настављена је дугогодишња сарадња са Центром за 

социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, Полицијском управом Ниш, Домом ученика 

средњих школа, Саветовалиштем за младе при Дому здравља, невладиним 

организацијама у граду, Канцеларијама за младе, итд.  

Ученици наше школе су и ове године били активни учесници пројеката, предавања, 

радионица и др. о актуелним темама а у организацији различитих организација и 

институција у граду. 

Сарадња са институцијама у широј локалној заједници остварена је кроз рад Ученичког 

парламента, Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за превенцију и заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Стручног тима за 

инклузвно образовање и др.   

Информације о сарадњи са социјалним партнерима у циљу реализације практичне 

наставе, часова вежби и блок наставе налазе се у Извештају координатора практичне 

наставе. 
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4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 

различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе. 

Школа има велики број тимова, секција, комисија намењених ученицима који имају 

различита интересовања. Оно што би могло да се поправи је боља информисаност 

ученика о  ваннаставним активностима које су им на располагању.  

У школској 2016/2017. Године у функцији су биле осам секције. За наредну школску 

годину Тим за унапређење квалитета наставе спровео је анкету о интересовањима 

ученика за учешће у раду секција што ће увеликој мери допринети формирању листе 

понуђених секција. 

4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...).  

У школи постоје медијаторски тимови обучених професора и ученика који промовишу 

ненасилно решавање конфликата, асертивност, бољу сарадњу на релацијама ученик – 

ученик и ученик – професор. Такође, настава грађанског васпитања има у програму 

рада доста елемената ненасилне комуникације. Одељењске старешине реализују 

радионице о превенцији насиља на ЧОС-у у току целе школске године. Реализоване 

превентивне активности, у превенцији насиља, дате су у извештају тима за безбедност. 

 

4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него 

претходне године.  

Број ученика укључених у секције, 146, у школској 2016/2017. Години мањи је у односу 

на претходну за 68. Може се констатовати велики број ученика укључених у друге 

ваннаставне активности у школи приказаних у Извештају о културној и јавној 

делатности школе.  

У наредном периоду ваннаставним активностима обухватити већи број ученика. 

 

4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.  

У школи је одржано много предавања, трибина, акција и радионица које промовишу 

здраве стилове живота. Ученици наше школе узели су учешће у обележавању  

Национални дан без дуванског дима у организацији Општине Медијана. 

 

4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој.  

У школи се промовише заштита животне средине кроз одржавање акција, предавања, 

секција и паноа преко којих се ученици обучавају за заштиту животне средине. У 

школској 2016/2017. Години школа је добила статус међународне еко школе. 

 

4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.  

Поред подстицаја професионалног развоја ученика кроз наставни рад, у школи постоји 

Тим за КВИС. Ученици су имали прилику да се упознају са великим бројем факултета и 

високих школа на сајку каријерног вођења одржаног у школи 07.04.2017. године 

традиционално у оквиру обележавања Дана школе. Такође, школа је узела учешће у 

обележавању Дана девојчица када су ученице школе имале могућност да се упознају са 

за њих нетипичним занимањима.  
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4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 

4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих 

група.  

Школа у оквиру својих редовних уписних активности, уписује ученике из осетљивих 

група. У школи имамо уписане ученике који су и у ОШ радили по ИОП-у, децу 

припаднике Ромске националне заједнице, као и децу из расељених породица. Велики 

број наших ученика долази из породица лошег материјалног положаја, где један или 

оба родитеља нису запослени. 

Школу похађају ученици Завода за васпитање омладине и деца из Дома за незбринуту 

децу Душко Радовић. На почетку школске године у школи је било два ученика из 

хранитељске породице. 

  

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група.  

Ученици из осетљивих група редовно похађају наставу, о чему постоје докази у 

Дневницима рада одељења. Одељењске старешине сарађују и са родитељима ових 

ученика кроз индивидуалне и родитељске састанке, са  циљем што редовнијег 

похађања наставе и боље адаптације ових ученика. Такве активности предузимају и 

педагог школе.  

За ученике чији родитељи одлазе на привремени рад у иностранство, школа одобрава 

одсуство уз план подршке када се врате како би се успешно уклопили. 

 

4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални 

образовни планови за све ученике из осетљивих група.  

ИОП-2 израђен је за једног ученика коме је додатна подршка неопходна.  

У наредном периоду, на првом класификационом периоду, идентификовати све 

ученике којима је додатна подршка потребна и прилагодити им начин рада. 

 

4.3.4. У школи се организују компензаторни  

програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.  

Након спроведеног иницијалног тестирања ученика првог и другог разреда, сачињени су 

компензаторни програми из следећих предмета: српски језик и књижевност, енглески 

језик, математика, хемија и општа и неорганска хемија у првом и српски језик и 

књижевност и математика у другом разреду. Компензаторне програме је на предлог 

стручних већа из области предмета усвојио Педагошки колегијум октобра месеца 2016. 

године. Садржаји програма реализовани су у оквиру часова допунске и редовне 

наставе. 

 

4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 

осетљивим групама.  

Дугогодишња сарадња, у циљу пружања подршке ученицима, са Центром за социјални 

рад ове школске године иницирана је у пружању подршке за пет ученика наше школе. 

Иницијатива је, у зависности од потреба, обострана. 

Иницирана је сардња са Центром за хранитељство у пружању подршке ученику првог 

разреда децембра месеца 2016. 

Сардња са Домом здравља и Интерресорном комисијом иницирана је на захтев школе 

децембра месеца 2016. 
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У току другог полугодишта школске 2016/2017. године педагог школе и одељењски 

старешина одељења 1-3 сарађивале су са прихватном станицом Дома Душко Радовић у 

циљу пружања подршке ученици. 

Ове школске године успостављена је сарадња и за Заводом за васпитање омладине 

Ниш због ученика који су уписани у нашу школу.  

На иницијативу Центра за девојке успостављена је сарадња новембра месеца 2016. 

 

4.4. Установа /пружалац обуке у стручном образовању се стара да свим 

ученицима учини доступним службе и активности каријерног вођења 

У школи се кроз рад Тима за КСИВ, педгога и наставу грађанског васпитања обрађује 

професионална оријентација ученика. Ученицима су доступни подаци на Сајму 

образовања. У току школске године у школи се организује промоција факултета и 

високих школа струковних студија.  

 
На основу свега наведеног тим за  остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа  даје следећи предлог мера за наредну школску годину : 

 
1. Пратити реализацију акционог плана за самовредновање у сарадњи са Тимом за 

самовредновање 

2. Имплементирати сазнања стечена на семинару „Појачан васпитни рад“ у 

школску праксу 

3. Израда образаца педагошке свеске за одељењске старешине 

4. Организовати састанак са  одељењским старешинама ради презентације 

предлога мера 2 и 3. 

 
- Обезбеђење инклузивног приступа у образовно васпитном процесу  
Развојним планом школе је обезбеђивање инклузивног приступа у рад школе 

апострофиран као један од приоритетних задатака. СТИО тим који је формиран 
15.09.2016. је одржао у школској 2016/2017. години укупно 9 састанака закључно са 
састанком одржаним 10.06.2016. године.  

-Урађен је план активности тима и он је саставни део Годишњег плана рада Школе 
за шк.2016/2017. годину. 

- Припремљен је материјал као и формулари за прикупљање података о 
ученицима, анализирани су материјали и сви чланови тима су упознати са 
инструментом за израчунавање индекса инклузије. У попуњавању инструмента 
учествовали су преставници стручних већа. Обрађени резултати су представљени на 
седници Наставничког већа у новембру. 

- Анализиран је план активности по предметима за сваког ученика појединачно и 
то за Н.Ц. (2-6) Анализа ИОП-а 26.11.2016. је урађена за Н.Ц. (2-6) Било је доста 
сусрета и састанака у вези одређивања исхода и циљева као и разматрање стратегија 
које су показују као делотворне у раду са овим ученицима. 

- Усвојен је урађени ИОП. Анализа праћења предвиђена је да се ради 
континуирано, а вредновање је планирано за крај првог полугодишта. 

- За све чланове СТИО тима школа је организовала семинар „Инклузија – како је 
приближити наставнику у редовној школи„ – кат. Бр. 310 (К3, П8). Семинару 
присуствовале Драгана Митић, Славица Стојиљковић и Наташа Милосављевић, 
чланице СТИО тима.   
 

- Праћење и подстицање постигнућа ученика 
  
У току ове школске године ученици су, за успехе у редовном школовању  али и 
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ванаставним активностима, добили захвалнице. Тако су похваљени сви одлични 
ученици на крају школске године, ученици без изостанака, за учешће у раду секција, за 
учешће у приредбама организованим за Дан школе и Светог Саву, за учешће у 
хуманитарним акцијама, смотрама, такмичењима... 

 
Обезбеђено је праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима 

и увидом у школски успех у складу са стандардима постигнућа ученика. Извештаји и 
успеху и изостанцима ученика усвајани су квартално зса предлогом мера за сваки 
класификациони период понаособ. и 15.09. 2016. за крај школске 2015/2016. године.    

Школско такмичење за ученике 4. разреда – прехрамбени техничар, одржано је 
23.02.2017.године у организацији професора Весне Стоицев, Наташе Ноцић и  Милене 
Лазаревић. Учествовало је 12 ученика. Први ученик са листе, Антић Ивана пласирала 
се на Републичко такмичење. 

Школско такмичење за ученике 3. разреда – пекар одржано је 17.3.2017 године. 
Учествовалa су  3 ученика . На републичко такмичење се пласирао ученик Ђорђевић 
Стефан.  
 

Домаћин  XVII  Републичког текмичења из области производње и прераде хране 
Србије била је Хемијскo-прехрамбенa и текстилнa шкoлa ‘’Урoш Предић’’  Зрењанин. 
Такмичење се одржало  од 7- 9. Априла 2017.године под покровитељством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у 
организацији Удружења  средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и 
прерада хране и Хемијскo-прехрамбене и текстилне шкoле ‘’Урoш Предић’’, у 
Зрењанину. Ученици су се надметали у практичном раду и познавању – решавању 
тестова знања из стручних предмета прехрамбене струке.Из наше школе учествовали 
су ученици: 
-  за образовни профил прехрамбени техничар учествовала је Ивана Антић, ученица IV 
6 разреда и  освојила 20. место. Ментор ученику је Милена Лазаревић. 
-  за образовни профил пекар учествовао је Стефан Ђорђевић, ученик III6 разреда и 
освојио 19 место. Ментор ученику је  Невенка Николић. 

 
Пекарска секција је учествовала на манифестацији 11. Пекарски дани у 

Алексинцу одржане  28.10.2015. године. Прво место за најлепши славски колач по 
оцени жирија освојила је ученица 3-5, Златановић Анита, са којом је вежбала професор 
Петковић Силвана, а такође прво место, али по оцени посетилаца освојио је ученик 2-6 
Симоновић Душан под менторством професора Николић Невенке. 
 
 Пекарска секција је учествовала и на манифестацији „Пекарски дани“ у Пироту, 
одржане 18.11.2016. године. Другу награду за израду славског колача освојили  су 
ученици Симоновић Душан, 2-6 и Маринковић Невена, 3-5,  а школа је освојила прво 
место за аранжирање стола на изложби уметнички обликованог теста и 
традиционалних пекарских производа. 
  

У хотелу Шумарице у Крагујевцу одржан је 30. јубиларни Збор угоститељских и 
туристичких радника Србије-Крагујевац у периоду од 23-25.11.2016.године. У категорији 
ученичких радова на такмичењу пекара у припремању пекарских производа Симоновић 
Душан II6 пекар, освојио је сребрну медаљу а Невенка Николић, наставник стручних 
предмета, освојила је златну медаљу у категорији професионалаца. 

 
Школско такмичење из хемијске технологије је одржано 07.04.2017. Учествовала 

су три ученика. На републичко такмичење су се пласирали Маринковић Катарина   и  
Митић  Душан. 

Школско такмичење из опште и неорганске хемије је одржано 14.03.2017. 
Учествовала су три ученика у организацији професора  Весне Јовић и Јасминке 
Цветковић. 
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Републичко такмичење,  22. По реду, одржано је у школи „Милош Црњански“ у 

Кикинди 12-14. Маја 2017. године.   
Из опште и неорганске хемије нашу школу су представљали ученици 1-1 

одељења Александар Трандафиловић и Анђела Тодоровић. Ментор је Јасминка 
Цветковић. Горе наведене ученице освојиле су 15.  Екипно место од 24 школе у Србији.  

Из хемијске технологије такмичили су се ученици 4-1 Маринковић Катарина   и  
Митић  Душан и освојили 13. Место. Ментор ученика је Драгана Митић. 

 
Такмичење на школском нивоу из књижевности – Књижевна олимпијада одржано 

је 22. 02. 2017. Године. Учествовали су ученици I, II и III разреда. Ученици са најбољим 
резултатима учествовали су на Књижевној олимпијади на општинском нивоу. 

Чланови драмске секције учествовали су на Републичком такмичењу драмских 

секција „Буди витез“. 

Општинско такмичење средњих школа из историје одржано је 12.03.2017. године у 
Нишу. Учествовала су три ученика. 

 
Наставници се подстичу да користе различите поступке вредновања и 

самовредновања који су у функцији даљег учења ученика. Обезбеђено је да се 
расположиви подаци о образовно – васпитном процесу користе за праћење постигнућа 
и напредовања ученика. Успешност ученика је континуирани праћена и промовисана у 
широј заједници путем средстава јавног информисања (Народне новине, НТВ, Belle 
amie) 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА 
УСТАНОВЕ 

 
Закон о основама система образовања и васпитања је поред послова утврђених 

законом и статутом установе предвидео планирање и организовање остваривања 
програма образовања и васпитања као и свих активности установе па су у наведеном 
периоду извршене све радње на којима се заснива руковођење и управљање Школом. 
Извршене су све радње и активности којима је обезбеђена потпуна примена Члана 62. 
став 1. овог Закона. Иницирана је израда распореда свих активности које су неопходне 
за успешан почетак школске године: распоред часова редовне наставе, распоред 
часова допунске и додатне наставе, распоред рада секција, распоред обављања 
практичне наставе, распоред блок наставе, план редовних седница Школског одбора, 
план рада редовних седница Савета родитеља,  план рада стручних органа школе  - 
Наставничког већа, Одељенских већа, стручних већа, Стручног актива за развојно 
планирање, Стручног актива за развој школског програма као и Педагошког колегијума. 
             

 
Применом прописа на којима се заснива руковођење и управљање школом 

извршене су све радње и активности којима је обезбеђена примена Закона о основама 
система образовања и васпитања, подзаконских аката и општих аката Школе. 

 
Руковођење васпитно – образовним процесом у школи поред поштовања 

законских прописа подразумева и стандарде који се односе на: 
- Планирање рада установе 
- Организацију установе 
- Контролу рада установе 
- Управљање информационим системом установе 
- Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 
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У овом периоду на основу претходно изнетих података, долази се до закључка да 

је рад Прехрамбено – хемијске школе организован и оперативно спроведен тако што је 
процес планирања и доделе задатака запосленима у том процесу оптимално спроведен 
у складу са новим Правилником о критеријумима и стандардима финансирања 
установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања. Израда планова је 
иницирана, обезбеђено је поштовање рокова њихове израде, као и непосредно 
руковођење том израдом путем креирања Годишњег плана рада Прехрамбено – 
хемијске школе за школску 2017/2018. годину.  

 
Обезбеђена је информациона основа планирања, идентификовани су извори 

информација потребни за планирање и све информације од значаја су биле тачне и 
благовремене. 

 
Креирана је нова организациона структура установе, систематизација и описи 

радних места, образована су стручна тела и тимови и организационе јединице. Сви су 
саставни део Годишњег плана рада за школску 2017/2018. Након усвајања овог 
документа од стране НВ и ШО сви запослени су упознати са организационом 
структуром установе и описом свог радног места кроз решења о 40- часовној радној 
недељи. 

 

3. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

У сегменту праћења и унапређивања рада запослених предузет је низ активности 
које осигуравају реализацију следећих стандарда: 
 

5. Планирање, селекција и пријем запослених 
У школској 2016/2017. години није било слободних часова па није ни било пријема 

запослених путем преузимања технолошких вишкова. Селекција кадрова је вршена 
искључиво за потребе замене привремено одсутних наставника и чланова колектива из 
реда ваннаставног особља. 

      
6. Професионални развој запослених 
У установи се подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања 

циљева заснованих на високим професионалним стандардима. Подржава се 
континуирани професионални развој на основу личних планова професионалног 
развоја запослених а кроз различите облике стручног усавршавања у складу са 
Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 
сaрадника (Сл. Гласник РС, бр. 86/2015.) Обезбеђени су услови да се запослени 
усавршавају у складу са Годишњим планом стручног усавршавања и могућностима 
саме установе. 

 
7. Унапређивање међуљудских односа 

    Континуирано стварање и подржавање радне атмосфере коју карактерише 
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање 
највиших образовно – васпитних стандарда је индикатор реализације овог стандарда. 
Развијање професионалне сарадње и тимског рада, поверење у запослене и њихове 
могућности за остваривање квалитетног образовно – васпитног рада и побољшање 
учинка а поврх свега јасна и конструктивна комуникација са запосленима 
недвосмислено утичу на позитивну и подржавајућу радну атмосферу. 
 

8. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених   
 
Остварује се инструктивни увид и надзор образовно – васпитног рада у складу са 
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Годишњим планом и непосредним потребама установе. Користе се различити начини за 
мотивисање запослених кроз препознавање квалитетног рада и коришћење различитих 
облика награђивања у складу са законом и општим актима установе.  

 
 
Извештај о предузетим мерама ради извршавања налога 
просветног инспектора 
 

Сектор за инспекцијске послове Одељења за санитарну инспекцију, Одсек за 
санитарни надзор Ниш извршили су санитарни надзор 12.06.2017. године у 
Прехрамбено – хемијској школи. Инспекторка Велика Караџић није наложила мере 
након поступка редовног санитарног надзора. 

Дана 9.12.2016. Управа за образовање, Одсек за просветну инспекцију, 
извршила је инспекцијски надзор у оквиру надзора над припремљеношћу установа за 
рад у школској 2016/2017. години. На основу увида у у попуњени образац са подацима у 
ексел табели и тражене документације, овај орган је констатовао да је Школа поступила 
у складу са важећим законским и подзаконским одредбама. 

 
Дана 25.08.2016. године у предмету вршења ванредног инспекцијског надзора у 

погледу контроле законитости поступања школе приликом вођења дисциплинског 
поступка против запослене Јасмине Павловић, наставнице математике. Закључком о 
покретању дисциплинског поступка бр.1-489 од 26.5.2016. године, покренут је 
дисциплински поступак против Јасмине Павловић, наставника математике, због 
постојања основане сумње да је запослени начинио тежу повреду радне обавезе. У 
вези навода из закључка именована је доставила писану изјаву заводни бр. 1-802 од 
27.6.2016. године.  На основу навода из писмене изјаве и чињенице да је именована 
била привремено спречена за рад из здравствених разлога, донето је Упозорење бр.1-
489/2 од 4.7.2016. године. 

У вези наведеног наложено је следећа мера: спровести дисциплински поступак 
против запослене Павловић Јасмине и донети решење у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања. Дана 15.09. 2016. године Прехрамбено – 
хемијска школа је извршила мере из означеног записника, тако што је дана 12.09.2016. 
године одржана расправа на којој је саслушана запослена Павловић Јасмина. Дана 
14.09.2016. је донето решење о дисциплинској одговорности именоване, које јој је 
уручено истог дана. 

Дана 14.06.2017. године у поступку ванредног инспекцијског надзора, Управа за 
образовање, одсек за просветну инспекцију, извршила је инспекцијски надзор на 
околности изношења из Школе Књиге евиденције осталих облика образовно – 
васпитног рада у средњој школи за други разред школске 2016/2017. године. Копија 
књиге евиденције је поднета од стране тужиље Јасмине Павловић пред Основним 
судом у Нишу у судком спору против Прехрамбено – хемијске школе којим тражи 
поништај решења о дисциплинском кажњавању. 

Просветни инспектор није наложила меру из њене надлежности.  
Поступање по представци запослене Јасмине Павловић је био основ за 

ванредни теренски инспекцијски надзор дана 16.06.2017. године од стране Републичких 
просветних инспектора. Инспекцијски надзор је завршен дана 28.06.2017. године у 
службеним просторијама МПНТР. Представка запослене Јасмине Павловић се 
односила на незаконитости у раду ШО поводом њеног предлога за покретање 
дисциплинског поступка против директора школе и незаконитости у раду директора 
школе поводом покретања дисциплинских поступака против ње, као и то да директор 
школе не брине о безбедности и заштити ученика као и о квалитетној организацији рада 
школе, јер није обезбедио замену за њене часове математике дана 12.09.2016. године. 

Републички просветни инспектори су констатовали: 
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1. Повреде радне обавезе које се стављају на терет запосленој, прописане су 
одредбом члана 141. став 1. тачка 7. и 13. Закона о основама система   

2. Просветни инспектори констатују да је директор школе покренуо дисциплински 
поступак у складу са законом. 

3. Школски одбор је у складу са одредбом члана 59. став 16. Закона одбацио предлог 
запослене Павловић Јасмине 

Мера : да директор школе испита и утврди да ли има евентуалне одговорности 
дежурног наставника В.М. за учињену повреду радне обавезе због необавештавања 
управе Школе о одсуству наставника Леле Пауновић дана 7.9.2016. године. 
 Садржином записника обавештени Наставничко веће, Школски одбор и Савет 
родитеља.    
 

Пресудом Основног суда у Нишу од 2.6.2017. године, тужбени захтев 
Јасмине Павловић ради поништаја решења директора је ОДБИЈЕН као неоснован. 

Када су у питању ситуације када је одлучивано о правима, обавезама и 
одговорности ученика у школској 2016/2017., укор Наставничког већа је током ове 
школске године добило 5 ученика, Укор директора школе 8 ученика, док су васпитне 
мере укор ОВ изречене за 74 ученика. Незадовољавајуће владање је имало 13 ученика 
школе, довољно 16, а добро 48 ученика. 

 
4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И 
ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
У оквиру сталних напора за стварање средине подстицајне за учење и активно 

укључивање родитеља / старатеља у партнерство са школом, дошло се на идеју да се 
Годишњим планом рада установе и Школским програмом одреди посебан дан – Дан 
сарадње са родитељима. 

Педагошки колегијум и Наставничко веће су одредили 7.4.2017. године за дан 
када ће се низом активности родитељи активно укључити у васпитно – образовни рад 
школе. 
       

Како ће присуство родитеља настави бити медијски пропраћено, Дан сарадње са 
родитељима ће допринети не само стварању климе подстицајне за учење и развити 
конструктивне односе са родитељима ученика, већ ће допринети даљој афирмацији 
рада Прехрамбено – хемијске школе. 

 
Активности Савета родитеља Школе у претходној школској години показују да 

овај вид организовања ђачких родитеља може имати веома значајну улогу за укупну 
активност школе, посебно на плану постизања бољег успеха и веће дисциплине 
ученика, као и на плану боље опремљености,  правилног и објективног тумачења рада 
школе, њених свакодневних проблема, реализације образовно-васпитног рада и 
пружања помоћи у реализацији свих значајних питања из програма рада школе. 
 Седницама Савета родитеља председавала је Љиљана Трајковић, родитељ 
ученика из одељења 2-3 уз подршку педагога Гордане Микић. 
  

Школском  одбору је обезбеђена апсолутна подршка у раду кроз правовремено 
и добро информисање о новим захтевима васпитно образовне политике и праксе. 
Подаци који омогућују Школском одбору оцену резултата постигнућа ученика и 
добробити деце презентовани су квартално након сваког класификационог периода, док 
су годишњи Извештај о реализацији васпитно – образовног програма, Школског 
програма као и Годишњи план рада Школе за школску 2016/2017. усвојени на седници 
од 15.09.2016.) У складу са својим овлашћењима сам Школском одбору достављала све 
релевантне податке од значаја за рад на начин да је органу управљања омогућено да 



40 
 

обавља послове предвиђене законом.  
Одржано је укупно 14 седница Школског одбора. 

- Разматрана су сва питања из надлежности која су планирана Годишњим планом 
рада и која су произилазила из законских обавеза 

- Школски одбор је усвојио Годишњи план рада за школску 2016/2017.годину на 
седници од 15.09.2016.год. 

- Усвојен је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 
2015/2016.годину  

- Усвојен је у два наврата  Извештај директора о раду школе и раду директора 
- Усвојен је Извештаји о  извршеном инструктивно-педагошком увиду и надзору 
- Усвојен је Извештај о утрошку средстава од донаторског динара и проширене 

делатности и донета је одлука о намени ових средстава у школској 
2016/2017.години, на предлог Савета родитеља 

- Усвојена је одлука о реализацији физичког обезбеђења објекта и лица 
- Усвојен је План стручног усавршавања за 2016/2017.годину и Извештај о 

реализацији Плана за претходну школску годину 
- Усвојени су сви неопходни  Анекси Школског програма 
- Усвојени су Извештаји о резултатима ученика на крају сваког класификационог 

периода и на крају првог и другог полугодишта 
- Организовано је вршење годишњег пописа  и усвојен је Извештај о попису 
- Усвојен је извештај о финансијком пословању за 2016.год. 
- Усвојен је Финансијски план и План набавки  за календарску 2017.годину 
- Усвојен је  извештај о реализацији Развојног плана школе 
- Усвојен је Извештај о самовредновању 
- Решавано је и одлучивано по приговорима запослених 
- Обављена је нормативна активност 
-  Донета је одлука, на основу сагласности родитеља, односно старатеља о 

увођењу видео надзора ради успостављања појачаних мера безбедности 
ученика, запослених, трећих лица и имовине школе 

- Разматран је План уписа редовних ученика у први разред и информација о 
реализацији Плана  

- Донета је одлука о цени школарине  и испита за ванредне ученике 
- Донета је одлука о ценовнику школске пекаре 
- Именована је Комисија за бодовање критеријума код утврђивања запослених за 

чијим радом престаје потреба 
- Разматрана су текућа питања  
- Школски одбор је добијао повратне информације од директора школе о 

реализацији донетих одлука 
 
 На овај начин су обезбеђени услови да општи акти и документација установе 
буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени. Обезбеђено је 
поштовање прописа, општих аката као и адекватно вођење документације 
установе. 

 
   
У наведеном периоду је било интензивне сарадње са Министарством просвете, 

Школском управом, Управом за образовање, кабинетом Градоначелника, Општином 
Медијана, Управом за финансије, Управом за јавне набавке. 

 
Учествовала сам у раду Удружења средњих стручних школа за подручје рада 

хемија, неметали, графичарство и Удружења средњих стручних школа за подручје рада 
пољопривреда, производња и прерада хране. 

  
Одржан је велики број радних састанака са руководиоцима и директорима 

предузећа и установа у циљу повезивања школе са привредним субјектима чија би 
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помоћ и сарадња у реализацији процеса образовног рада допринела бољој 
организацији практичне наставе, као и обезбеђивању бољих услова рада Школе. 
Резултат ових састанака су Уговори о обављању практичне наставе са новим 
социјалним партнерима као и Уговори о стипендирању ученика наше школе.   
 
Наставничко веће је одржало тринаест седница у наведеном периоду на којима је: 

 
1.Усвојен извештај о остваривању и самовредновању  Годишњег плана рада за 
школску 2015/2016. годину 
2. Усвојен извештај директора школе о остваривању плана стручног усавршавања 
запослених 
3. Усвојен извештај о раду директора и раду школе за школску 2015 /2016. 
4. Усвојен Годишњи план рада за школску 2016/2017. годину 
5. Утврђени датуми пријављивања и полагања испита за све испитне рокове 
ванредних ученика 
6. Усвојен Анекс Школског програма 
7. Донета одлука о избору уџбеника за школску 2016/2017. годину 
8. Усвојена  је анализа сачињених наставних планова 
9. Усвојена је анализа резултата иницијалних тестова за ученике првог разреда 
10. Усвојени извештаји о учешћу на такмичењима, литерарним конкурсима, 
манифестацијама, сајмовима образовања, спортским активностима и пројектима 
11. Усвојени извештаји о успеху и изостанцима ученика на крају сваког 
класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и смањењем 
изостанака  
12. Усвојен извештај о корелацији међу наставним предметима 
13. Утврђени рокови за објављивање тема и питања за матурске и завршне испите, 
усвојен списак тема и питања за МиЗ испите 
14. Усвојен је предлог Плана уписа ученика за школску 2017/2018. 
15. Усвојен је Извештај организатора практичне наставе за први класификациони 
период 
16. Усвојен извештај о анализи реализације наставних планова и програма  
17. Усвојен извештај о реализацији Развојног плана школе 
18. Усвојен извештај о реализацији Школског програма 
19. Усвојени извештаји о реализацији допунске, додатне наставе и ваннаставних 

активности 
20. Усвојени извештаји о раду Стручних већа, Одељенских већа, Ученичког 

парламента, Тима за превенцију насиља, СТИО тима и Тима за медијацију 
21. Усвојен је ревидирани распоред часова свих облика васпитно- образовног рада 

након кадровских промена по окончању првог полугодишта 
22. Чланови НВ упознати са закључцима Скупштине и Председништава Удружења 

пољопривреда, производња и прерада хране и Удружења хемија, неметали, 
графичарство 

23. Направљен је план активности процеса самовредновања  
24. Формиран Испитни одбор за потребе МиЗ, комисије, именовани екстерни чланови 

комисија, одређени термини 
25. Направљена подела задужења за потребе годишњег извештавања 

   
У овом периоду је одржано 9 седница Педагошког колегијума којем присуствују 

председници свих 7 стручних већа (природних наука, друштвених наука, хемије, 
технологије, српског језика, страног језика и уметности и физичког васпитања), 
председници стручних већа за развојно планирање и развој школског програма, 
координатори тимова за самовредновање, за инклузију, за медијацију, за превенцију и 
заштиту ученика од насиља, за заштиту здравља ученика, за пружање подршке 
ученицима у прилагођавању школском животу, координатор тима за стручно 
усавршавање запослених, стручни сарадници и помоћник директора.   
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1. Усвојен је план рада ПК који је саставни део Годишњег плана рада за 

шк.2016/2017. сепарат 7 стр. 28 и констатовано је да План ПК прати планове рада 
Наставничког већа и стручних већа. 

2. Усвојени распореди свих видова васпитно – образовног рада 
3. Усвојен Распоред редовног дежурства наставника   
4. Усвојен Годишњи план стручног усавршавања наставника који је саставни део 

Годишњег плана рада школе 
5. Направљен предлог распореда свих писмених и контролних задатака и 

достављен председницима Одељенских већа на разматрање и усвајање 
6. Именован члан ПК задужен за квартално извештавање директора школе о 

реализацији Плана ст Усвојен План подршке ученицима који показују неуспех у 
учењу 

7. Направљен избор кључних области за потребе спровођења 11. круга 
самовредновања 

8. Усвојен Протокол о посети наставном часу за потребе инструктивно – педагошког 
увида у надзор директора 

9. Усвојени извештаји по завршетку првог полугодишта свих тимова који чине ПК и 
стручних већа 

10. Усвојен распоред огледних часова 
11. Организација школских такмичења 
12. Организација припремне наставе за полагање матурских и завршних испита 
13. Подељена задужења за потребе годишњег извештавања 

 
Репрезентативном синдикату је омогућен рад у школи у складу са Посебним 

колективним уговором и законом.  
 
Са органима државне управе и локалне самоуправе је успостављен и одржан 

конструктивни однос. Сарађивала сам са невладиним организацијама, директорима 
других школа на нивоу Школске управе као и са представницима локалне самоуправе. 

 
Почев од 20.8.2016. активно сам учествовала у раду Актива директора средњих 

школа. Циљ наведених састанака је била  рационализација запослених у просвети, 
ангажовање технолошкох вишкова за  слободна радна места као и примена нове 
законске регулативе. 

 

 
9. ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ ШКОЛЕ И УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКЕ 
УСЛОВЕ РАДА 
 
 
У циљу остваривања оптималних просторних и других материјално - техничких 

услова за одвијање образовно васпитног процеса у Школи, у периоду мај – септембар 
2016. године извршена су следећа улагања на инвестиционом и текућем одржавању 
објекта и опреме: 

 
1. Замена прозора 
2. Водоинсталатерски и санитарни радови  
3. Набавка 4 табле  
4. Набавка ватрогасног апарата 
5. Набавка  лаптопа HP250G4 
6. Набавка штампача A4 HP M 201 dw 
7. Набавка калориметра 
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8. Набавка индукцијског решоа 
9. Набавка видео бима 
10. Два телевизора најновије генерације за учионице 6 и 8 

  
У наведеном периоду је: 
 
1. Обезбеђена израда и контролисана примена буџета установе у складу са 

расположивим и планираним финансијским ресурсима 
2. Адекватно планирани финансијски токови: приходи и расходи, приливи и 

одливи финансијских средстава 
3. Оптималним управљањем финансијским токовима издати су благовремени и 

тачни налози за плаћање и наплате. 
4. Предузете све мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних 

ресурса установе, тако да се образовно – васпитни процес одвија несметано 
5. Сарадња са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса 
6. Обезбеђена ефикасност и законитост поступака јавних набавки које спроводи 

установа а које су претходно адекватнио и благовремено испланиране 
7. Праћено је извођење уградње столарије као извођење екстерно 

финансираних радова 
8. Обезбеђена ефикасност извођења радова које установа самостално 

финансира  
Управљање административним процесима је оцењено највећом оценом од 

стране комисије за екстерну евалуацију установе. И у овом периоду је обезбеђена 
покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама, обезбеђена је 
ажурност и тачност административне документације и њено систематско архивирање у 
складу са законом. Припремљени су сви извештаји који обухватају све аспекте живота 
установе и презентовани су надлежним органима установе и шире заједнице.     

 
 

10. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
 
 
Постављање организације рада: иницирана израда распореда свих видова 

наставе за школску 2017/2018. годину, као и допунске, додатне наставе, ваннаставних 
активности, распоред учионица, распоред часова рада одељенских старешина, 
распоред дежурстава наставника.  

 
Постављање ефикасније организације рада директора: утврђени су термини 

седница  Наставничког већа и одељенских већа, седница стручних већа и одређени 
руководиоци. Сачињене комисије за ванредне ученике, одређени термини за полагање 
испита. 

 
Утврђена је нова организациона шема рада у школи, организован упис ученика, 

структуирана су одељења, извршена подела предмета на наставнике, извршен избор 
одељенских старешина и руководилаца стручних већа и организатора практичне 
наставе, дефинисани међусобни односи и дужности (органи, секције, службе, тимови), 
решавана су кадровска питања. 

На основу члана 62. тачка 17. ученицима првог разреда изречена су три 
дисциплинске мере укор директора школе, пет идентичних  мера ученицима трећег 
разреда, док ова врста мера није изрицана ученицима другог нити четвртог разреда. 
У складу са истом тачком ЗОСОВА-а покренут је дисциплински поступак против 
једног запосленог због непотпуног, неблаговременог или несавесног вођења 
евиденције, као и због неизвршавања и немарног извршавања послова по налогу 
директора.   
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Поред тимова дефинисаних Годишњим планом рада школе (Тим за праћење 

остваривања стандарда квалитета рада Школе, Тим за самовредновање, Тим за 
професионалну орјентацију и каријерно вођење, Тим за превенцију и заштиту ученика 
од дикриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно 
образовање, Тим за појачан васпитни рад, Тим за пружање подршке ученицима у 
прилагођавању школском животу, Тим за медијацију, Тим за стручно усавршавање 
наставника и стручних сарадника,  Стручни актив за развој школског програма и 
Стручни актив за развојни план школе) формирани су нови тимови и комисије који ће 
допринети ефикаснијем раду школе и унапредити њен рад. Образован је тим за израду 
предлога  пројеката и развој међународне сарадње, као и комисије за примену нове 
законске регулативе из области Закона о управљању отпадом.   

 
На овај начин су обезбеђени услови да општи акти и документација установе буду 

законити, потпуни и јасни онима којима су намењени. Обезбеђено је поштовање 
прописа, општих аката као и адекватно вођење документације установе. 
 

11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
Помоћник директора школе Мара Ћирић у школској 2016/2017. Години је: 
- учествовала у организацији почетка наставе у новој школској години; 
- урадила је, заједно са координатором практичне наставе, распоред вежби и блокова 
за ученике; 
- учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. Годину; 
- пратила одвијање наставе по усвојеном наставном плану и програму и усвојеном 
распореду часова; 
- организовала замену за одсутне наставнике; 
- организовала састанак са свим одељењским старешинама ради давања упутства за 
рад у новој школској години; 
- радила на формирању комисија и организовању испита и полагању матурског испита 
ванредним кандидатима и кандидатима на преквалификацији и доквалификацији; 
- учествовала у организацији разредних испита за ученике првог, другог, трећег и 
четвртог разреда; 
- учествовала у организацији поправних испита за ученике првог, другог, трећег и 
четвртог разреда; 
- прегледала школску документацију и упућивала одељењске старешине и предметне 
наставнике у вођење педагошке документације; 
- обављала разговоре са ученицима у циљу превазилажења текућих проблема; 
- обављала разговоре са родитељима појединих ученика у циљу решавања текућих 
проблема; 
- обављала разговоре са одељењским старешинама и предметним наставницима у 
циљу превазилажења текућих проблема; 
- посетила следеће часове  

• Физичко васпитање у одељењу I/5 12.12.2016. године, 

• Физичко васпитање у одељењу I/6 14.12.2016. године, 

• Српски језик и књижевност у одељењу I/6 15.03.2017. године, 

• Сараднички час два предмета: загађивање и заштита тла и микробиологија 
- учествовала у припреми и реализацији прославе 82. године постојања и рада школе и 
Дана сарадње ученика, родитеља и наставника; 
- учествовала у изради предлога за четрдесеточасовну радну недељу наставника за 
школску 2016/2017. Годину; 
- учествовала у организацији и спровођењу уписа ученика у први разред школске 
2017/2018. године; 
- учествовала у изради Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину; 
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- присуствовала седницама Наставничких већа, седницама Одељењских већа и 
састанцима Педагошког колегијума и Савета родитеља. 

  
 
 
12.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА  ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 
Прво полугодиште 
 Активности предвиђене планом рада организатора практичне наставе за прво 
полугодиште школске 2016/17.године су реализоване. 
 У септембру, 09.09.2016.године организован је санитарни преглед у школи за 
ученике образовних профила пекар, месар и техничар за козметичку технологију. 
Санитарни преглед обавило је 8 професора и 66 ученика. За ученике образовног 
профила прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију као и предметне 
наставнике који воде блок у овим одељењима организован је санитарни преглед у 
Хигијенском заводу 12. И 13.10.2016. године. Одређени број ученика и 2 професора 
имали су забрану обављања практичне наставе  након санитарног прегледа . До сада 
је највећи број ученика регулисао забране, али 2ученика одељења 1-6 образовног 
профила месар и 2 ученика одељења 3-6 образовног профила пекар нису и то је један 
од проблема са којим смо се сусрели овог полугодишта. 
Практична настава је за ученике који по наставном плану и програму имају практичну 
наставу организована код социјалних партнера са којима су склопљени уговори за ову 
школску годину. Ученици образовног профила пекар обављају практичну наставу и у 
школској пекари “Њупко“. 
Ове школске године нема стипендиста, јер немамо ученике у  трећем  разреду 
образовног профила месар за које је највеће интересовање социјалних партнера. 
Компанија Делез ове године  не стипендира пекаре.  
Представници компаније Делез одржали су 19.09.2016.године у школи уводни тренинг- 
обуку о безбедности и здрављу на раду за све ученике образовних профила пекар и 
месар. Тренингу су присуствовали организатор практичне наставе и предметни 
наставници који обављају практичну наставу у овим одељењима.  
Организован и одржан састанак 30.09.2016. године са представницима компаније Metro 
Cach&Carry. 
Организовано учешће ученика и  лично присуство на XI Пекарским данима у Алексинцу 
28.10.2016.године у организацији Пољопривредне школе „ Шуматовац“. Ученици ПХШ 
су 18.11.2016.године учествовали на традиционалној манифестацији Дани хлеба у 
Пироту у организацији Млекарске школе „др Обрен Пејић“. 
Израђен је план блока и организоване су посете социјалним партнерима у оквиру 
наставе у блоку за све профиле у оба подручја рада.  
Реализација наставе у блоку: 
Подручјерада: Пољопривреда, производња и прерадахране 
 
 

Ред.
бр. 

Одељење Образовни 
профил 

Датум: Бр. 
Часова 

 
1. 

  
 I 4 

 
Техничар за 

биотехнологију 

 12.10.2016. санитарни преглед 
08.11.2016. стручна екскурзија 
05.08.09.12.2016. Житопек, 
Прест,Пчелица,Студенски центар 

6+6 
6+6 

18+18 

 
2. 

 
I 6  

 
Пекар 

09.09.2016.санитарни преглед 
12-15.12.2016.Житопек А.Д., школска пекара, 
Делез 

6 
24 

 
3. 

 
I 6 

 
Месар 

09.09.2015.санитарни преглед 
12-15.12.2016.производни погон и месаре 
„Бифтек“, Метро, Делез 

6 
24 
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4.  II 4 Техничар за 
биотехнологију 

12.10.2016. санитарни преглед 
08.11.2016.стручна екскурзија 
21.24.25.11.2016. ЈКП“Наисус“, ПСССН 

6+6 
6+6 

18+18 

 
5. 

 
II 5 

 
Прехрамбени 

техничар 

13.10.2016.санитарни преглед      
08.11.2016.стручна екскурзија      
28.30.11., 02.12.2016. Прест, Житопек А.Д., 
Пчелица, Студентски центар     

6+6 
6+6 

18+18 

 
6. 

 
II 6 

 
Пекар 

09.09.2016.санитарни преглед 
14.-17.11.2016. школска пекара, пекаре, 
Пчелица, Делез 
19.20.12.2016. школска пекара, пекаре, 
Пчелица, Делез 

6 
24 
 

12 

 
7. 

 
II 6 

 
Месар 

09.09.2016.санитарни преглед 
13.10.2016. производни погон и месаре 
„Бифтек“, Метро, Делез, Mак 
14-17.11.2016. производни погон и месаре 
„Бифтек“, Метро, Делез, Mак 
19.20.12.2016. производни погон и месаре 
„Бифтек“, Метро, Делез, Mак 

6 
6 
 

24 
 

12 

 
8. 

 
III 5 

 
Прехрамбени 

техничар 

13.10.2016. санитарнипреглед 
08.11.2016.стручна екскурзија 
12.14.16.12.2016. Бени сокови,Унијапак, 
Бенлианфуд 

6+6 
6+6 

18+18 

 
9. 

 
III 6 

 
Пекар 

09.09.2016.санитарни преглед 
24-26.10.2016.по распореду за праксу: Делез, 
школска пекара Њупко, пекара Бранковић, 
Установа Пчелица, Smart beverege, 19-
22.12.2016.исти распоред 

6 
18 
 
 
 

24 

10. IV 6 Прехрамбени 
техничар 

13.10.2016. санитарнипреглед 
08.11.2016.стручна екскурзија 
05.07.09.12 2016. Нишка млекара 

6+6 
6+6 

18+18 

                                                                                                          ∑ =   498 

 
Подручјерада: Хемија, неметали и графичарство 
 

Ред.
бр. 

Одељење Образовни 
профил: 

Датум: Бр. 
часова 

1. I 1 ТИФТ-Општа и 
неорганска хемија 

05.10.2016.стручна екскурзија 
доЂавољевароши; 
14.15.17.18.11.2016.ЈКП“Наисус“, 
Хидрометеоролошка станица Ниш, ПСССН 

6+6 
24+24 

2. I 2 ТЗЖС 
Општа и 

неорганскахемија 

05.10.2016.стручна екскурзија до Ђавоље 
вароши;21.22.24.25.11.2016.ПСССН, СЦ Чаир-
базени 

6+6 
24+24 

3. I 3 ТЗЖС 
Општа и 

неорганскахемија 

05.10.2016.стручна екскурзија до Ђавоље 
вароши;21.22.24.25.11.2016.ПСССН, СЦ Чаир-
базени 

6+6 
24+24 

4. II 1 ТИФТ- 
Органскахемија 

 21.10.2016.стручна екскурзија Ботаничка 
башта „Јевремовац“;  24-27.10.2016.школа            

6+6 
24+24 

5. II 2 ТЗЖС 
Извори загађења 
животне средине 

21.10.2016.стручна екскурзија Ботаничка 
башта „Јевремовац“; 31.10.-03.11.2016. 
ПСССН, Хидрометеоролошка станица Ниш, 
Институт Радон Нишка Бања 

6+6+6 
24+24+2

4 

6. II 3 ТЗЖС 
Извори загађења 
животне средине 

21.10.2016.стручна екскурзија Ботаничка 
башта „Јевремовац“; 07.11.-10.11.2016. 
ПСССН, Хидрометеоролошка станица Ниш, 
Институт Радон Нишка Бања 

6+6+6 
24+24+2

4 
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7. III 1 ТИФТ 
Технологија 

фармацеутских 
производа 

02.11.2016.стручна екскурзија Хемофарм- 
погон у Старим Бановцима; 
05.06.08.09.12.2016. Дом здравља Ниш, 
ПСССН, Аура 

6+6 
 

24+24 

8. III 2 ТИФТ 
Технологија 

фармацеутских 
производа 

02.11.2016.стручна екскурзија Хемофарм- 
погон у Старим Бановцима; 
28.29.11.01.02.12.2016. Дом здравља Ниш, 
ПСССН, Аура 

6+6 
 

24+24 

9. III 3 ТЗЖС 
Загађивање и 
заштита тла 

28.11.-02.12.2016.Факултет заштите на раду, 
ПСССН, Рециклажни центар Е-рециклажа, 
рециклажни центар Југо-импекс 

30+30+3
0 

10. III 4 ТЗЖС 
Загађивање и 
заштитатла 

21.10.2016. стручна екскурзија Ботаничка 
башта „Јевремовац“; 
24.10.-27.10.2016. Факултет заштите на раду, 
ПСССН, Рециклажни центар Е-рециклажа, 
рециклажни центар Југо-импекс 

6+6+6 
 

24+24+2
4 

11. IV 1 ХЛ 
Електроаналитичк

е методе 

28.11.-02.12.2016.ЈКП „Наисус“, ПМФ 
департман за хемију, школа 

30 

12. IV 2 ТКТ 09.09.2016.санитарни преглед 
07.11.-10.11.2016. Аура 

6 
24 

13. IV 3 ТИФТ 
Технологија 

фармацеутских 
производа 

02.11.2016. стручна екскурзија Хемофарм- 
погон у Старим Бановцима; 
Децембар 2016. МД НИНИ, ПСССН, 
Медицински факултет департман за 
фармацију 

6+6+6 
 

24+24+2
4 

14. IV 4 ТЗЖС 
Загађивање и 

заштита ваздуха 

05.10.2016. стручна екскурзија до Ђавоље 
вароши; 21.22.24.25.11.2016.Факултет 
заштите на раду, ВТШ, МД Институт, ЈКП 
Топлана 

6+6+6 
24+24+2

4 

15. IV 5 ТЗЖС 
Загађивање и 

заштита ваздуха 

05.10.2016. стручна екскурзија до Ђавоље 
вароши; 14.15.17.18.11.2016. Факултет 
заштите на раду, ВТШ, МД Институт, ЈКП 
Топлана 

6+6+6 
24+24+2

4 

                                                                                                                                                   ∑ = 1050 

У првом полугодишту реализовано је 1548 часова наставе у блоку. 
Организован је завршни испит за ванредне ученике образовног профила пекар 
25.11.2016. г. 
Склопљени су Уговори о обављању практичне наставе и Уговори о пословној сарадњи 
са новим социјалним партнерима. 
Прибављене су Изјаве послодаваца које тражи Министарство за план уписа наредне 
године. Социјални партнери Прехрамбено- хемијске школе су у кратком року доставили 
Изјаву о намери послодавца која подржава план уписа 2017/18.године што потврђује да 
Прехрамбено – хемијска школа као средња стручна школа има јако утемељење у 
привреди.  
 
Практична настава у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

у школској 2016/17.години 
Ред 
бр. 

Одељење Образовни 
профил 

Наставници Место обављања Дан 
обављања 

1. I-4 Техничар за 
биотехнологију 

Дашић Сузана Житопек; Пчелица четвртак 

2. I-6 Пекар Дашић Сузана Житопек; пекаре, Делез петак 

3. II-4 Техничар за 
биотехнологију 

Бранковић Лорена Житопек; Пчелица; 
Нишка млекара 

четвртак и 
петак 

4. II- 6 Пекар Николић Невенка Пекара Бранковић, 
школска пекара, 
„Пчелица“,Делез 

уторак и 
четвртак 
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5. III-6 Пекар Милосављевић 
Биљана 

Пекара Бранковић, 
Чаир, Установа 
„Пчелица“, Делез 

понедеља
к и среда 

6. I-6 Месар Стошић Драгана Производни погон и 
месаре предузећа 
„Бифтек“; Метро, Делез 

петак 

7. II-6 Месар Стојиљковић 
Славица 

Производни погон и 
месаре предузећа 
„Бифтек“, „Даком“, 
ДелезМеркатор-С 
(Идеа),  Мак 

уторак и 
четвртак 

 

Практична настава у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 
 

Практична настава техничар за козметичку технологију- оглед 
Ред.бр.  Одељење Наставник Место 

обављања 
Дан обављања 

1. IV-2 Радосављевић Татјана „ Аура“ д.о.о. четвртак 

 
Организација стручних екскурзија према програму 
 За ученике Прехрамбено- хемијске школе, у првом полугодишту школске 
2016/17. Године, реализоване су четири једнодневне стручне екскурзије у оквиру 
наставе у блоку. Прва стручна екскурзија је изведена 05.10.2016.године до Ђавоље 
вароши за ученике првог и четвртог разреда техничар за заштиту животне средине и 
првог разреда техничар за индустријску фармацеутску технологију. Ученици су обишли 
парк Ђавоља варош уз пратњу водича и предметних наставника Ристић Весне, 
Цветковић Јасминке, Пауновић Леле и Ноцић Владимира. Затим су обишли Пролом 
Бању где су од водича чули историјат бање, обишли извор и базене. У повратку је 
направљена пауза у Прокупљу где су ученици могли да прошетају и упознају се са 
овом варошицом. 
 Друга стручна екскурзија изведена је 21.10.2016.године за ученике другог и 
трећег разреда техничар за заштиту животне средине и други разред техничар за 
индустријску фармацеутску технологију до Београда где су ученици обишли Ботаничку 
башту „Јевремовац“- учионицу под ведрим небом, у пратњи предметних наставника 
Ристић Весне, Манић Славише и Лазаревић Милене.На отвореном делу ученици су 
видели биљни фонд преко 1500 врста груписаних у географске и еколошке целине. 
Обишли су Стаклену башту у којој су тропске, субтропске и медитеранске врсте  као и 
Јапански врт. 
 Трећа стручна екскурзија изведена је 02.11.2016.године за ученике трећег и 
четвртог разреда техничар за индустријску фармацеутску технологију. Ученици су 
обишли фабрику лекова „Хемофарм“ – погон у Старим Бановцима где су видели 
производњу и паковање чврстих фармацеутских облика. Практично су видели 
технолошки процес израде препарата које изучавају на часовима теорије и вежби из 
предмета Технологија фармацеутских производа и Контрола квалитета сировина и 
производа. Предметни наставници су Ристић Весна, Митић Драгана и Ждраљевић- 
Младеновић Љиљана. 
 Четврта стручна екскурзија изведена је 08.11.2016.године за ученике 
прехрамбене струке- други, трећи и четврти разред прехрамбени техничар и први и 
други разред техничар за биотехнологију. Ученици су обишли погон фабрике „Омега“, 
„Омнипројект“ и „Пак пројект“ у Врњачкој бањи у пратњи предметних наставника Ристић 
Весне, Ћирић Маре, Стоицев Весне и Дашић Сузане.  
Ученици су у ДОО “Омега“ обишли производне просторије које испуњавају све 
стандарде по сертификату HACCP и ISO 9001 и видели производњу и паковање 
прашкастих, зрнастих, прехрамбених , кондиторских и пржених снек производа. 
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Затим су ученици обишли погон фабрике „Омнипројект“ једног од највећих произвођача 
машина за паковање и линија за пуњење у прехрамбеној, хемијској, фармацеутској 
индустрији и чули интересантно предавање домаћина. 
Обишли смо и Пак пројект где су ученици видели машине за израду картонских кутија, 
папирних кеса, као и машине за паковање свих врста материјала и дозирање. 
   
Друго полугодиште 
 
 Активности предвиђене планом рада организатора практичне наставе за друго 
полугодиште школске 2016/17.године су реализоване. 
 Други санитарни преглед обављен је у школи 03.03.2017.године за све разреде 
образовног профила пекар и месар и техничар за козметичку технологију 4.разред.  
 
Реализација наставе у блоку: 
 
Подручјерада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Ред.
бр. 

Оде-
љење 

Образовни профил Датум: Бр. 
часова 

 
1. 

  
 I 4 

Техничар за 
биотехнологију 

31.03.2017. Наук није баук,  
05.04. стручна екскурзија БИВОДА, 
06.10.11.04.2017., Јумис, Унијапак, ПСССН, 
Метро,  

6+6 
24+24 

 
2. 

 
I 6  

 
Пекар 

03.03.2017.санитарни преглед 
05.06.-08.06.2017. Житопек А.Д., школска пекара, 
Делез, ПУ „Пчелица“, Пекара Бранковић 

6 
+24 

 
3. 

 
I 6 

 
Месар 

03.03.2017.санитарни преглед 
 05.06.-08.06.2017. производни погон и месаре 
„Бифтек“, Метро, Делез 

6 
+24 

4.  II 4 Техничар за 
биотехнологију 

27.28.30.31.03.2017. 05.04.2017. Еколајн, 
Данпласт, Нишка млекара, Наук није баук , 
стручна екскурзија БИВОДА,  

30+30 

 
5. 

 
II 5 

 
Прехрамбени 

техничар 

 03.04.-06.04.2017. и   12.05.2017. 
ЈКП“Наисус“лабораторија и производња воде, 
Нишка млекара, Бени плус, стручна екскурзија 
БИВОДА 

30+30 

 
6. 

 
II 6 

 
Пекар 

03.03.2017.санитарни преглед 
18.04.-21.04.2017.школска пекара, пекаре, 
Пчелица, Делез 
29.05., 31.05.,01.06.2017.  

6 
24 

 
18 

 
7. 

 
II 6 

 
Месар 

03.03.2017.санитарни преглед 
18.19.21.04.2017. производни погон и месаре 
„Бифтек“, Метро, Делез, Mак, Даком, обилазак 
Даком кланице 
29.05., 31.05.,01.06.2017. 

6 
18 

 
 

18 

 
8. 

 
III 5 

Прехрамбени 
техничар 

27.28.30.31.03.2017.године  Бени плус, Нишка 
млекара, Наук није баук,стручна екскурзија 
БИВОДА 05.04.2017. 

24+24 
 

6+6 

 
9. 

 
III 6 

 
Пекар 

27.-28.02.2017.; 01.02.03.2017. 
03.03.2017.санитарни преглед 
10.11.12.04.2017. и 21.04.2017. 
05.,11. И 18.05.2017.године 
по распореду за праксу: Делез, школска пекара 
Њупко, пекара Бранковић, Установа Пчелица, 
Smart beverege,  

24 
6 

24 
18 

10. IV 6 Прехрамбени 
техничар 

27.03.31.03.2017, Наук није баук 
04.05.06.04.2017.Нишка млекара, Нишка пивара, 
стручна екскурзија Бивода, Бени плус 

30+30 

                                                                                                                                                ∑= 522 
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Подручјерада: Хемија, неметали и графичарство 

Ред.
бр. 

Оде-
љење 

Образовни 
профил: 

Датум: Бр. 
часова 

1. I 1 ТИФТ-Општа и 
неорганска хемија 

31.03.2017.Наук није баук, 
24.04.- 27.04.2017. школа 

6+6 
24+24 

2. I 2 ТЗЖС 
Општа и 

неорганска хемија 

31.03.2017.Наук није баук, 
15.05.-18.05.2017. ЈКП „Наисус“- производња 
воде; Хидрометеоролошка станица Ниш 

6+6 
24+24 

3. I 3 ТЗЖС 
Општа и 

неорганскахемија 

31.03.2017.Наук није баук, 
08.05.-11.05.2017.  ЈКП „Наисус“- 
лабораторија, производња воде, 
Хидрометеоролошка станица Ниш 

6+6 
24+24 

4. II 1 ТИФТ 
 Аналитичка хемија 

 13.03.- 17.03.2017.године, школа 30+30+3
0 

5. II 2 ТЗЖС 
Извори загађења 
животне средине 

13.03.- 17.03.2017.године, ЈКП „ Наисус“, 
Депонија, Топлана 

30+30+3
0 

6. II 3 ТЗЖС 
Извори загађења 
животне средине 

31.03.2017. Наук није баук 
24.04.- 27.04.2017.  ЈКП „ Наисус“, Депонија, 
Топлана, Расадник 

6+6+6 
24+24+2

4 

7. III 1 ТИФТ 
Биохемија 

15.05.-18.05.2017.године, школа 30+30 

8. III 2 ТИФТ 
Биохемија 

22.05.-26.05.2017.године,  школа 30+30 

9. III 3 ТЗЖС 
Прерада и 

одлагање чврстог 
отпада 

20.03.-24.03.2017. 
ПСССН, ЈКП“Медијана“- депонија, 
Технопапир, Рециклажни центар „Медијана“ 

30+30+3
0 

10. III 4 ТЗЖС 
Прерада и 

одлагање чврстог 
отпада 

27.03.-31.03.2017. 
ПСССН, ЈКП“Медијана“- депонија, 
Технопапир, Рециклажни центар „Медијана“, 
Наук није баук 

30+30+3
0 

11. IV 1 ХЛ  
Испитивање у 
технолошкој 
производњи 

27.03.- 31.03.2017.  школа 30 

12. IV 2 ТКТ 03.03.2017.санитарни преглед 
03.04.-06.04.2017. Аура 
01.02.05.06.и 07.06.2017.године 
 

6+ 
24 
30 

13. IV 3 ТИФТ 
Технологија 

фармацеутских 
производа 

24.04.- 28.04.2017.године МД НИНИ, школа 30+30+3
0 

14. IV 4 ТЗЖС 
Прерада и 

одлагање отпадних 
вода 

27.03.-31.03.2017. 
Наук није баук, МД Институт,  Факултет 
заштите на раду 

30+30+3
0 

15. IV 5 ТЗЖС 
Прерада и 

одлагање отпадних 
вода 

08.05.-12.05.2017.године, 
 МД Институт,  Факултет заштите на раду, 
ВТШ 

30+30+3
0 

                                                                                                                                                     ∑= 1110 

 
У другом полугодишту реализовано је 1632 часова наставе у блоку. 
У школској 2016/2017.години реализовано је  3180 часова блока.  
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Практична настава у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
у школској 2016/17.години 

Ред
бр. 

Оде-
љење 

Образовни 
профил 

Наставници Место обављања Дан 
обављања 

1. I-4 Техничар за 
биотехнологију 

Дашић Сузана Житопек; Пчелица четвртак 

2. I-6 Пекар Дашић Сузана Житопек;  Делез, школска 
пекара, 

петак 

3. II-4 Техничар за 
биотехнологију 

Бранковић 
Лорена 

Житопек; Пчелица; Нишка 
млекара 

четвртак и 
петак 

4. II- 6 Пекар Николић 
Невенка 

Пекара Бранковић, школска 
пекара, „Пчелица“,Делез 

уторак и 
четвртак 

5. III-6 Пекар Милосављевић 
Биљана 

Пекара Бранковић, Чаир, 
Установа „Пчелица“, Делез, 
школска пекара 

понедељак 
и среда 

6. I-6 Месар Стошић Драгана Производни погон и месаре 
предузећа „Бифтек“; Метро, 
Делез 

петак 

7. II-6 Месар Стојиљковић 
Славица 

Производни погон и месаре 
предузећа 
„Бифтек“,“Даком“, 
Делез,Меркатор-С (Идеа), 
Мак,Метро 

уторак и 
четвртак 

 

Практична настава у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 
Практична настава техничар за козметичку технологију- оглед 

Ред. 
бр. 

 Одељење Наставник Место обављања Дан 
обављања 

1. IV-2 Радосављевић Татјана „ Аура“ д.о.о. четвртак 

  

Организација стручних екскурзија према програму 
 За ученике Прехрамбено- хемијске школе свих разреда образовних профила 
прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију, у другом полугодишту школске 
2016/17. Године, реализована је једна стручна екскурзија 05.04.2017.године, до 
Д.О.О.“БИВОДА“ село Раковац, Врање.  Ученици су обишли производни погон и 
упознали се са комплетним процесом производње газиране воде. Обишли су 
лабораторије за контролу квалитета (физичко-хемијску и микробиолошку) и упознали 
се са начином рада. У пратњи ученика били су предметни наставници Ристић Весна, 
Ћирић Мара, Стоицев Весна и Папрић Златица.  
Активно учешће у раду  Удружења средњих школа наших подручја рада. Учешће и 
дискусија на састанцима стручних већа Удружења прераде хране децембар, 
2016.године, Бања Ждрело, март 2017.године  Пролом Бања. Присуство и учешће у 
раду седнице Скупштине Удружења средњих школа подручја рада хемија, неметали и 
графичарство, Грза Параћин, март 2017.године.  
Присуство састанку у Регионалној привредној комори 09.03.2017.године на тему 
дуалног образовања.  
Организација промоције факултета и високих струковних школа ученицима IV разреда 
(март, април). 
Решавање проблема ученика и наставника и сарадња са наставницима у циљу 
превазилажења проблема реализације практичне наставе. 
Организација и кординација рада комисије, ментора и ученика за  матурски испит за 
ТКТ и ПТ 13.06.2017.године, завршни испит за ученике образовног профила пекар 
23.06.2017.године, завршни испит за ванредне ученике образовног профила месар 
13.06.2017.године. 
 
 У току ове школске године  потврђено је опредељење Прехрамбено-хемијске 
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школе да без добре сарадње са привредом нема добре припреме ученика за тржиште 
рада нити успешног наставка школовања. И у наредном периоду напори школе биће 
усмерени на остваривању  успешне сарадње са социјалним партнерима. 
Квалитетно реализована практична настава и настава у блоку гаранција су 
остваривања циљева предмета и квалитетног знања ученика.  Организатор практичне 
наставе је Ристић Весна 

 

 
13. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

13.1  Наставничко веће 
 

Рад Наставничког већа као најодговорнијег стручно – педагошког органа 
реализован је одржавањем седница на којима се одлучивало о свим питањима 
везаним за организацију образовно-васпитног рада. 
 
У школској 2016/2017.години одржано је 15 седница на којима су донете следеће 
одлуке:  
 

• Усвојен је извештај о остваривању, вредновању и самовредновању Годишњег плана 
рада за 2015/2016.годину. 

• Усвојен је извештај о раду директора у школској 2015/2016. Годину. 

• Усвојен је извештај о раду и предлог плана рада стручних сарадника (педагога и 
библиотекара). 

• Усвојен је распоред  обавезних и изборних облика образовно-васпитног рада. 

• Усвојен је предлог Годишњег плана рада за  школску 2016/2017.годину. 

• Усвојенa  су задужења из Годишњег плана рада  за  школску 2016/2017.годину. 

• Усвојен је план стручног усавршавања запослених за школску 2016/2017.год. 

• Утврђени су  датуми седница Одељенских већа за све класификационе периоде. 

• Утврђени су  датуми пријављивања и полагања испита за све испитне рокове 
ванредних ученика. 

• Усвојена је анализа сачињених наставних планова. 

• Усвојен је извештај о резултатима улазних тестова у првом разреду, као и анализа 
резултата улазних тестова из српског језика и књижевности и математике ученика 
другог разреда. 

• Усвојена је анализа резултата анкете : „Изостајање са наставе – Узроци и рад на 
превенцији“  

• Усвојен је извештај о успеху и дисциплини ученика на крају сваког класификационог 
периода сa  предлогом мера. 

• Изречене су четири васпитно-дисциплинске мере, Укор Наставничког већа. 

• Наставничко веће је дало препоруку за учествовање на конкурсу МПНТР Ристић 
Весни и Манић Славиши за избор саветника- спољњег сарадника 

• Утврђен је   рок  за објављивање тема и питања за матурске и завршне испите, 
усвојен је списак тема и питања као и састав комисија за матурске и завршне 
испите. 

• Усвојен је извештај о успеху ученика на матурском и завршном испиту у школској 
2016/2017.години. 

• Усвојен предлог плана уписа ученика за школску 2017/2018:  
1. техничар за индустријску фармацеутску технологију (30),  
2. техничар за заштиту животне средине (60),  
3. техничар за биотехнологију (30), 
4. прехрамбени техничар (30), 
5. пекар/месар  (15+15) 
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• Усвојен је протокол за праћење ефеката допунске и додатне наставе као и 
компензаторних програма. 

• Наставничко веће  је дало предлоге за израду нацрта Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

• Презентоване су стручне теме: „Тематско планирање“, „е  ИОП – корак ближе 
инклузији“, „Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
– прецизирани кораци у унутрашњој заштитној мрежи“, могућности Erasmus+ 
пројеката мобилности за школе. 

• Наставничко веће је дало позитивно мишљење за улазак у пројекат стицања статуса 
међународне еко- школе. 

• Прочитан је извештај са „ Дана мола“ и 11.такмичења  у изради и аранжирању 
славских колача у Алексинцу 

• Усвојена је агенда за прославу Дана школе. 

• Наставничко веће је информисано о промотивним активностима школе. 

• Директор школе  је известила  Наставничко веће са организацијом ПИСА тестирања. 

• Директор школе  је известила  Наставничко веће о обављеном  инструктивно – 
педагошком надзору са предлогом мера. 

• Реализована је анкета: Лична интересовања запослених за рад школе у школској 

2017/18.години. 

• Изабран је ученик генерације за школску 2016/17. Годину, Војиновић Јована, 
ученица одељења IV /3. 

• Усвојен је Анекс Школског програма. 

• Усвојен је извештај о реализацији Школског програма укључујући извештаје о 
реализацији наставних планова и програма, о реализацији допунске, додатне 
наставе, ваннаставних  активности и  резултатима компензаторних програма; 
извештаје о корелацији међу наставним предметима („Сарадњом до знања“), 
извештаје о раду одељенских већа и стручних већа и Ученичког парламента, 
извештаје тима за превенцију насиља, тима за инклузију и тима за медијацију и 
извештај организатора практичне наставе о запажањима у раду и изведеним 
стручним екскурзијама. 

• Усвојен је извештај о реализацији Развојног плана школе. 

• Усвојен је извештај Тима за самовредновање. 

• Усвојен је извештај о стручном усавршавању наставника у школској 
2016/2017.години. 

• Усвојен је извештај о остваривању циљева образовања и васпитања и стандарда 
постигнућа са предлогом мера за побољшање услова рада и остваривање 
образовно – васпитног рада. 

• Директор школе је обавестила наставничко веће са садржајем Записника 
републичке просветне инспекције. 

• Усвојен је састав комисија за упис ученика у јунском и августовском уписном року за 
школску 2017/2018. Год. 

• Усвојен је извештај о реализацији плана уписа за школску 2017/2018.годину. 

• Усвојена је подела предмета на наставнике. 

• Утврђен је предлог одлуке о радницима за чијим радом престаје потреба у школској 
2017/2018. Години. 

13.2  Одељењска већа 
 
Своје циљеве и задатке Одељењско веће остварује плански и континуирано у 

току целе школске године. Одељењска већа су се, најпре, као својим најважијим 
задатком, бавила свим питањима везаним за остваривање циљева и задатака 
образовно–васпитног рада у сваком одељењу. Поред анализе постигнутих образовно–
васпитних резултата и утврђивања успеха и владања за сваког појединачаног ученика 
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праћен је и проучаван развој ученика, социјално –економске и породичне прилике у 
којима живе ученици како би се обезбедило јединствено васпитно деловање 
наставника. На редовним и ванредним седницама предлагане су мере и поступци за 
унапређење радне атмосфере и побољшање успеха ученика. Предлози Одељењских 
већа су разматрани на седницама Наставничког већа и другим стручним органима 
школе ради подизања нивоа резултата.             

Одржанао је 6 редовних и 3 ванредна седница у првом разреду; 6 редовних 
седница и 1 ванредну у другом; 8  редовних седница   у трећем и 5 редовних седница и 1 
ванредна у четвртом разреду. Ванредне седнице су одржаване ради изрицања 
васпитних мера и пружања додатне подршке двема ученицама 4 разреда. Теме о 
којима се расправљало биле су везане за доношење распореда писаних задатака и 
вежби,  организовању додатне и  допунске наставе, полагања матурских испита и друго. 
Разговарало се о успеху и изостајању ученика на крају класификационих периода. 
Доношене су одлуке о похваљивању и награђивању ученика и васпитном раду са 
ученицима. Сумирани су резултати завршних и матурских испита. Пратила се 
реализација задатака везаних за РПШ. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 
 

У школској 2016/2017 год. Одељењско веће првог разреда је одржало шест 
редовних седница и три ванредне. 
      На првој редовној седници ,одржаној дана 07.09.2016.год.поред избора 
записничара и усвајања плана и програма рада Одељењског већа, усвојен је и план 
писмених задатака и вежби, као и допунске  и додатне наставе према потреби. 
Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у образовању. 
Координатор за РПШ је поднео извештај о задужењима за школску 2016/2017. Год. 
Утврђена је организација иницијалних тестирања по предметима. 
      На другој редовној седници,10.11.2016.год. утврђен је успех ученика на крају 
првог класификационог периода и извршена је анализа похађања наставе.  Изречене 
су васпитно-дисциплинске мере, дати су предлози за побољшање успеха и 
дисциплине, као и усклађивање критеријума оцењивања. Анализирано је праћење 
напредовања ученика који раде по ИОП-у. Поднет је извештај о раду фокус група, о 
разлозима осипања ученика и разматрани су ефекти примењених техника активног 
учења. 
     28.12.2016.год. одржана је ванредна седница за одељења I2 и I6 на којој су 
изречене васпитне мере за ученике ових одељења. 
      Поводом краја првог полугодишта одржана је трећа редовна седница 
Одељењског већа,30.01.2017.год. На овој седници након утврђивања закључних оцена 
из појединих предмета и владања утврђен је и успех ученика. Изречене су васпитно-
дисциплинске мере и предлог мера превенције насиља-појачан васпитни рад као и 
анализа резултата рада у инклузивном образовању. Извршена је анализа реализације 
планова и програма свих видова наставе, као и анализа ефеката додатне и допунске 
наставе на успех ученика. Поднет је извештај о оствареним стандардима постигнућа из 
општеобразовних предмета. Анализирана је сарадња са родитељима и дат је предлог 
мера за унапређење. Поднет је полугодишњи извештај о разлозима осипања ученика. 
Анализирана је безбедоносна ситуација у школи и дат је предлог мера за превенцију 
насиља. 
     28.03.2017.год. одржана је ванредна седница за одељење I3 на којој су 
изречене васпитне мере и анализирана је безбедност ученика у одељењу. 
     03.04.2017.год. на ванредној седници анализирана је безбедност ученика у 
школи. 
       На четвртој редовној седници, 11.04.2017.год. утвеђен је успех на крају трећег 
класификационог периода ,извршена је анализа похађања наставе са предлогом мера 
за смањење изостанака ,анализирано је понашање и дисциплина ученика и изречене 
су васпитно-дисциплинске мере. 
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    На петој редовној седници већа, 21.06.2017.год.  извршено је  утврђивања 
закључних оцена из појединих предмета , оцена из  владања као и  утврђивање успеха  
ученика на крају другог полугодишта . Донете су одлуке о упућивању ученика на 
разредни испит. Дат је годишњи извештај о разлозима осипања ученика. Наставници 
општеобразовних предмета известили су веће о праћењу стандарда постигнућа. 
Похваљени су одлични ученици и ученици који су учествовали на такмичењима. 
Извештавало се о реализацији планова и програма свих видова наставе као и 
ефектима додатне и допунске наставе на успех ученика.Дата је анализа сарадње са 
родитељима и безбедност ученика у школи. 
      На шестој редовној седници, 29.06.2017.год. утврђен је успех ученика након 
полагања разредних испита у јунском испитном року.                                                                  

                  Руководилац Одељенског већа првог разреда  је Папрић Златица 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 

Одељењско веће другог разреда  је одржало шест редовних седница и једну  
ванредну. 

 На првој редовној седници ,одржаној дана 07.09.2016.год.поред избора 
записничара и усвајања плана и програма рада Одељењског већа, усвојен је и план 
писмених задатака и вежби, као и допунске  и додатне наставе према потреби. 
Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у образовању. 
Координатор за РПШ је поднео извештај о задужењима за школску 2016/2017. Год. ОВ 
је информисано о тестирању ученика 2.разреда. 

На другој редовној седници, 9.11.2016.год. утврђен је успех ученика на крају 
првог класификационог периода и извршена је анализа похађања наставе.  Изречене 
су васпитно-дисциплинске мере, дати су предлози за побољшање успеха и 
дисциплине, као и усклађивање критеријума оцењивања. Анализирано је праћење 
напредовања ученика који раде по ИОП-у. Поднет је извештај о раду фокус група, о 
разлозима осипања ученика и разматрани су ефекти примењених техника активног 
учења. 

Поводом краја првог полугодишта одржана је трећа редовна седница 
Одељењског већа,30.01.2017.год. На овој седници након утврђивања закључних оцена 
из појединих предмета и владања утврђен је и успех ученика. Изречене су васпитно-
дисциплинске мере и предлог мера превенције насиља-појачан васпитни рад као и 
анализа резултата рада у инклузивном образовању. Извршена је анализа реализације 
планова и програма свих видова наставе, као и анализа ефеката додатне и допунске 
наставе на успех ученика. Поднет је извештај о оствареним стандардима постигнућа 
из општеобразовних предмета. Анализирана је сарадња са родитељима и дат је 
предлог мера за унапређење. Поднет је полугодишњи извештај о разлозима осипања 
ученика. Анализирана је безбедоносна ситуација у школи и дат је предлог мера за 
превенцију насиља. 

Ванредно Одељењско веће је одржано 31.01.2017. године због непрописно  
исправњене оцена због чега се поново утврђивао успех дотичном ученику. 

На четвртој редовној седници, 10.04.2017.год. утвеђен је успех на крају трећег 
класификационог периода, извршена је анализа похађања наставе са предлогом мера 
за смањење изостанака, анализирано је понашање и дисциплина ученика и изречене 
су васпитно-дисциплинске мере. 

На петој редовној седници већа, 21.06.2017.год.  извршено је  утврђивања 
закључних оцена из појединих предмета , оцена из  владања као и  утврђивање 
успеха  ученика на крају другог полугодишта . Донете су одлуке о упућивању ученика 
на разредни испит. Дат је годишњи извештај о разлозима осипања ученика. 
Наставници општеобразовних предмета известили су веће о праћењу стандарда 
постигнућа. Похваљени су одлични ученици и ученици који су учествовали на 
такмичењима. Извештавало се о реализацији планова и програма свих видова 
наставе као и ефектима додатне и допунске наставе на успех ученика.Дата је анализа 
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сарадње са родитељима и безбедност ученика у школи. 
      На шестој редовној седници утврђен је успех ученика након полагања 
разредних испита у јунском испитном року.                                                                  
       Свим седницама су присуствовали предметни наставници, директор школе, 
помоћник директора и педагог школе. 
                                                    Руководилац Одељењског већа је Ћирић Владан. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  
  

     У току наставне 2016/2017 године одржано је осам редовних седница одељењског 
већа трећег разреда.  
     Седнице су реализоване према садржају годишњег плана и програма одељењског 
већа трећег разреда,  oсим треће, шесте и седме седнице на којима су разматране и 
следеће тачке дневног реда:   
-Праћење остварености стандарда постигнућа из општеобразовних предмета 

(известилац: председници стручних већа )  

-Анализа безбедоносне ситуације и предлог мера за превенцију насиља   

Свим седницама су присуствовали предметни наставници, чланови већа и одлучивало 
се након дискусије већином гласова.  
Руководилац Одељенског већа је  Стоицев Весна. 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 
 У току првог полугодишта одржане су три редовне и једна   ванредна седница 
одељењаког већа четвртог разреда. 

Редовне седнице су реализоване према садржају Годишњег плана и програма 
одељењског већа четвртог разреда осим треће седнице на којој су, поред планираних 
садржаја, реализоване и следеће тачке дневног реда: 

- праћење остварености стандарда постигнућа из опште образованих предмета   

- анализа безбедоносне ситуације и предлог мера за превенцију насиља. 

Ванредна седница је одржана ради изрицања васпитне мере ученику одељења 

IV-5. 

У току другог полугодишта одржано је пет редовних седница и једна ванредна 
седница одељењских већа четвртог разреда. Садржај редовних седница реализован је 
према плану датом у Годишњем плану рада школе за школску 2016/2017 годину.  

     Априла је одржана седница поводом трећег класификационог периода, маја је 
оджана седница поводом краја наставне школске године и јуна су одржане три 
седнице, две после разредних испита и једна после поправних испита. 

     Ванредна седница је одржана у априлу поводом изрицања васпитних мера и 
поводом допуне предлога за ученика генерације.  

   Свим седницама су присуствовали предметни наставници, чланови већа и 
одлучивало се након дискусија, већином гласова.  

  Руководилац Одељењског већа је  Марковић Мила. 

13.3  Стручна већа 

 
         Стручно веће српског језика  је у току школске 2016/2017. Године одржало  
једанаест састанака, пет у првом и шест у другом полугодишту.  На састанцима су 
реализоване следеће активности: 
           СЕПТЕМБАР 

• Израђени су глобални и оперативни планови за сва четири разреда; 
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• Извршена је садржајна усклађеност наставних предмета, корелација наставних 

програма и имплементација у оперативне планове наставника; 

• Договорено евидентирање интердисциплинарне обраде наставних садржаја у 

оперативним плановима наставника; 

• Имплементирани су стандарди постигнућа у оперативне и годишње планове 

рада наставника; 

• Анализирани су ефекати примене протокола (педегошка свеска) и дате сугестије 

за унапређење; 

• Договорена је примена диференцираних материјала у настави и техника 

активног учења; 

• Реализовани су улазни тестови за први разред; 

• Спроведено је иницијално тестирање у другом разреду;  

• Израђен је план стручног усавршавања наставника на нивоу Стручног већа; 

• Утврђена је листе секција у оквиру  већа и израђени су планови рада;  

• Наташа Милосављевић је присуствовала радионици Е-ИОП у Регионалном 

центру; 

 
ОКТОБАР 

• Извршена је анализа резултата улазних тестова и припрема компензаторних 

програма; 

• Договорена је израда  заједничких  тестова  за исте наставне теме/модуле; 

• Усклађени су критеријуми оцењивања ученика; 

• Рађено је  на уређењу кабинета; 

 
НОВЕМБАР 

• Извршена је анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода; 

• Идентификовани су ученици који имају потребу за допунским и додатним радом, 

а израђени су и планови за допунску и додатну наставу; 

• Праћене су и вредноване активности чланова већа по Протоколу за школску 

2016/2017. Годину; 

 
ДЕЦЕМБАР/ ЈАНУАР 

• Израђен је предлог плана уписа ученика за школску 2016/2017. Годину; 

• Достављен је  предлог матурских тема; 

• Светлана Оклобџија је са члановима рецитаторске секције припремила јавни 

час поводом обележавања Светосавља; 

• Наставници су учествовали на конкурсу Медијана фестивала дечјег 

стваралаштва и стваралаштва за децу; 

• Планирано је учешће на предстојећој Књижевној олимпијади. Након школског 

тестирања, које ће се организовати у последњој декади фебруара, најуспешнији 

ученици ће представљати нашу школу; 

• Извршен је одабир наставних садржаја чија се обрада текуће школске године 

реализује кроз истраживачке задатке; 

• Извршена је анализа остварености образовних стандарда постигнућа за крај 

средњег образовања; 

• Часопис Мозаик освојио је друго место на такмичењу за најуспешнији школски 

лист или часопис у Србији. 
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ФЕБРУАР 

• Извршена је анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода и 

ученичких постигнућа након усклађивања критеријума оцењивања на нивоу 

већа; 

• Извештавано је о посећеним семинарима и раду Стручног већа; 

• Евалуирана је примена компензаторних програма; 

• Организовано је школско такмичење из српског језика и књижевности; 

 
МАРТ 

• Ученици са најбољим резултатима учествовали су на Књижевној олимпијади на 

општинском нивоу; 

• Анализирана је примена техника активног учења; 

• Радило се на уређењу  школског простора; 

• Презентовани су  посећени семинари; 

• Чланови драмске секције учествовали су на Републичком такмичењу драмских 

секција „Буди витез“, 

 
АПРИЛ 

• Извршена је анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода; 

• Узето је учешће у припреми програма за обележавање Дана школе; Валентина 

Радојичић је са члановима драмске секције припремила јавни час, а Наташа 

Милосављевић са члановима новинарске секције  уредила  школски  часопис 

Мозаик;  

 
МАЈ 

• Извршена је анализа учешћа на такмичењима; 

• Учествовано је у пројекту Сарадњом до знања и анализирани постигнути 

резултати; 

• Праћене су и вредноване активности чланова већа по Протоколу за школску 

2016/2017. Годину; 

• Анализирана је  примена заједничких тестова знања; 

• Извршена је анализа остварености образовних стандарда постигнућа у 

завршним разредима; 

 
ЈУН 

• Утврђена су постигнућа ученика на матурском испиту и извршена упоредна 

анализа успеха у протекле три године; 

• Извршена је анализа остварености образовних стандарда постигнућа за крај 

средњег образовања у незавршним разредима; 

 
ЈУЛ 

• Израђен је годишњи извештај о раду већа; 

• Анализиран је рад  додатне и допунске наставе  и рад секција; 

• Извршена је прелиминарна подела предмета на наставнике; 

• Анализирана су ученичка постигнућа након усклађивања критеријума 

оцењивања на нивоу већа; 

• Размотрени су ефекти примене протокола. 
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Стручно веће страних језика  за школску 2016/2017.год. одржало је 9 састанака.             
На тим састанцима се разговарало о следећем : 

• Израђени су глобални и оперативни планови за сва четири разреда  

• Иведен је улазни тест у првом разреду. За ученике који су показали недовољан 

успех на улазном тесту израђен је компензаторни програм. 

• Извршена је садржајна усклађеност наставних предмета и корелација наставних 

програма 

• Формирана је заједничка педагоска свеска на нивоу стручног већа 

• Дефинисан је начин и критеријуми оцењивања ученика из предмета енглески 

језик 

• Израђен је план стручног усавршавања наставника на нивоу стручног већа 

• Идентификовани су ученици који имају потребу за допунским радом, израђени 

су планови за допунску наставу. 

• Стручно веће наставника енглеског језика дало је свој предлог плана уписа за 

школску 2017/2018. Годину  

• 26.09.2016. обележен је Европски дан језика 

• Одржано је 5 часова корелације у оквиру пројекта „Сарадњом до знања“ 

• Наставници енглеског језика су у сарадњи са ученицима пригодно уредили 

кабинет енглеског језика за празнике Ноћ вештица, Божић и Дан заљубљених 

• Реализована је допунска настава за сва четири разреда као и компензаторна 

настава за ученике одељења 1-6 

• Разматрана је примена техника активног учења у настави енглеског језика 

• 08.03. 2017. Наставници енглеског језика су похађали трибину у организацији 

издавачке куће Pearson, 10.03.2017. трибину у организацији издавачке куће 

Логос, а 23.04. 2017. Јелена Илић је похађала семинар „Појачан васпитни рад“ 

• Наставници енглеског језика су присуствовали свим седницама Наставничког 

већа на којима су презентоване стручне теме 

• 18.03.2017. Марија Пешић је учествовала у промоцији школе у ОШ „Десанка 

Максимовић“ 

• 07.04.2017. у оквиру прославе Дана школе и Заједничког дана родитеља, 

ученика и наставника, у кабинету за енглески језик приређено је „Вече Џеза и 

модерне америчке поезије“ у организацији наставника Јелене Илић и Данијеле 

Јанковић 

• Јелена Илић и Данијела Јанковић су учествовале у медијској промоцији школе 

• Одржана су 4 угледна часа у оквиру пројекта „Сарадњом до знања“ 

• Наставници енглеског језика, Јелена Илић и Данијела Јанковић, су учествовале 

у наградном конкурсу за најлепшу учионицу Србије „Учионица из снова“ и 

освојиле награду 

• На завршним испитима у основним школама били су ангажовани наставници: 

Јелена Илић и Данијела Јанковић као дежурни наставници и Марија Пешић као 

супервизор. 

 
Стручно веће природних наука за школску  2016/2017.год. одржало је 10 

састанака и реализовао све активности предвиђене планом рада. 
Први састанак 22.9.2016.  
1. Израда месечних планова и програма 
2. Утврдити листу секција у оквиру већа. Израда плана рада секција 
3. Корелација наставних програма – имплементација у оперативне планове наставника 
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4. Израда улазних тестова из математике и физике за ученике првог разреда 
5. Израда улазих тестова из математике за ученике другог разреда 
6. Имплементација стандарда постигнућа у годишње/оперативне планове рада 
наставника код општеобразовних предмета 
7. Израда плана стручног усавршавања на нивоу стручног већа (угледни часови, 
трибине, презентације уџбеника, наставних материјала итд..) 
8. Анализа постојеће ситуације и предлог набавке нових наставних средставa 
9. Евидентирање интердисциплинарне обраде наставних садржаја у оперативним 

плановима наставника 
10. Анализа ефеката примене протокола (педагошка свеска)и давање сугестија за 
унапређење 
11. Примену техника активног учења 
12. Примена диференцијалних материјала у настави 
 
Други састанак 01.11.2016.  
1. Анализа резултата улазних тестова 
2. Распоред одржавања писмених  задатака, вежби и тестова 
3.Упознавање ученика (посебно првог разреда) са програмима секција које организује 
Стручно веће. Утврдити број заинтересованих ученика 
4. Израда заједничких тестова знања за исте наставне теме/модуле 
5. Планирање примене иновативних метода рада у настави примерених ученицима 
6. Усклађивање критеријума оцењивања 
7. Подела задужења за израду школског часописа 
8. Извештавање о реализацији компензаторних програма (1. Разред –општеобразовни 
предмети) 
Трећи састанак 16.11.2016.  
1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода  са предлогом 
мера за унапређење 
2. Идентификација ученика за додатни рад 
3. Идентификација ученика за допунски рад 
4. Планирање учешћа на такмичењима 
5. Коришћење мотивационих подстицаја у циљу постизања бољег успеха ученика  
6.Извештај о реализованом стручном усавршавању 
7. Уређење школског простора 
Четврти састанак 15.12.2016.  
1. Одржавање наставних средстава, учила и друге опреме  
2. Предлог плана уписа за школску 2016/2017.год 
3. Израда периодичних анализа о оствареним резултатима стручног већа 
4. Анализа и израда тема и испитних питања/ радних задатака за матурски и завршни 
испит.  
5. Анализа рада додатног, допунског и рада секција  
6. Анализа рада – извештај о семинарима и раду у струковним друштвима/ активима 
Пети састанак 24.01.2017.  
1. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода  са предлогом 
мера за унапређење 
2. Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група и разреда, као и разлика у 
образовним постигнућима наставника који предају исте или сродне предмете (на 
основу извештаја предметних наставника). Израда предлога мера за унапређење рада. 
3. Праћење остварености стандарда постигнућа ученика из општеобразовних предмета 
4. Израда заједничких тестова знања за исте наставне теме/модуле 
5. Организација припремне наставе за полагање матурских и завршних испита 
6. Извештај о реализованом стручном усавршавању 
7. Припрема за учешће на манифестацији „Наук није баук“ 
Шести  састанак је одржан 20.2.2017. на коме смо дискутовали о одржаним часовима 
корелације, о одржаним часовима допунске наставе и остварености предвиђеног на 
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почетку школске године. 
Седми састанак  15.3.2017. 
 1.Учешће у раду стручних друштва 
2.Сарадња са матичним факултетима и одговарајућим институцијама 
3.Анализа ефеката примењених иновативних метода рада 
4.Уређење школског простора . 
Осми састанак 10.5.2017.  
1.Промена /замена/ председника већа 
2.Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 
3.Ангажовање ученика и ефекти осталих облика образовно васпитног рада 
4.Анализа примене активног учења. 
Девети састанак 23.6.2017.  
1.Израда годишњег извештаја о раду већа 
2.Праћење остварења стандарда постигнућа ученика из општеобразовнох предмета. 
3.Анализа рада додатне,допунскенаставе и рада секција. 
4.Подела предмета на наставнике. 
5.Анализа рада на семинарима. 
Десети састанак 06.07.2017.  
1. Подела предмета на наставнике. 
2.Анализа рада припремне наставе. 
3.Анализа рада припремне наставе за разредне и поправне испите 
У току школске 2016-2017. Године одржано је десет састанака актива наставника 
природних наука према норми која је планирана на почетку школске године. План је у 
потпуности остварен и реализовано је све сто је предвиђено на почетку школске 
године. 

 
       Стручно веће наставника хемије за школску  2016/2017.год. одржало је 10 
састанака на којима су најзначајније тачке дневног реда биле следеће: 
Израђени су месечни планова и програма и њихова корелација затим урађени  улазни 
тестови, инплементирани стандарди постигнућа, израђен  план стручног усавршавања, 
и даље се користи педагошка свеска од прошле школске године која се показала добро   
,анализирани су  улазни тестови  и кренуло са реализацијом  компензаторног програма 
за општу и неорганску хемију и хемију а  у питању је први разред. 
И ове као и прошле године обележили смо Дан  mol-a и обишли основне школе у Нишу. 
Ово је постала дефинитивно и традиција наше школе.  
Одабрани су ученици који се припремају за такмичење из предмета Општа и 
неорганска хемија. Рад  и њихова припрема је у току. 
Чланови нашег већа проследили су испитна питања за полагање матурских испита 
завршних разреда. 
 Конкурисали смо за манифестацију,, Наук није баук,, и добили потврдан одговор о 
учешћу на овој манифестацији. 
Стручно веће хемичара је дало предлог плана уписа образовних профила за наредну 
2017./2018. Школску годину.  
Чланови нашег актива одржали су 20 часова у међупредметној корелацији а у 
пројекту ,,Сарадњом до знања,,  
Учествовали на фестивалу ,,Наук није баук,, са темом хемија на тањиру. Посећеност је 
била велика и изазвала очекивано  интересовање посетилаца манифестације. 
Организатори су биле наше колегинице Јасминка Цветковић и Љиљана Ждраљевић. 
Организовано је школско такмичење из предмета Општа и неорганска хемија у школи и 
два ученика се пласирало на републичко такмичење ( Анђела Тодоровић и Александар 
Трандафиловић.) 
Учествовали у организацији заједничког дана ученика , родитеља и наставника. 
20.03.2017. је формирана нова Заједница средњих стручних школа подручје рада 
хемија неметали и графичарство где смо и ми присуствивали. 
После сваког класификационог периода анализирали успех ученика и предлагали  
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мере за побољшање успеха. 
Учествовали на Републичком такмичењу из предмета Општа и неорганска хемија која 
је била у Кикинди 12.13 и 14 маја 2017. Год. У конкуранцији 24 школа  наши ученици 
Анђела Тодоровић и Александар Трандафиловић су освојили 15 екипно место. Ментор 
је била Јасминка Цветковић а у спремању за такмичење је учествовала и Весна Јовић 
која је и предметни наставник. 
Велики број наставника  актива је учествао у промоцији наше школе како у Нишу тако и 
ван њега. 
Учествовали у организацији матурских испита ученика завршних разреда четврте 
године. 
Наставници нашег актива су исто тако били присутни на завршном матурском испиту у 
основним школама као дежурни наставници или супервизори. 
Праћена  је реализација стручног усавршавања и благовремено у уредно слата 
Координатору за стручно усавршавање. 
Урађена је прелиминарна подела часова по предметима. 
  

Стручно веће технолога за школску 2016/2017.год. одржало је 12 састанака  
План рада Стручног већа технолога усвојен је на почетку школске 2016/17. Године.О 
садржајима рада на седницама   воде се детаљни записници у одговарајућој свесци 
записника Стручног већа. 

Сви састанци су реализовани планираном динамиком,уз поштовање 
предвиђених садржаја.Поједине тачке дневног реда су делимично мењане или 
премештане за друге седнице у зависности од текућих потреба,али су сви предвиђени 
садржаји одрђени без изузетака. 

На септембарској седници је утврђено да је у потпуности реализована израда 
свих предвиђених планова и програма, утврђена листа секција , а корелација између 
наставних програма укључена у оперативне планове наставника.Израђен је план 
стручног усаврашавања на нивоу стручног већа,професори стручних предмета су дали 
предлог набавке сировина и опреме неопходне за наставу као и  предлог места 
извођења стручних екскурзија организатору практичне наставе. Настављена је и 
проширена сарадња са предузећима у којима се обавља практична настава и настава 
у блоку.Зацртане су смернице примене диференцираних материјала у настави,које су 
током године дале задовољавјуће резултате.Корелација наставних програма је 
имплементирана у оперативне планове наставника. Одржан је и одређени број 
угледних часова,заснованих на корелацији наставних садржаја између различитих 
предмета,уз примену многобројних савремених наставних метода и техника,а у оквиру 
пројекта ,,Сарадњом до знања'' . Договорена је даља интензивна примена техника 
активног учења у настави.На ванредној септембарској седници одлучено је да 
професори Гавриловић Драгана и Манић Славиша заједно са представницима стручног 
већа професора хемије учествују у изради предлога пројекта за манифестацију ,,Наук 
није баук''. 

У октобру је детаљно утврђен распоред одржавања писмених провера 
знања,ученици упознати са програмима секција у организацији већа,израђени 
заједнички тестови знања за исте наставне теме и извршено усклађивање критеријума 
оцењивања.Такође су анализирани ефекти примене и обављене допуне формулара 
протокола за оцењивање(педагошка свеска) на нивоу стручног већа,а посебно се 
дискутовало о ефектима примењених техника активног учења(рад у групама,рад у 
паровима,рад на тексту,индивидуална настава... ). 

У новембру месецу је посебна пажња посвећена анализи успеха ученика на 
крају првог класификационог периода и предлогу мера за побољшање 
резултата,идентификацији ученика за додатни и допунски рад,планирању учествовања 
на такмичењима и стручном усавршавању,као и акцијама промоције струке. 

Пред крај првог полугодишта анализиран је предлог плана уписа за следећу 
школску годину,одређене теме,испитна питања и радни задаци за матурски и завршни 
испит и разматран рад секција,као и ефекти додатне и допунске наставе.Чланови 
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стручног већа су такође били активни и у уређивању и одржавању учила и опреме. 
  
На почетку другог полугодишта анализиран је успех ученика и предложене су 

мере за његово побољшање,закључено да су израђени заједнички тестови знања за 
све сличне или идентичне наставне областиља и утврђени рокови за полагање 
пробних матурских и завршних испита.Такође су предмет рада биле активности на 
пољу стручног усавршавања,припреме за учествовање на фестивалу ,,Наук није 
баук'',као и уједначавање критеријума оцењивања и ефекти примене диференцираних 
материјала у настави.     

У марту месецу је разматрано учешће чланова стручног већа у раду стручних 
друштава и сарадња са одговарајућим факултетима и институцијама.Договорени су 
детаљи учествовања представника већа у прослави Дана школе,манифестацији ,,Наук 
није баук'' ,као и Светског дана шума и Светског дана вода.  

У априлу је анализиран успех ученика на крају трећег класификационог периода, 
као и ефекти свих облика образовно-васпитног рада и предложене мере за постизање 
бољих резултата,донесена одлука о заказивању пробног матурског испита,а такође је 
разматран и наступ представника школе на фестивалу знања ,,Наук није баук'' и у 
обалежавању дана школе кроз акције каријерног вођења и стручне поставке из области 
прехрамбене технологије и пекарства.Између осталог обављена и припрема за 
обележавање Светског дана планете Земље,које је затим успешно обављено у 
организацији Еколошке секције и координирајућих професора Драгане 
Стошић,Данијеле Николић-Велков и Дејана Гичевског.. 

Рад у мају је обухветио и разматрање наступа наших ученика на обављеним 
републичким такмичењима у оквиру оба подручја рада,а у организацији професора 
Милене Лазаревић, Весне Стоицев, Наташе Ноцић, Драгане Митић и Невенке Николић, 
као и запажених наступа чланова пекарске секције на више смотри, а под менторством 
Невенке Николић и Сузане Дашић.Такође су анализирани резултати пробних матурских 
испита и обављене завршне припреме за организацију матурских и завршни хиспита.  

У јуну месецу су анализирани сви облици рада у настави и ваннаставних 
активности у смислу остварења планова и остварених ефеката,уз закључак да су све 
секције из домена Стручног већа технолога биле веома активне,уз велики број наступа  
и запажених успеха на најразличитијим манифестацијама.Посебно значајном сматрамо 
први пут обављену упоредну анализу постигнућа ученика на матурским и завршним 
испитима,за протекле три године по деловима испита.  

Током године одржано је и више презентација нових уџбеника и књига из 
различитих области рада обухваћених Стручним већем технолога,представљања 
садржаја семинара,стручних скупова и обављених обука,као и низ угледних часова у 
оквиру пројекта Министарства просвете „Унапређење квалитета наставе – развој 
кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ и ван 
самог пројекта,а у првом реду на бази концепта мултидисциплинарности у настави.      

 
Стручно веће друштвених наука за школску  2016/2017.год. одржало је 13 састанака 
и реализовао све активности предвиђене Годишњим планом.  
У оквиру пројекта „Сарадњом до знања“, Душица Златановић и Весна Марковић су 
одржале часове у корелацији са другим предметима. 
У новембру су Лепосава Павловић и Душица Златановић, на састанку Актива, 
представиле неке од техника активног учења, које су намењене пре свега друштвеним 
наукама. 
Марковић Весна и Живадиновић Владица су са децом учествовала на такмичењу из 
историје. 
На састанцима Актива професори историје су обележили и значајне датуме у нашој 
историји: 
11. 10. 2016.год. – предавање на тему, 100 година од пробијања Солунског фронта 
24. 10.2016.год. – предавање о стрељању деце у Крагујевцу 
15. 11. 2016 год. – предавање на тему, Примирје у првом светском рату 
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20. 02. 2017год. – предавање на тему, Бекство из логора Црвени крст 
04.04. 2017. Год. – предавање о Холокаусту 
Активно смо учествовали и у прослави Дана школе, када је Весна Марковић са 
педагогом Горданом Микић и осталим члановима Тима за превенцију насиља, одржала 
радионицу на тему „ Превенција насиља“. 
Члан Актива, Душица Златановић, је у оквиру Тима за каријерно вођење, са 
девојчицама наше школе, 07. 04. 2017 год. Посетила Ауру. 
 
Стручно веће физичког васпитања , музичке уметности и ликовне културе за школску 
2016/2017.год. одржало је 109  састанка.  Све активности предвиђене планом, 
донешеним на почетку школске године су реализоване. 
    Што се тиче физичког васпитања, реализована су следећа такмичења: 

1. СПОРТ ФЕСТ „ МЕДИЈАНА 2016“ 

2. ГРАДСКО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СТОНОМ-ТЕНИСУ 

3. ПРВЕНСТВО ГРАДА У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

4. ИГРЕ НА ВОДИ 

5. ПРВЕНСТВО ГРАДА У АТЛЕТИЦИ 

Наставник музичке културе Клара Станковић је са хором учествовала у припреми и 

реализацији представе поводом школске славе и Дана школе. Наставник ликовне 

културе, Звонимир Николић  је са  ликовном секцијом учествовао у припреми и 

реализацији представе поводом школске славе и Дана школе као и код израде 

школског часописа. 

13.4  Стручно веће за развојно планирање 

 
Извештај садржи : 

1. РЕЗИМЕ 

2. МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ ОСТВАРЕНОСТИ РПШ 

3. САМОВРЕДНОВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА РПШ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. 

ГОДИНУ 

4. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТУАЛНЕ ОСТВАРЕНОСТИ РПШ 

 
1. РЕЗИМЕ 

 
Чланове Стручног актива за развојно планирање именовало је Наставничко веће на 

седници одржаној 14.09.2015.године  и чине га:      

1. Ноцић Наташа, наставник, координатор 

2. Микић Гордана, педагог 

3. Ждраљевић Младеновић Љиљана, наставник 

4. Јанковић Данијела, наставник 

5. Стошић Драгана, наставник 

6. Пауновић Лела, наставник 

7. Живадиновић Нина, наставник 

8. Јоцић Александар, представник локалне самоуправе, председник Школског одбора 

9. Тодоровић Нада, ученик 2-4, представник Ученичког парламента 

10. Цветковић  Ивана , родитељ ученика 1-6, представник Савета родитеља школе 
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Стручни актив за развојно планирање одржао је  9 састанака. 

• Урађен је акциони и временски план за школску 2016/2017.годину који је саставни 

део Годишњег плана рада школе. 

• Усвојени предлог мера за унапређење реализације РПШ на седници Наставничког 

већа 30.6.2016 године имлементиран је у Годишњи план рада  школе за школску 

2016/2017. Годину. 

• Чланови актива поделили су задужења за праћење реализације активности, 

утврђен начин прикупљања информација, форма уношења података у електронску 

форму ради ефикасније комуникације и рада актива. 

• На почетку школске године кординатор актива је дао упутства на првим седницама 

свих ОВ , којима су присуствовали и руководиоци и чланови СВ о задацима ОС, 

ОВ и СВ из РПШ за школску 2016/2017. Годину, као и иформацију да су записници 

ОВ,СВ и извештаји одељењских старешина инструмети праћења реализованих 

активности и задатака. Такође су информисане одељељске старешине о обавези 

израде полугодишњег извештаја о разлозима осипања ученика, безбедности 

одељења, разговорима са родитељима и организацији фокус група. Задаци за ОС; 

руководиоце ОВ,СВ окачен је на огласну таблу школе. 

• Утврђена је методологија процене остварености циљева и реализације задатака 

• Тим за РПШ је активно сарађивао са свим тимовима који постоје у школи. 

           

 

Области, специфични циљеви и задаци 

Остваренос
т задатка 

% 

Остваре-
ност 
циља 

% 

 Оства-
реност 
области 

% 

1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

91,29% 

Специфични циљ 1 : Унапређење квалитета  наставе променом 
положаја ученика у наставном процесу  

73,89% 

Задатак 1.  Подршка ученицима у учењу     80% 

 
Задатак 2.  Прилагођавање рада на часу образовним 
могућностима ученика  

50% 

Задатак 3. Ангажовање ученика у припремању и реализацији 
наставних садржаја кроз истраживачке задатке и пројекте 

91,67% 

Специфични циљ 2: Унапређење квалитета наставе   100% 

Задатак 1. Реализација часова у пројекту „Унапређење 
квалитета наставе-развој кључних компетенција кроз 
мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ 
Министарства просвете. 

100%  

Специфични циљ 3 : Уједначавање критеријума оцењивања на нивоу 
стручних већа 

100% 

Задатак 1. Повећати објективност у оцењивању 100%  
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Области, специфични циљеви и задаци 

Остваренос
т задатка 

% 

Остваре-
ност 
циља 

% 

 Оства-
реност 
области 

% 

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

100% 

Специфични циљ 1 : Унапређивање процеса интеграције ученика који 
долазе из осетљивих друштвених група у систем образовања и 
васпитања 

100% 

Задатак 1.  Организација и реализација компезаторних 
програма 

100% 
 

Специфични циљ 2. Континуирано повећати број наставника који су 
прошли обуку из области инклузивног образовања 

100% 

Задатак 1.  Обука наставника из области инклузивног 
образовања 

100%  

Специфични циљ 3: Унапређење сарадње са родитељима 100% 

Задатак 1.  Организација Дана сарадње ученика, родитеља и  
наставника 

100% 
 

3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

88,89% 

 

 

Специфични циљ 1 : Унапређење ефикасности праћења напредовања 
ученика  

83,33% 

Задатак 1. Обука наставника за примену сумативног и 
формативног оцењивања у настави 

 66,66%  

Задатак 2.  Израда формулара/протокола  за праћење 
напредовања ученика 

100%  

Специфични циљ 2 : Унапређење постигнућа ученика смањењем 
изостајања са наставе   

100% 

 Задатак 1.   Смањење изостајања са наставе 100%  

1. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ 

АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

100% 

Задатак1.   Унапређење успеха  на матурском и завршном 
испиту 

100%  

5. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА  

 

91,67% 

Задатак 1.   Информисање ученика и родитеља о 
предностима образовних профила и редовног школовања 

100%  

Задатак 2.   Утврдити разлоге осипања ученика 100%  

Задатак3. Анкетирање задовољства ученика наставним 
процесом 

75%   

2. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА ОДРЕЂЕНИ 

НИВО ОБРАЗОВАЊА (МАТУРСКИ, ЗАВРШНИ И ДР.) 

 

100% 

Задатак 1. Организовање пробног матурског и завршног 
испита 

100%  

3. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

 

100% 

Задатак 1.  Организација учешћа на семинарима и трибинама  100%  

8. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА,СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА 
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Области, специфични циљеви и задаци 

Остваренос
т задатка 

% 

Остваре-
ност 
циља 

% 

 Оства-
реност 
области 

% 

Задатак 1.  Подстицање мотивисаности запослених за 
стицање звања  

100%  100% 

9.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ  

60% Задатак 1.  Едукације за родитеље 60%  

10. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ  
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

 

 

100% 
Специфични циљ: Унапређење сарадње са привредним друштвима 100% 

Задатак 1. Успостављање сарадње са привредним друштвима 100%  

11. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

 

 

       
87,5% 

Задатак 1. Повезивање са центрима, удружењима, 
невладиним организацијама која пружају додатну подршку 
ученицима 

100% 
 

Задатак 2. Организација предавања,радионица,трибина  на 
тему прихватања различитости  

75% 

12. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ  УЧЕНИЦИМА  

100% Задатак 1.  Организација рада са талентованим и надареним 
ученицима  

100% 
 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА,КАО И 
ПОВЕЋАЊА  САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И 

УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА 

100% Задатак 1. Организовање обуке ученика за ненасилну 
комуникацију и конструктивно решавање конфликата 

100% 
 

Задатак 2. Израда формулара за праћење превентивних и 
интервентних мера непожељних облика понашања 

100% 

14.ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 

100% 

Задатак 1.  Увођење нових образовних профила 100%  

Задатак 2. Информисање ученика о значају каријерног 
вођења и саветовања 

100% 

УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
ШКОЛЕ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ 

94,65% 

 

 

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ 
94.24% 

 

 
 
 

1. МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ ОСТВАРЕНОСТИ РПШ 
 

 

За школску 2016/2017. Годину планирана је реализација 25 задатака из 14 области 
ради остварења 8 специфичних циљева. 

 
На основу акционог плана за 2016/2017 годину извршена је детаљна анализа 
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реализованих задатака и активности, процена остварености активности ,задатака и 
области на основу плана праћења. Анализа је приказана  у самовредновању акционог 
плана као и предлог мера за унапређење реализације развојног плана школе за 
наредну школску годину. 

Начин процене остварености активности, задатака и области : Према акционом 
плану прво је процењена оствареност сваке активности ,а освареност задатка у целини  
је средња вредност  процената реализованих активности. На основу процене 
остварености задатка  добијена је процена остварености области као средња вредност 
остварености задатака. Проценат остварености специфичних циљева добијен је као 
средња вредност остварености задатака. 

 
 
2 .  САМОВРЕДНОВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА РПШ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 : Унапређење квалитета  наставе променом положаја ученика у 
наставном процесу  
Задатак 1. – Подршка ученицима у учењу  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О

Ц
Е

Н
А

 

О
С

Т
В

А
Р

Е
-

Н
О

С
Т

И
 

З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Радионица за 
ученике 1. Разреда 
о техникама 
активног учења 

Активност је увршћена у дневни 
ред ОС и реализована 100% 

80% 

извештај 
педагога 

Примена техника 
активног учења 

Наставници примењивали технике 
активног учења 

100% 
Извешта 

педеагога 

Евалуација часова 
од стране ученика 

Извршена евалуација на угледним 
часовима и неким часовима 

посећеним од стране педагога 
школе 

20% 

Педагошка 
документација

, Записници 
СВ 

Извешта 
педеагога 

Анализа и 
дискусија на СВ 

На седницама СВ у септембру 
2016. И јуну 2017. Анализирани 
ефекти примене техника активног 
учења. И у дискусији закључено да 
је примена савремених техника 
учења унапредила постигнућа 
ученика. 

100%  

Извештај 
наставника,из

вештаји са 
угледних 
часова 

 
Активност евалуације часова од стране ученика реализована је у малом проценту,само 
на угледним и часовима посећеним од стране педагога школе. На основу анкете 
задовољства ученика наставним процесом у оквиру самовредновања за ову школску 
годину имплементирати добијени предлог мера у ГПРШ за 2017/18. Годину 
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Задатак 2. – Прилагођавање рада на часу образовним могућностима ученика  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О

Ц
Е

Н
А

 

О
С

Т
В

А
Р

Е
-

Н
О

С
Т

И
 

З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Наставник израђује 
диференцирани 
материјал  

Мали број наставника, њих 10% 
израђује диференцирани материјал 
за ученика који ради по 
индивидуалном образовном плану 
са прилагођеним садржајима.  
Израђује се диференцирани 
материјал за општеобразовне 
премете ради усклађивања 
критеријума оцењивања. 
 

50% 

50% 

Оперативни 
планови, 

припрема за 
час, диф. 
Материјал 

Примена 
диференцираних 
материјала 

Диференцирани материјал у 
настави примењује се за ученика 
који ради по индивидуалном 
образовном плану са прилагођеним 
садржајима. 
Израђује се диференцирани 
материјал за општеобразовне 
премете ради усклађивања 
критеријума оцењивања. 
 

50% 

Оперативни 
планови, 

припрема за 
час, диф. 
Материјал 

Формирање базе 
података 
примењених 
диференцираних 
материјала 

У школи постоји база података са 
препоруком наставницима да 
редовно ажурирају базу у току 
школске године.   

50% База података 

 
 
У школској 2017/2018. Години након  семинара на тему „Диференцирана настава“ 
25.8.2017. године организовати и реализовати хоризонтално стручно усавршавање на 
почетку школске године . У току школске године наставници ће израђивати и 
примењивати диференцирани материјал.  
Акционим планом РПШ за 2017/2018. Годину биће планирано формирање имејл адресе за 
диференцирани материјал која ће бити база података. 
 
 
Задатак 3. – Ангажовање ученика у припремању и реализацији наставних садржаја кроз 
истраживачке задатке и пројекте   

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О

Ц
Е

Н
А
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С

Т
В

А
Р

Е
-

Н
О

С
Т
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З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Одабир наставних 
садржаја 
примењених овом 
начину рада на 
нивоу стручних 
већа 

На стручним већима се у току првог 
полугодишта вршио избор садржаја 
за истраживачке задатке и пројекте 

 50% 91,67% 

Записник СВ 
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Упознавање 
ученика са 
методама 
истраживачког 
рада и пројект 
методом 

Наставници упознали ученике са 
методама 

100% 

Извештаји 
предметних 
наставника 

Подела задужења 
међу ученицима и 
дефинисање 
правила рада 

Наставници урадили поделу 
задужења и дефинисали правила 

рада 100% 

Пројектна 
документација 

Реализација 
часова и израда 
пројекта уз 
непосредни надзор 
наставника 

Предвиђени часови и пројекти 
реализовани 

100% 

Материјал, 
извештаји 
ученика и 

наставника 

Формирање базе 
знања ученичких 
радова 

Налазе се код предметних 
наставника 

100% 

База података 

Промоција 
одабраних радова 
ученика (у виду 
трибина, на сајму 
професионалне 
оријентације..) 

Промоција ученика и њихових 
радова реализована преко сајта 

школе, фејсбука, локалних 
телевизија и штампаних медија 

100% 

Извештај тима 
за промоцију 

школе 

 
У записницима СВ не постоји прецизна евиденција о броју наставника,одељења и 
ученика који су учествовали у припремању и реализацији наставних садржаја кроз 
истраживачке задатке и пројекте. 
 Акционим планом за 2017/18. РПШ биће планирана конкретнија евиденција у 
записницима СВ. 
   
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета наставе 
Задатак 1. – Реализација  часова у пројекту „Унапређење квалитета наставе- развој 
кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ-Сарадњом до знања“ 
Министарства просвете 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О
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Е
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И
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А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Одабир наставника 
и теме према 

акционом плану 

 

Предметни наставници су у већој 
мери према акционом плану 
пројекта организовали реализацију 
часова 

100% 

100% 

Припрема за 
час 

Дневник рада 
одељења 

Израда временског 
плана реализације 

часова 

 

Предметни наставници су 
направили временски план у 
зависности од распореда часова и 
оптерећености ученика у дану 
реализације корелисаних часова. 

100% 
Дневник рада 

одељења 

У   плановима 
предвидети 

интердисциплинар
ну обраду 

Наставници су у оперативним 
плановима предвидели часове у 
корелацији 

100% 
Оперативни 

планови 
наставника 
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наставних садржаја 

Формирање базе 
података сценарија 

реализованих 
часова  

 

Активиран је мејл 
pripreme@phsnis.edu.rs  

100% База података 

Одржан 61 сараднички час. У Пројекту је учешће узело 43 наставника што је 60% 
колектива. Ово је задовољавајући број учесника ако се има у виду да 35% нашег 
колектива чине наставници који своју норму деле у више школа. Анализом је утврђено да 
је одржано 19 часова комбинацијом општеобразовних предмета; 17 часова у комбинацији 
општеобразовних и стручних предмета и 25 часова у комбинацији стручних предмета. 
Одзив наставника могао је бити и већи да нису постојала програмска ограничења , код 
стручних предмета, која не дозвољавају велико премештање наставних тема и јединица  
услед праћења технолошких процеса. 

Све планиране активности реализоване у потпуности. 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Уједначавање критеријума оцењивања на нивоу Стручних већа                                   
 
 Задатак 1. –  Повећати објективност у оцењивању 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П
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А
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К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Израда задатака за 
писмене задатке, 
тестове, контролне 
задатке на нивоу 
СВ 

Активност реализована на 
састацима СВ у октобру,  код 
оних предмета и наставника где 
је било могуће ( Енглески језик, 
Српски језик и књижевност, 
Математика) 

100% 

100% 

Руководиоци СВ 

Израда кључа за 
преглед тестова Руководиоци СВ 

Примена у пракси 
Наставници примењују 
заједнички израђене задатке и 
кључеве за оцењивање 

100% Руководиоци СВ 

 

Активности реализоване у потпуности. 
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4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 : Унапређивање процеса интеграције ученика који долазе из 
осетљивих друштвених група у систем образовања и васпитања 
Задатак 1. – Организација и реализација компезаторних програма 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
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ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

На основу улазог 
тестирања ученика 
првог разреда 
одредити предмете 
из којих је потребно 
организовати 
компензаторне 
програме 

Педагошки колегијум одржан 12.10.2016. године усвојио 
извештај иницијалног тестирања и компезаторне програме 
за ученике првог разреда Стручног већа наставника 
страних језика, Стручног већа наставника природних 
наука,Стручног већа наставника српског језика, Стручног 
већа наставника хемије и одредио  наставнике и одељења 
у којима је потребно организовати компензаторне програме 
на почетку школске године.Наставничко веће одржано 
2.11.2016. године усвојило је анализу резултата тестова из 
Српског језика и књижевности и Математике за ученике 
другог разреда који су радили тестове које је припремио 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
који су дали руководиоци СВ.  Предметни наставници су 
анализирали резултате ученика су  на нивоу одељења и 
сваког ученика појединачно и утврдили области које ће се 
реализовати компезаторним програмом на часовима 
допунске наставе. 

100% 

100% 

записници 
Стручних већа, 

Наставничког већа 

Обавестити 
Одељењска већа и 
утврдити термине 
реализације 

Улазни тестови за ученике првог разреда рађени су из 
предмета Српски језик и књижевност, Енглески језик, 
Математика и Хемија  о чему су руководиоци СВ известили 
чланове Наставничког већа  2.11.2016. године. 
Компезаторни програми  су усвојени на СВ и ПК 
(12.10.2016. године) и примењују се у одељењима где за то 
постоји потреба. Захтеви и темпо рада се прилагођавају 
могућностима и различитим потребама ученика. 

100% 
записници 

Одељењских већа 

Обавестити 
родитеље ученика 

Одељењске старешине првог и другог разреда  обавестиле 
родитеље на другом родитељском састанку о часовима 
допунске наставе на којима се реализују компезаторни 
програми урађени на основу улазног тестирања ( први 
разред) и националног тестирања из предмета Српски језик 
и књижевност и Математика (други разред). 

100% 
Педагошка 

документација ОС 

Израда 
компензаторних 
програма 

Наставници израдили компензаторне програме 100% 
записници 

Стручних већа 

Реализација 
компензаторних 
програма  

 Реализовани су садржаји предвиђени компензаторним 
програмима на часовима редовне и допунске наставе. 

100% 
Дневник рада 

допунске наставе 

Евалуација 
примењених 
програма 

Предметни професори доставили Протокол о праћењу 
реализације и ефеката компензаторних програма . 

100% Мејл школе 

 
Активности реализоване у потпуности. 
 
Специфични циљ 2. Континуирано повећавати број наставника који су прошли обуку из 
области инклузивног образовања 
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Задатак 1. – Обука наставника из области инклузивног образовања 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П
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 ПЛАН    

ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Избор семинара 
Чланови Тима за стручно усавршавање 
изабрали су семинар „е-ИОП корак 
ближе инклузији“ 

100% 

100% 

Записник 
Тима за 

инклузију 

Обука чланова 
тима за 
инклузију 

Чланови тима за инклузију 
Милосављевић Наташа,Митић 
Драгана,Стојиљковић Славица као и ОС 
Стојановић Ирена (1-2),Златковић Пенка 
(1-3), Папрић Златица (1-6), Весна 
Стоицев (3-6), Ћирић Владан (2-6) 
полазници су семинара „е-ИОП корак 
ближе инклузији“ одржаног 29.9.2016. 
године У Регионалном центру у Нишу. 

100% 
Извештај  

Тима за СУ 

Обука 70% 
чланова 
наставног 
колектива 

29.12.2016. године школа је ушла у 
Пројекат обуке 8 наставника и стручних 
сарадника  у коришћењу веб-програма е-
ИОП потписивањем уговора са Мрежом 
образовног развоја.  
На седници НВ представници МОР, у 
оквиру пројекта е-ИОП одржали су 
предавање на тему корака у изради ИОП-
а и стратегијама рада у инклузивном 
образовању. 

100% 
Извештај  

Тима за СУ 

Активности реализоване у потпуности. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Унапређење сарадње са родитељима 
Задатак 1 – Организација Дана сарадње ученика, родитеља и  наставника 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ- 
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕН
А 

ОСТВАРЕ
- 

НОСТИ  
ЗАДАТКА 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Прикупљање 
предлога 

активности 

На Педагошком колегијуму у марту 
прикупљени су предлози активности 

100% 

100% 

Записник 
Педагошког 
колегијума 

Одређивање 
времена, места и 

начина 
реализације 

На Педагошком колегијуму у марту одређено 
место време и начин реализације 

100% 
Записник 

Педагошког 
колегијума 

Реализација 
акције 

Дан сарадње ученика,родитеља и 
наставника, 07.04.2017.год. у школи. 

100% Извештај СВ 

Анализа 
реализације Активност реализована 100% 

Анализа С. 
Родитеља, 
извештај 

пом.директора 

Организација Дана сарадње ученика,родитеља и наставника реализована садржајно и 
временски успешно  и у потпуности. 
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5. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1 : Унапређење ефикасности праћења напредовања ученика  
Задатак 1. – Обука наставника за примену сумативног и формативног оцењивања у 
настави 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П
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А

Т
К

А
 ПЛАН    

ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Одабир семинара из 
каталога ЗУОВ-а 

Семинар на тему Диференцирана 
настава (кб 477 К3П2) биће 
реализован у сарадњи са 
Регионалним центром за 

професионални развој запослених у 
образовању-Ниш. 

 

100% 

66,66% 

Извештај 
тима за СУ 

Контактирање 
аутора и 
реализатора 

Извештај 
Тима за СУ 

Формирање групе 
наставника 

Извештај 
Тима за СУ 

Организација 
семинара 

Извештај 
Тима за СУ 

Реализација 
семинара 25.08. 2017. Год 

Реализација у 
току 

Извештај 
Тима за СУ 

Запослени који су 
похађали одабрани 
семинар стечена 
знања преносе 
колегама који нису 
похађали 

Активност планирана за школску 
2017/2018 

- 
Записници 

СВ 

 
Тим за РПШ дао је предлог директору и Тиму за СУ за реализацију семинара на тему 
диференциране наставе уместо обуке наставника на тему сумативно и формативно 
оцењивање. Формирање и примена педагошких свески ( формулара протокола) је у прошлој 
школској години реализована 83,33%,на почетку ове школске године је на седницама СВ 
извршена анализа примене и допуна тако да је специфични циљ унапређење ефикасности 
праћења напредовања ученика из области постигнућа ученика реализован у потпуности 100%. 
У прошлој школској години проценат остварености области Настава и учење је био 80,83%, 
оствареност специфичног циља унапређење квалитета наставе променом положаја ученика у 
наставном процесу је била 72,22% тако да ће реализацијом семинара на тему  примене 
диференциране наставе бити унапређено прилагођавање рада на часу образовним 
могућностима ученика.Семинар на тему Диференцирана настава (кб 477 К3П2) биће 
реализован 25.08. 2017. Год. У сарадњи са Регионалним центром за професионални развој 
запослених у образовању-Ниш. 
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Задатак 2. – Израда формулара/протокола  напредовања ученика 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П
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Е
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Т
К

А
 

ПЛАН    ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Анализа и допуна 
формулара протокола 
на седницама стручних 
већа, са свим 
сегментима који се 
могу оцењивати у 
складу са 
специфичностима 
предмета 

Урађена анализа и допуна 
на стручним већима на 

првим састанцима у 
септембру 

 
 

100% 
 

100% 

Записник СВ 

Упознавање ученика са 
садржајем и начином 
примене протокола 
праћења напредовања 
ученика 

Предметни наставници 
упознали ученике 

 
100% 

Формулар/протокол 

Примена у пракси 
 

Наставници примењују 
формулар – протокол за 
праћење напредовања 

ученика 

 
100% 

Формулар/протокол 

 

Активности реализоване у потпуности. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Унапређење постигнућа ученика смањењем изостајања са наставе                             

 Задатак 1. –  Смањење изостајања са наставе 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
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ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Имплементација 
добијених предлога 
мера за смањење 
изостајања са 
наставе 

Наставничко веће на седници одржаној 
2.11.2016. године усвојило извештај педагога 
школе о Анализи резултата анкете „ Изостајање 
ученика са наставе-узроци и рад на превенцији“ 
у којој су учествовали ученици (34), родитељи 
(22од који 11 из савета родитеља ) и ОС (24) у 
другом полугодишту школске 2015/26. Године. 
Најчешћи разлози изостајања су: велики број 
ученика путника, неприпремљеност за час и 
утицај групе вршњака. Усвојен је и предлог 
мера да се уз сагласност родитеља започне 
појачана контрола ОС присуства ученика на 
настави што је  била иницијатива  на састанку 
Савета родитеља.     

100% 100% 
Записник 

Наставничког 
већа 
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Праћење ефеката 
имплементације 
предложених мера 

Број изостанака ученика на крају школске 
године у односу на број изостанака на 
полугодишту мањи је за 1,61 по ученику. 
Примењене мере за смањење изостанака 
делимично и недовољно су дале ефекте.  
Број ученика који су на крају школске 2016/2017. 
Године остали неоцењени већи је за 2,26% у 
односу на школску 2015/2016. Годину. 
Проценат ученика који су на крају школске 
године има позитиван успех готово је исти као и 
претходне школске године. Разлика је незнатна 
– 0,18%. 
Све наведено говори да предложене мере, 
вероватно, јесу утицале на побољшање 
постигнућа ученика али не и на смањење броја 
изостанака. 
Очекујемо да ће најављене измене  ЗОСОВ-а 
одклонити или бар умањити проблем 
изостајања са наставе уочен у целокупном 
образовном систему. 

Изваштај 
педагога 

Педагошки 
колегијум 

 
Инплементација добијених предлога мера биће саставни део акционог плана након 
процеса самовредновања у оквиру ГПРШ за школску 2017/2018. Годину. 

 
 
 

6. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 
УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Задатак 1–   Унапређење успеха  на матурском и завршном испиту 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕНОСТИ 
АКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕНОСТИ 

ЗАДАТКА 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Дефинисање 
области на 
којима су 
ученици постигли 
слабе и осредње 
резултате 

Наставници су идентификовали 
ученике и области из којих ће се 
реализовати припремна настава 

100% 

100% 

Дневник 
припремне 

наставе 

Укључивање 
ових области у 
планове 
припремне 
наставе 

Области укључене у планове 
припремне наставе 

100% 
Дневник 

припремне 
наставе 

Реализација 
наставних  
активности које 
укључују спорне 
области 

Активност реализована 100% 
Дневник 

припремне 
наставе 

Анализа 
резултата 
завршног и 
матурског испита 
и евалуација 
припремне 
наставе 

Активност реализована 100% 
Извештај 
Испитног 
одбора 

 

Активности реализоване у потпуности. 
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7. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 
Задатак 1.   Информисање ученика и родитеља о предностима образовних профила и 
редовног школовања 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О

Ц
Е

Н
А

 

О
С

Т
В

А
Р

Е
-

Н
О

С
Т

И
 

З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Израда информатора 
о школи за ученике (у 
електронској верзији) 

Школа има свој сајт, блог и 
фејсбук профил који се 
унапређује и ажурира 

100% 

100% 

Сајт школе, 
блог школе, 

фејсбук 
профил школе 

Организација 
«журке»/или  неке  
друге забавне 
активности 
,добродошлице за 
ђаке прваке 

На почетку школске године 
организован је пријем  ученика 1. 
Разреда, прва два часа одржале 
су ОС. 

100% приредба 

Организација  
састанака, фокус 
група  на којима ће 
се родитељи 
информисати о 
предностима 
образовних профила 
и редовног 
школовања 

 

Реализовано је укупно 23 
састанака фокус група којима је 
обухваћено 63 родитеља. 
Највише фокус група одржано је у 
првом разреду – дванаест, затим 
у четвртом седам и  другом 
четири фокус групе. У 
одељењима трећег разреда није 
остварен овакав вид сарадње. 

100% 
 

Полугодишњи 
извештај ОС 

 
 
Активности реализоване у потпуности. 
 
Задатак 2.   Утврдити разлоге осипања ученика 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О

Ц
Е

Н
А

 

О
С

Т
В

А
Р

Е
Н

О
С

Т
И

 

З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Израда формулара 
за праћење ученика 

који напуштају 
школу 

 

Педагог школе је израдио формулар за 
праћење ученика који напуштају школу 

100% 

100% 

Извештај 
педагога 

Увести 
континуирано 
евидентирање 
ученика који 

напуштају школу 

ОС у извештајима полугодишње дали 
разлоге због којих ученици напуштају 
школу 
 

100% Извештај ОС 

Анализа броја 
ученика и разлога 

У току школске 2016/2017. Године 38 
ученика се исписало из образовних 

100% 
Извештај 
педагога  
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напуштања школе профила у које су уписани на почетку 
школске године. Највећи број ученика 
13 или 34,2% напустило је своја 
одељења због преласка у другу школу, 
9 ученика, 23,7%,  напустило је 
школовање, 18,42 % тј. 7 ученика 
прешло је на ванредно школовање. 4 
ученика или 10,52% ученика школе је 
променило образовне профиле, а за 
исто толико се разлог за напуштање 
школовања не зна.  

 
Активности реализоване у потпуности. 
 
 
Задатак 3. Анкетирање задовољства ученика наставним процесом 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ- 
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ П

Р
О

Ц
Е

Н
А

 

О
С

Т
В

А
Р

Е
-

Н
О

С
Т

И
 

З
А

Д
А

Т
К

А
 ПЛАН    

ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Припрема анкете 

Педагог школе и координатор 
тима за самовредновање 
припримиле су анкету за ученике 
у току априла месеца 2017. 
Године. 

100% 

75% 

Извештај 
Тима за УН 

Реализација 
анкете 

Анкета је реализована на узорку 
од 135 ученика у току маја 
месеца. 

100% 
Извештај 

Тима за УН 

Анализа и 
предлог мера 

Анализа анкете и предлог мера 
за унапређење саставни су део 
извештаја о самовредновању за 
школску 2016/2017. Годину у 
оквиру области Настава и учење. 

100% 
Извештај 

Тима за УН 

Имплементација 
добијених 

предлога мера 

Инплементација добијених 
предлога мера биће саставни 
део акционог плана након 
процеса самовредновања у 
оквиру ГПРШ за школску 
2017/2018. Годину. 

0% 
Извештај 

Тима за УН 

 
 
Имплеметнација добијених предлога мара није реализована у овој школској години. 
Имлементирати предлоге мера на основу анкете задовољства ученика у оквиру 
самовредновања за 2016/17 у ГПРШ за 2017/18. Годину. 
 
 

8. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТЕ КОЈИМА СЕ ЗАВРШАВА ОДРЕЂЕНИ НИВО  ОБРАЗОВАЊА 
(МАТУРСКИ, ЗАВРШНИ И ДР.) 

Задатак 1. Организовање пробног матурског и завршног испита 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-  
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-

НОСТИ 
ЗАДАТКА 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Доношење 
одлуке и 
заказивање 

На Стручном већу технолога у априлу 
донета одлука о заказивању пробног дела 
матурског (прехрамбени техничари) и 

100% 100% Записници СВ 
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пробног  испита 

 

завршног испита ( пекари) 

Информисање 
ученика 

Ученици информисани на часовима редовне 
наставе  

100% 
Огласна табла 

школе 

Организација и 
одржавање 
пробног  испита 

-У оквиру школског такмичења 23.2.2017. године 
одржан је први пробни матурски испит за 
одељење 4-6, прехрамбени техничари-израда 
теста. 12 ученика је полагало и ниједан није 
положио. Ученици су просечно урадили 23,6 % 
питања тачно. Одржан је ванредни родитељски 
састанак, ученици обавештени истицањем 
резултата на огласној табли у холу школе. 
Предметни наставници су дали предлог мера и 
поделили задужења за побољшање успеха на 
матурском испиту.Дана 09.05 2017.године израду  
пробног теста за матурски испит урадило је 10 од 
14 ученика у одељењу.   Средња оцена 3,80. 
- Дана 12.05. 2017. Gодине одржан је  део пробног 
завршног испита за пекаре одељење III -6, од 7 
ученика петорица  су положила овај део завршног 
испита, а две ученице су делимично знале да 
реше задатак. С обзиром да је овај део завршног 
испита вреднован са 10 поена од могућих 100 ови 
ученици ће моћи да положе завршни испит.  
- Пробни испит   за образовни профил  Техничар 
за козметичку технологију оглед   а за проверу 
стручно-теоријских знања одржан је 11.05.2017, 
полагало је 9 ученица, 2 ученице су положиле 
остале нису положиле пробни матурски испит. 

100% Записници СВ 

Анализа на 
Стручним 
већима 

На Стручном већу технолога у јуну 
анализирани резултати 

100% Записници СВ 

Давање 
повратне 
информације 
ученицима и 
родитељима 

Одељењске старешине информисале 
родитеље, ученици обавештени 

објављивањем резултата на огласној табли 
школе 

100% 
Дневници рада 

 

Додатни рад са 
ученицима који 
су показали 
слабије 
резултате 

Наставници стручних премета организовали 
часове припремне наставе 

100% 

Дневници 
припремне 

наставе 
наставе 

 

Све активности реализоване у потпуности. 
 

9. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

Задатак 1. Организација учешћа на семинарима и трибинама  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

П
Р

О
Ц

Е
Н

А
 

О
С

Т
В

А
Р

Е
Н
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С

Т
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С
Т

И
 

П
Р

О
Ц

Е
Н

А
 

О
С

Т
В

А
Р

Е
Н

О
С

Т
И

  
З

А
Д

А
Т

К
А

 ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Предлог 
семинара на 

основу 
самовреднова

ња 

 
 Извршен избор семинара на почетку 
школске године 

100% 100% 
Извештај Тима 

за СУ 
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Избор 
семинара и 

трибина 
Извршен избор семинара  100% списак 

Учешће на 
семинарима,т

рибинама 

Стручно усавршавање у установи 4444 
сата кроз 242 активности, стручно 
усавршавање ван установе на 
одобреним , акредитованим програмима 
400 сати на 6 семинара, стручно 
усавршавање ван установе на стручним 
скуповима 18 сати на 3 стручна скупа. 

100% 
Извештај Тима 

за СУ 

Хоризонтално 
стручно 

усавршавање 

Одржани часови у корелацији 
предмета,према захтевима Пројекта 
„Сарадњом до знања“. 
 
 

100% 
Извештај 

руководиоца 
СВ 

 
Активности реализоване у потпуности. 
 
 
 

10. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА   

Задатак 1–   Подстицање мотивисаности запослених за напредовање и  стицање звања  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ 

П
Р

О
Ц

Е
Н

А
 

О
С

Т
В

А
Р

Е
-

Н
О

С
Т

И
 

З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Идентификаци
ја наставника 
који могу или 

желе да 
напредују 

По конкурсу Министарства просвете и научно 
–технолошког развоја за избор саветника-
спољних сарадника за предмете,групе и 
области предмета,активности и стручне 
послове за период од 1.02.2017-
1.02.2019.год.дата је препорука наст. Весни 
Ристић и Славиши Манићу на Наставничком 
већу одржаном 29.11.2016год. 

100% 

100% 

Извештај 
Тима за 
стручно 

усавршава
ње 

Мотивисање 
наставника 

који желе да 
напредују 

Дата подршка за усавршавање према 
идентификованим потребама ( семинари, 
трибине, стручни скупови ) 

100% 
 

Извештај 
Тима за 
стручно 

усавршава
ње 

 
 
Активности реализоване у потпуности. 
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11. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 
Задатак 1. – Едукације за родитеље 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

П
Р

О
Ц

Е
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А
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З
А

Д
А

Т
К

А
 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Трибина за  
Савет родитеља 
„Партиципација 
родитеља важан 
фактор подршке 
развоју ученика и 

школе – са 
освртом на 
Законску 

регулативу“ 

Трибина је реализована 07.04.2017.године у оквиру 
обележавања Дана школе и Дана сарадње родитеља, 
ученика и школе. На седницу Савета позвани су 
представници одељења и први члан одељењског савета 
родитеља. Трибини и дискусији присуствовало је 19 
родитеља. 

100% 

60% 

Извештај 
педагога 

Испитивање 
интересовања 

родитеља о 
темама о којима 

је потребно 
дискутовати у 

школи 

На седници Савета родитеља одржаној фебруара месеца 
2017. Године представницима родитеља постављено је 
питање које су теме о којима би за њих било корисно да 
школа организује предавање. Родитељи тада нису дали 
одговор. Инсистирали су на реализацији предавања за 
ученике о ПАС. Предавања на ту тему реализована су 
марта и априла месеца 2017. Године 

100% 
Записник 
Савета 

родитеља 

Одабир тема 
(рецимо по 2 за 
школску годину) 

на основу 
извештаја 

одељењских 
старешина 

На последњој оджаној седници Савета родитеља јула 
месеца 2017., у оквиру евалуације рада тј. У анкети 
вредновања биће постављено питање родитељима које су 
то теме о којима би волели да буде речи у наредној 
школској години. 

 
100% 

Извештај 
педагога 

Израда 
временског 

плана 
реализације 

Временски план реализације биће израђен августа и 
септембра месеца 2017. Године 

Август 2017 
0% 

Извештај 
педагога 

Обавештење за 
родитеље о 
терминима  

У току првог полугодишта школске 2016/2017. Године 
Август 2017 

0% 

Позив за 
Савет 

родитеља 

Припрема 
предавања од 
стране педагога 
у сарадњи са 
релевантним 
институцијама 

У току школске 2017/2018. Године 0% 
Извештаји 
педагога 

Реализација 
предавања 

 

У току школске 2017/2018. Године 

0% 
Савета 

родитеља 

Евалуација 
предавања 

(након сваког 
предавања) 

 

У току школске 2017/2018. Године 0% 
Савета 

родитеља 

 

Планиране активности предавања за родитеље нису реализоване. Након утврђених 
интересовања родитеља о темама о којима желе да чују нешто више у школи на Савету 
родитеља 3.7.2017. у августу месецу приступиће се изради временског плана реализације 
за школску 2017/2018. Године. План реализације и организација предавања за родитеље 
(активности 5,6,7 и 8) биће саставни део ГПРШ за школску 2017/2018. Годину. 
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12. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ 
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ 

Задатак 1. Успостављање сарадње са привредним друштвима 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

П
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Ц
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 ПЛАН    

ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Повезивање са 
привредним 
друштвима 

Школа успешно сарађује са 12 социјалних 
партнера у којима наши ученици обављају 
часове практичне наставе и 38 социјалних 
партнера у којима се реализују часови 
наставе у блоку.Настављена је сарадња са 
Пољопривредном школом “Шуматовац“-
Алексинац (Пекарски дани) и Млекарском  
школом са домом ученика „Др Обрен 
Пејић“Пирот  (Дани хлеба)  кроз учешће на 
манифестацијама који они организују. 
Остварена је сарадња са истраживачком 
станицом „Јелашница“ кроз предавања за  
наше ученике  (ТЗЖС) која се реализују у 
школи. 

100% 

100% 

 
 

Извештаји 
директора и 
помоћника 
директора 
Извештај 

организато
ра 

практичне 
наставе 

Склапање 
уговора о 
сарадњи 

 

 

Реализација 
сарадње 

Извештавање 
Наставничког 
већа о 
реализованим 
активностима 

Наставничко веће обавештено о 
реализованим активностима полугодишње. 

100% 

 
Активности реализоване у потпуности. 
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13. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА 
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
Задатак 1.  Повезивање са центрима, удружењима, невладиним организацијама која 
пружају додатну подршку ученицима 

АКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИЈА 
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ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Иници-
рање 

сарадње 

Дугогодишња сарадња, у циљу пружања подршке ученицима, са 
Центром за социјални рад ове школске године иницирана је у пружању 
подршке за пет ученика наше школе. Иницијатива је, у зависности од 
потреба, обострана. 
Иницирана је сардња са Центром за хранитељство у пружању 
подршке ученику првог разреда децембра месеца 2016. 
Сардња са Домом здравља и Интерресорном комисијом иницирана је 
на захтев школе децембра месеца 2016. 
У току другог полугодишта школске 2016/2017. Године педагог школе и 
одељењски старешина одељења 1-3 сарађивале су са прихватном 
станицом Дома Душко Радовић у циљу пружања подршке ученици. 
Ове школске године успостављена је сарадња и за Заводом за 
васпитање омладине Ниш због ученика који су уписани у нашу школу. 
На иницијативу Центра за девојке успостављена је сардња новембра 
месеца 2016.  

100% 

100
% 

И
зв

е
ш

та
ј 
п
е

д
а
го

га
 ш

ко
л

е
 

Оствари-
вање 

сарадње 

У току првог полугодишта,  осим редовне сарадње (размене 
информација, праћења ученика, договора о делању, сардње са 
родитељима на  реаличитим нивоима,...) реализована је једна 
конференција случаја у циљу пружања подршке за ученицу другог 
разреда децембра месеца 2016. 
СТИО је упоставио сарадњу са Домом здравља Ниш и Интерресорном 
комисијом децембра 2016. И јануара месеца 2017. 
Са Центром за хранитељство и удомитељство успостављена је 
сарадња децембра 2016. 
Сардња са Центром за девојке успостављена је новембра 2016. 

100% 

И
зв

е
ш

та
ј 

п
е
д

а
го

га
 ш

ко
л

е
 

Израда 
заједничког 

плана 
активности 

План заједничких активности са Центром за социјални рад, Центром за 
хранитељство, Интерресорном комисијом израђен је према потребама 
ученика индивидуално. 
Центар за девојке ће понуду својих активности/предавања/радионица 
вршити према потреби тј.плану активности удружења. 

100% 

И
зв

е
ш

та
ј 

п
е
д

а
го

га
 

ш
ко

л
е

 

Реали-
зација 

активности 

У току првог полугодишта,  осим редовне сарадње (размене 
информација, праћења ученика, договора о делању, сарадње са 
родитељима на  реаличитим нивоима,...) реализована је једна 
конференција случаја у циљу пружања подршке за ученицу другог 
разреда.  Циљ конференције био је договор и усклађивање даљих 
активности свих институција укључених у пружању подршкр ученици и 
родитеља ученице (ЦСР, ПУ Ниш, Завода за ментално здравље, 
организације „Путоказ“) 
СТИО је упоставио сарадњу са Домом здравља Ниш и Интерресорном 
комисијом ради процене потреба за додатном образовном подршком 
за ученика другог разреда. 
Са Центром за хранитељство и удомитељство успостављена је 
сарадња у циљу пружања подршке ученику и хранитељима у корекцији 
понашања и извршавања школских обавеза. 
У току другог полугодишта школске 2016/2017. Године педагог школе и 
одељењски старешина одељења 1-3 сарађивале су са прихватном 
станицом Дома Душко Радовић у циљу пружања подршке ученици. 
Ове школске године успостављена је сарадња и за Заводом за 
васпитање омладине Ниш због ученика који су уписани у нашу школу.  
За ученице 1.,2. И 3. Разреда реализоване су радионице на тему 
„Насиље над женама“ и  „Трговина људима“ у организацији Центра за 
девојке. 

100% 

И
зв

е
ш
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ј 
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е
д

а
го

га
 ш
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л

е
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Изваштава
ње 

Наставни-
чког већа 

Наставничко веће је о иницираним сардњама упознато кроз Извештаје 
тима за превенцију насиља и СТИО  23.06.2017. и биће упознато кроз 
извештај о раду педагога предвиђеног за Наставничко веће на крају 
школске године. 

100% 

И
зв

е
ш

та
ј 

п
е

д
а
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га
 

ш
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л
е

 

 
Активности реализоване у потпуности. 
 
 
Задатак 2.   Организација предавања, радионица,трибина  на тему прихватања 
различитости  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
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ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Одабир и 
план 

реализације 
активности 

Тим за инклузију дефинисао активности и направио 
план реализације 

100% 

75% 

Извештај 
ТЗИ 

Реализација 
за ученике 

Реализација радионица на часовима одељењског 
старешине. Извештај о реализованим радионицама ОС 
доставиле одељењском већу у полугодишњим извештајима. 
Активности Ученичког парламента 
Центар за развој цивилних ресурса у оквиру пројекта 
”Пренеси знање да мржње буде мање” организовао је 
следеће радионице на којима су присуствовали, учествовали 
па чак и водили наши ученици:  
I радионица одржана је 26.10.2016. “Људска и мањинска 
права и механизми заштите”. Акценат је на упознавању 
младих са механизмима заштите на практичним примерима 
кроз интерактивни рад;  
II радионица одржана је 02.11.2016. ”Стоп мржњи”. Циљ 
радионице је упознавање младих са техникама ненасилне 
комуникације на друштвеним мрежама; 
III радионица одржана је 09.11.2016. “Заштити и реагуј”. Кроз 
технику форум театра, млади су се упознали са 
Универзалном декларацјом о људским правима. 
Дана 16.11.2016. године на ученичком парламенту одржана 
је радионица за ученике-представнике парламента са темом 
“Толеранција, разумевање, будућност” поводом 
обележавања Међународног дана толеранције. Циљ 
радионице је подизање свести код ученика за разумевање 
разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 
уважавају.  
Дана 25.04.2017. године представници парламента 
присуствовали су пројекту „ Мрежа пријатеља инклузивног 
образовања“. Пројекат се бавио социјалном интеграцијом 
деце са посебним потребама. Пројекат је прихваћен и 
подржан ос стране ученика. 

100% 
Извештај 

ТЗИ 

Реализација 
за родитеље 

Активност није реализована 0% Извештај 
ТЗИ 

Реализација 
за 

наставнике 

На седници Наставничког већа одржаној јануара 
месеца представници МОР, а у оквиру пројекта „Е-
ИОП“, упознали су присутне чланове већа са корацима 
у изради ИОПа и стратегијама рада у инклузивном 
образовању. 

100% 
Извештај 

ТЗИ 

Активност организација предавања, радионица,трибина  на тему прихватања 
различитости за родитеље није реализована ове школске године и планира се акционим 
планом РПШ за 2017/18 годину. 
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14. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ  УЧЕНИЦИМА  

Задатак 1.  Организација рада са талентованим и надареним ученицима  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
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 ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Идентификација 
талентованих и 

надарених 
ученика 

 

Активност је увршћена у дневни ред ОС. 
На ОВ од 25.1. 2017. Као талентован и 
надарен издвојен је ученик Лазар 
Стојановић, одељење   3-2, предмет-
хемија. Ученик је примљен као 
кандидат-резерва за образовни 
програм-хемија у Истраживачкој станици 
Петница у 2017.години. 

100% 
 

100% 
 

Записник ОВ 

Образовна 
решења –

утврђивање 
активности за 
сваког ученика  

Наставници ће организовати и 
реализовати активности за ученике у 

наредном периоду. 

100% 
 

Записници СВ 

Похваљивање и 
награђивање 
надарених и 

талентованих 
ученика 

Активност ће бити рализована у 
наредном периоду.  

100% 
 

Похвалнице, 
књиге и друге 

награде 

 Активности реализоване у потпуности. 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И 
ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И 
УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА  

Задатак 1. Организовање обуке ученика за ненасилну комуникацију и конструктивно 
решавање конфликата 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
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ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Формирање 
тима ученика 

за обуку 

Формиран је тим ученика за обуку у 
складу са прописаном процедуром. Тим се 
састоји од 11 ученика другог разреда ( 2-4 
и 2-5) 

100% 
 

100% 
 

Извештај Тима 
за медијацију 

Реализација 
обуке   Одржано 12  радионица. 

100% 
 

Извештај Тима 
за медијацију 

Примена 
медијација у 

конструктивном 
решавању 

сукоба 

Није било потребе за применом 
медијација  у решавању сукоба 

/ 

Извештај Тима 
за медијацију 

Праћење 
ефикасности 

поступка 
медијације 

/ / 

Извештај Тима 
за медијацију 

Активности реализоване у потпуности. 
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Задатак 2. Континуирано праћење непожељних облика понашања 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 
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ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструменти 
мерења 

Израда извештаја 
ОС  

На крју првог полугодишта и на крају 
школске 2016/2017. Године, 
одељењске старешине су 
попуњавале Извештај о 
обезбедности одељења и о томе 
извештавале ОВ, 

100% 

100% 

Извештај ОС 

Анализа  извештаја 
одељењских 
старешина на 
превенцији и 
интервенцији 
непожељних облика 
понашања 

Анализу извештаја ОС је Тим за 
заштиту ученика од насиља урадио 
и на полугодишту и на крају школске 
године. 

100% 
Извештај 
педагога 

Израда извештаја 
на основу анализе 
на нивоу школе 

Извештај ОС о безбедности 
саставни је део Извештаја Тима за 
заштиту ученика од насиља за 
школску 2016/2017. НВ са 
извештајем упознато је на седници 
одржаној 23.06.2017.године. 

100% 

Извештај 
Тима за 

превенцију и 
заштиту 

ученика од 
насиља 

 
 Активности реализоване у потпуности. 
 
 
14. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
Задатак 1.  Увођење нових образовних профила 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-

НОСТИ 
ЗАДАТКА 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инструмент
и мерења 

Конструктивна 
сарадња са 

релевантним 
институцијама за 
нови образовни 

профил прерађивач 
воћа и поврћа и 

Изборних 
технологија 

Наставници стручних предмета и 
организатор практичне наставе били 

учесници разговора и састанака 
заједница у оба подручја рада, 

Привредном комором,социјалним 
партнерима и ЗУОВ. 

100% 

100% 

Извештај 
организато

ра 
практичне 
наставе, 

записници 
СВ 

Структура уписа и 
одељења         ( 
мишљења СВ) 

СВ дала мишљење о структури уписа 
за школску 2017/2018. Годину 

100% 
Записници 

СВ 

 
Активности реализоване у потпуности.  
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Задатак 2. Информисање ученика о значају каријерног вођења и саветовања 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-
НОСТИ 
АКТИВНО-
СТИ 

ПРОЦЕНА 
ОСТВАРЕ-

НОСТИ 
ЗАДАТКА 

ПЛАН    
ПРАЋЕЊА 

Инстр-
менти 

мерења 

Органи-
зовање 
радионица 
за завршне 
разреде 

-Радионице за завршне разреде у сарадњи са Факултетом 
за менаџмент „Џон незбит“, Универзитетом Сингидунум за 
ученике четвртог разреда, промоцију компаније 
Делезе(Delhaise Serbia) за образовни профил пекар, месар. 
–Предавач Универзитета Сингидунум Милица Чоловић, 
одржала је радионице за ученике четвртог разреда у оквиру 
сета предавања Професионалне вештине на тему  
“Комуникацијске вештине”. Радионице су реализоване за 
време часа одељењског старешине у периоду од 28.11. до 
7.12.2016.год. Такође, са заинтересованим ученицима 
договорена је сарадња тј.обука за писање CV-а која ће се 
реализовати у наредном периоду. Пословни факултет 
Сингидунум организовао је бесплатне радионице језика и 
Зимску школу предузетништва за ученике 3. И 4. Разреда 
средњих стручних школа, која се одржала у просторијама 
Универзитета Сингидунум за време зимског распуста 7., 8. И 
9. Фебруара 2017.год. У току трајања зимске школе 
ученицима су била представљена основна знања и вештине 
које предузетник треба да поседује приликом покретања 
сопственог посла.  

100% 

100% 

Извештај 
Тима за 
професи
оналну 

орјентац
ију и 

каријерн
о 

вођење 

Органи-
зација 
Сајма 
каријерног 
вођења у 
школи 

Уоквиру обележавања Дана школе, 
07.04.2017.године, у Прехрамбено – хемијској школи 
организован је Сајам каријерног вођења за ученике завршних 
разреда наше и представника других средњих стручних 
школа из Ниша. Сајам је организован и спроведен у 
просторијама школе (учионице 7,8,9) у трајању од 12 до 13:30 
часова. 

  Своје програме ученицима су представиле следеће 
високошколске установе: Факултет заштите на раду 
Ниш,Технолошки факултет Лесковац, Природно математички 
факултет – департман за хемију Ниш, Висока пољопривредно 
– прехрамбена школа струковних студија Прокупље,  Висока 
техничка школа Ниш, Виша пословна школа струковних 
студија Лесковац, Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача Пирот , Висока школа стуковних 
студија за васпитаче Алексинац, Висока медицинска школа 
струковних студија Ћуприја, Универзитет Метрополитан Ниш, 
Универзитет Сингидунум Ниш. 

100% 
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Све планиране активности реализоване у потпуности. По завршетку наставне године урађена је 
анкета, којом је било заступљено 50 ученика завршних разреда, са питањима везаним за 
информисање, урађеним радионицама и активностима у оквиру каријерног вођења и 
саветовања, током ове школске године. Урађене анкете су послате  организацији ГИЗ-Београд, 
организатору пројекта учешћа и обуке средњих стручних школа у каријерном вођењу и 
саветовању ученика. 

 
 

5. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА  ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТУАЛНЕ ОСТВАРЕНОСТИ РПШ 

Стручна већа 
1.  Имплементација добијених предлога мера на основу анкете задовољства 

ученика наставним процесом у оквиру самовредновања у план рада СВ  за 

школску 2017/18. Годину. ( септембар ) 
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2.  Израда диференцираних матерјала (октобар) 

3.   Евиденцију реализације ученичких истраживачких задатака и пројеката ( 

септембар ) 

Педагог 
1.  Едукација за родитеље на две изабране теме на Савету родитеља . 
2.  Организација предавања, радионица,трибина  на тему прихватања 
различитости за родитеље. 
 

Тим за унапређење наставе 
1.  Иплементирати добијени предлог мера на основу анкете задовољства ученика 

наставним  процесом у оквиру самовредновања у ГПРШ за школску 2017/18. 

Годину. 

2.  Инплементација добијених предлога за смањење броја изостанака након 

процеса самовредновања  за школску 2017/2018. Годину. 

3.  Формирање имејл адресе за диференцирани материјал (која ће бити база 

података) 

Тим за стручно усавршавање 
1. У школској 2017/2018. Години након  семинара на тему „Диференцирана 

настава“ 28.8.2017. године организовати и урадити хоризонтално стручно 

усавршавање на почетку школске године  

 
         Саставни део овог извештаја су : записници стручних већа, годишњи извештаји 
свих тимова у школи, Годишњи извештај педагога, Годишњи извештај организатора 
практичне наставе, Годошњи извештај помоћника директора.     
 Извештај поднет Наставничком већу, Школском одбору и Савету родитеља 
школе.   
Координатор Стручног актива за РПШ јеНаташа Ноцић 
 
 

13.5  Стручно веће за развој Школског програма 
 
 Интегрисани текст Школског програм за све разреде, за све образовне профиле  

за школску 2014/2018. Годину припремило је Стручно веће за развој школског програма 
у сарадњи са стручном службом и помоћником директора. Интегрисани текст је усвојен 
24.12.2013. године. 

Школски програм су пратили  Анекси  Школског програма са актуелним 
изменама.  

На почетку школске године директор школе је именово Тим за развој школског 
програма и координатора тима .  

 
Чланови тима су: 
1. Мара Ћирић – наставник, координатор 
2. Биљана Милосављевић – наставник 
3. Јела Павловић – наставник 
4. Вања Боричић – наставник 
5. Весна Марковић – наставник 
6. Гордана Микић – педагог 
 
 
Стручни актив за развој Школског програма састајао се шест пута у току школске 

године. Разговарало се о следећим темама: 
- израда плана рада Актива; 
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- анализа реализације наставног плана и програма; 
- израда формулара Протокола за праћење ефеката допунске и додатне наставе и 
компензаторних програма; 
- сарадња са тимом за самовредновање при избору кључних области 
самовредновања; 
- анализа реализације пројекта „Сарадњом до знања“ и сарадничких часова; 
- анализа посећених часова. 
-израда Анекса Школског програма 
- праћење иновација у образовно-васпитном раду 
- сарадња са СТИО тимом 
- евалуација рада актива 
  

У току првог тромесечја школске 2016/2017. Године  одржан је заједнички 
састанак,  стручног актива развој Школског програма, стручног актива за Развојно 
планирање, тимова  за самовредновање и за унапређење наставе ради усклађивања 
активности и праћења истих. 
 Праћење остваривања Школског програма вршено је на следећи начин: 
непосредним праћењем и увидом у наставни процес, анализом наставних планова и 
програма и анализом извештаја. 
 

 
Извештај о реализацији наставних планова и програма 
 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два 
полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. Септембра 2016. Године, а завршава 
се у петак, 27. Јануара 2017. Године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. Фебруара 2017. Године, a 
завршава се у уторак, 20. Јуна 2017. Године.  

Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 
четворогодишњег образовања стручних школа завршава се у уторак, 30. Маја 2017. 
Године.  

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.  
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 4. Јануара 2017. 

Године, а завршава се у петак, 6. Јануара 2017. Године, а други део почиње у 
понедељак, 30. Јануара 2017. Године, а завршава се у петак, 10. Фебруара 2017. 
Године.  

Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. Априла 2017. Године, а завршава се у 
понедељак 17. Априла 2017. Године.  

Летњи распуст почиње у среду 21. Јуна 2017. Године, а завршава се у четвртак, 
31. Августа 2017. Године.  
 Образовно-васпитни рад за ученике I и II разреда трогодишњег и I, II и III 
разреда четворогодишњег образовања остварен је у 37 петодневних наставних 
седмица, односно 185 наставних дана, а у III разреду трогодишњег и IV разреду 
четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 
наставних дана 

Школска слава „Свети Сава“ обележена је радно 27.01.2017. године приредбом 
коју су припремили заједно ученици и наставници српског језика и књижевности и 
музичке културе. Приредба је била намењена свим актерима нашег школског живота : 
ученицима, наставницима, родитељима, социјалним партнерима и представницима 
локалне заједнице. 
  Распоред часова је израђен на почетку школске године. До мањих промена у 
распореду часова дошло је у септембру месецу због кадровских промена. Један час 
одељењског старешине је у распореду часова. Такође, израђен је распоред одржавања 
додатне и допунске наставе и секција. 
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На почетку школске 2016/2017. Године 530 ученика Прехрамбено – хемијске 
школе распоређено је у 24 одељења.  

У школској 2016/2017. Години у Прехрамбено – хемијској школи реализован је 
наставни план и програм осам образовних профила, седам редовних и једно огледно: 
 
 

Образовни профил 
бр. Oдељења 
у I разреду 

бр. Одељења 
у II разреду 

бр. 
Одељења у 
III разреду 

бр. 
Одељења у 
IV разреду 

Хемијски лаборант 0 0 0 1 

Техничар за козметичку 
технологију – оглед 

0 0 0 1 

Техничар за индустријску 
фармацеутску технологију 

1 1 2 1 

Техничар за заштиту 
животне средине 

2 2 2 2 

Прехрамбени техничар 1 1 1 1 

Тенихничар за 
биотехнологију 

1 1 0 0 

Пекар 0,5 0,5 1 / 

Месар 0,5 0,5 0 / 

  

Наставу у свим образовним профилима реализовало је 30 наставника опште 
образовних предмета, док је наставу стручних предмата реализовалo 38 наставника. 
Наставни план и програм наведених профила реализовало је укупно 68  наставника. 
Настава је стручно заступљена. 

Настава у образовном профилу Техничар за козметичку технологију – оглед и 
даље се реализује по огледном наставном плану и програму. Техничар за козметичку 
технологију није прошао ревизију огледа и није ушао у редован систем.  

У првом и другом разреду у образовним профилима трећег степена месар и 
пекар, планом уписа настава се реализује спајањем ова два образовна профила. 

Часови вежби, практичне наставе и наставе у блоку и ове школске године 
реализовали су се у сардњи са релевантним предузећима за образовни профил. 
Сардњу са предузећима уговарао је организатор практичне наставе. 

Блок настава реализована је по предвиђеном плану. Извештај о датуму, месту и 
називу предмета из којих су реализовани блок настава и практична настава саставни 
су део извештаја организатора практичне наставе. 

     На почетку школске године ученици су се изјашњавали  о изборним предметима 
предвиђеним Законом – грађанско васпитање и верска настава. На основу 
изјашњавања ученика формиранe  су 24 групе за грађанско васпитање и 4 групе за 
верску наставу. 

 На крају школске 2015/2016.године, у јуну месецу, ученици образовних профила 
код којих су програмом профила предвиђени изборни предмети, изјашњавали су се за 
наредну школску годину. У школској 2016/2017. Години листа изборних предмета 
приказана је табелом: 

 

Подручје рада Образовни профил 
Разред и 
одељење 

Предмет 

Хемија, неметали и 
графичарство  

Техничар за козметичку 
технологију – оглед 

IV2 
Прорачуни у хемији 
Филозофија 

Пољопривреда, 
производња и 
прерада хране 

Прехрамбени техничар 

II5 Историја 

III6 Музичка култура 

IV6 Историја пиварства 

Пекар II6 Припрема топлих посластица 

Пекар III6 Аграрна географија 

Месар II6 Припрема јела са жара 
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Према програму образовног профила прехрамбени техничар Стручно веће 
технолога је изабрало технологије са понуђене листе које су се по модулима 
реализавале из предмета Изборне технологије. Одабране су следеће технологије: 

 

РАЗРЕД ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Трећи разред- Изборна технологија 1*, 2*, 3* 
Технологија млинарства  
Технологија безалкохолних пића 
Технологија кондиторских производа 

Четврти разред – Изборна технологија 4*, 5*, 
6*, 7* и 8* 

Технологија прераде воћа и поврћа  
Технологија пекарства  
Технологија  млека 
Технологија меса 
Технологија слада и пива 

 

 
Преглед броја одржаних часова у току школске године 

 

Разред и 
одељење 

Број одржаних часова 

ЧОС Т В Б ПН+Б 

I1 70 940 420 120   

I2 66 1085 280 120   

I3 66 1085 280 120   

I4 72 945 105 120 106 

I5 72 847 740 0   

I6П 72 909 105 60 210 

I6М 909 105 60 210 

∑I 418 6720 2035 600 526 

II1 71 805 100 150   

II2 76 910 490 180   

II3 70 945 490 180   

II4 65 685 275 60 208 

II5 74 836 554 120   

II6ПМ 50 614 34 90 476 

II6 612 34 90 476 

∑II 406 5407 1977 870 1160 

III1 72 907 245 120   

III2 72 907 245 120   

III3 68 837 559 180   

III4 67 935 280 60   

III5 72 749 630 120   

III6 60 147 60   560 

∑III 411 4482 2019 600 560 

IV1 64 768 226 60   

IV2 64 736 124 90 160 

IV3 62 704 640 180   

IV4 64 768 572 180   

IV5 64 768 572 180   

IV6 66 820 606     

∑IV 384 4564 2740 690 160 

∑ 1619 21173 8771 2760 2406 
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У одељењима првог разреда реализовано је 418 часoва одељењског 
старешине, у одељењима другог разреда укупно 406 часова, трећег 411 часа и 
четвртог разреда 384 часа одељењског старешине. Укупно је одржан 1619 час 
одељењског старешине по садржају плана датом у Годишњем плану рада школе за 
школску 2016/2017. Годину. На нивоу школе одржано је 21173 часа теоријске наставе, 
8771 час вежби, 2760 часа блок наставе и 2406 часова практичне наставе. 

За ученике код којих је уочено да заостају у савлађивању наставног плана и 
програма, школа је током школске године организовала допунску наставу. За ученике 
са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, у 
школи је организован додатни рад. У току ове школске године наставник информатике 
и рачунарства допунску наставу спроводио је on line са 95% ученика првог разреда у 
континуитету током првог полугодишта. Тај број ученика није ушао у укупан број 
ученика обухваћених допунском наставом у првом разреду. 

Након спроведеног иницијалног тестирања ученика првог и другог разреда, 
сачињени су компензаторни програми из следећих предмета: српски језик и 
књижевност, енглески језик, математика, хемија и општа и неорганска хемија у првом и 
српски језик и књижевност и математика у другом разреду. Компензаторне програме је 
на предлог стручних већа из области предмета усвојио Педагошки колегијум октобра 
месеца 2016. Године. Садржаји програма реализовани су у оквиру часова допунске и 
редовне наставе. 
 

 

1.разред 2.разред 3.разред 4.разред СВЕГА 

Бр. Уч. Бр. Ч Бр. Уч. Бр. Ч Бр. Уч. Бр. Ч Бр. Уч. Бр. Ч Бр.уч. 
Бр. 
Ч 

додатна 
настава 

16 83 19 72 7 54 44 120 86 329 

допунска 
настава 

195+ 231 158 163 53 37 60 84 466+ 515 

 

У књизи евиденције осталих облика образовно васпитног рада у којима се 
евидентирају часови ваннаставних активности на нивоу школе евидентирано  је 146 
ученик укључен у активности девет секција: 

 

Секција Професор 
Бр. Евидентираних 

ученика 
Бр. Одржаних 

часова 

Еколошка секција 

Ноцић Владимир, Данијела 
Николић-Велков, Драгана 
Стошић, Гавриловић 
Драгана 

34 29 

Рецитаторска секција Светлана Оклобџија 18 23 

Драмска секција Валентина Радојичић 20 36 

Хорска секција Клара Станковић 33 20 

Пекарска секција 

Дашић Сузана, 
Милосављевић Биљана, 
Николић Невенка, Папрић 
Златица, Петковић Силвана 

16 43 

Секција за стони тенис Владан Ћирић 4 24 

Здрава исхрана као 
стил живота 

Невенка Николић 9 18 

Атлетска секција Стојан Динић 7 32 

Новинарска секција Наташа Милосављевић 5 28 

∑ 146 ученика 253 часова 
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У току школске 2016/2017.године реализоване су само стручне екскурзије. 
Извештај о програму, плану и реализацији извођења стручних екскурзија саставни је 
део Извештаја организатора практичне наставе. 

 
 

Aнализа реализације допунске и додатне наставе и ваннаставних 
активности  

 

У току школске 2016/2017. Године за ученике који заостају у савлађивању 
образовно-васпитних садржаја у редовној настави и самим тим не постижу 
задовољавајући успех из појединих предмета организована је допунска настава. Са 
реализацијом допунске наставе кренуло се у октобру месецу након првог 
квалификационог периода и утврђених потреба на основу постигнућа ученика. 

За ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање за 
продубљивање знања из одређеног предмета, такође, након првог класификационог 
периода организована је додатна настава као и припремна настава за такмичења. 

У овиру часова допунске наставе у првом разреду за предмете: српски језик и 
књижевност, енглески језик, математика, физика и хемија реализовани су 
компезаторни програми. Компезаторни програми састављени су и реализовани након 
иницијалног тестирања ученика септембра месеца 2016. Године 

Евиденција часова у првом разреду: 
 

Предмет Професор 
Допунска/ додатна/ 
припремна  настава 

Бр. 
Евидентираних 

ученика 

Бр. 
Одржаних 

часова 

Општа и 
неорганска 
хемија 

Весна Јовић  Додатна настава 4 34 

Енглески језик Марија Пешић 
Допунска настава/ 
компензаторни програм 

24 24 

Физика Ирена Стојановић 
Допунска настава/ 
компензаторни програм 

14 18 

Хемија Ивана Бенедето 
Допунска настава/ 
компензаторни програм 

7 8 

Енглески језик Јелена Илић Допунска настава 23 26 

Српски језик и 
књижевност 

Наташа 
Милосављевић 

Допунска настава/ 
компензаторни програм 

34 19 

Додатна настава 8 12 

Математика Пенка Златковић 
Допунска настава/ 
компензаторни програм 

42 30 

Историја Владица Живановић Допунска настава 9 6 

Информатика и 
рачунарство 

Иван Милојковић Допунска настава  сви ученици 90 

Општа и 
неорганска 
хемија 

Јасминка Цветковић 
Допунска настава 20 5 

Додатна настава 4 35 

Географија Весна Миливојевић Допунска настава 19 5  

Исхрана људи Сузана Дашић Допунска настава 3  

∑ 
195+ - допунска 

н. 
16 – додатна н.. 

231 – 
допунска н. 

83 – додатна 
н.. 

  
У првом разреду реализовано је 195 часова допунске наставе из једанаест 

предмета. Обухват деце је 231. Наставник информатике и рачунарства допунску 
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наставу спроводио је on line са 95% ученика првог разреда у континуитету током целе 
школске године. Тај број ученика није ушао у укупан број ученика обухваћених 
допунском наставом у првом разреду. Додатна настава реализована је из три 
предмета са 83 часа за 16 ученика. 

У току јуна месеца реализоваће се припремна настава за полагање разредних и 
поправних испита за све разреде. Евиденција ових часова налазиће се у Дневницима 
осталих облика обтазовно – васпитног рада одговарајућих разреда. 

 
У књизи евиденције осталих облика образовно васпитног рада за други разред 

десет професора евидентирали су ученике и одржане часове допунске наставе и три 
професорка ученике и одржане часове додатне наставе из следећих предмета: 

 

Предмет Професор Допунска/ додатна/ 
припремна  настава 

Бр. 
Евидентираних 

ученика 

Бр. 
Одржаних 

часова 

Српски језик и 
књи. 

Валентина 
Радојичић 

Додатна настава 10 30 

  Допунска настава/ 
компензаторни програм 

28 18 

Производња 
хлеба 

Невенка Николић Додатна настава 6 30 

Математика Јасмина Павловић  Допунска настава 14 11 

Математика Милена Петровић 
Допунска настава/ 
компензаторни програм 

21 25 

Математика Јела Павловић Допунска настава 14 20 

Енглески језик Марија Пешић Допунска настава 6 19 

Маш.апа. и 
опер. 

Славиша Манић Допунска настава 4 17 

Српски језик и 
књи. 

Биљана 
Вукашиновић 

Допунска настава/ 
компензаторни програм 

17 27 

Хемија Лела Пауновић Допунска настава 23 10 

Технолошке 
операције 

Мара Ћирић Допунска настава 12 8 

Физика 
Електротехника 

Ирена Стојановић Допунска настава 19 8 

Историја Весна марковић Додатна настава 3 12 

∑ 
158 – допунска 

н. 
19 – додатна н. 

163 – допунска 
н. 

72-  додатна 
н. 

 

За 158 ученика код којих је утврђена потреба за подршком путем допунске 
наставе одржано је 163 часова. Деветнаест ученика похађало је 72 часа додатне 
наставе из српског језика и књижевности, историје и предмета производња хлеба. 

 

Књига евиденције осталих облика образовно васпитног рада за трећи разреда: 
 

Предмет Професор Допунска/ додатна/ 
припремна  настава 

Бр.евидентира
них ученика 

Бр. 
Одржаних 

часова 

Производња 
пецива, колача и 
тестенина 

Биљана 
Милосављевић 

Додатна настава 6 30 

Математика Јасмина Павловић Допунска настава 20 19 

Микробиологија Драгана 
Гавриловић 

Допунска настава 
8 3 

Биохемија 15 2 

Електротехника Ирена Стојановић Допунска настава 5 9 

Енглески језик Марија Пешић Допунска настава 5 4 
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Производња 
пецива, колача и 
тестенина 

Николић Невенка Припрема за такмичење 1 24 

∑ 

53 – допунска 
н. 

7 – додатна н./ 
припрема за 

так. 

37 – допунска 
н. 

54– додатна 
н./ припрема 

за так. 

 

У трећем разреду реализована је 37 часова допунске наставе за 53 ученика и 54 
часа додатне наставе за 7 ученика.  

 
У књизи евиденције осталих облика образовно васпитног рада за четврти 

разред четири професора евидентирало је 30 ученика и 103 одржана часа припремне 
наставе за такмичење, професорка филозофије одржала је 17 часова за 14 ученика 
додатне наставе, а петоро наставника за 60 ученика је одржало 84 часа допунске 
наставе.  

 

Предмет Професор Допунска/ додатна/ 
припремна  настава 

Бр. 
Евидентирани

х ученика 

Бр. 
Одржаних 

часова 

Инструменталне 
методе анализе 

Мила Марковић Допунска настава 11 14 

Енглески језик  Данијела Јанковић Допунска настава 20 24 

Математика Милена Петровић Допунска настава 12 13 

Математика Јела Павловић Допунска настава 6 14 

Аутоматска 
контрола 
процеса 

Славиша манић Допунска настава 11 19 

 Драгана Митић Припрема за такмичење 6 49 

 Весна Стоицев Припрема за такмичење 8 14 

 Милена Лазаревић Припрема за такмичење 8 14 

 Наташа Ноцић Припрема за такмичење 8 26 

Филозофија 
Душица 
Златановић 

Додатна настава 14 17 

∑ 

60 – допунска 
н. 

30 – припремна 
н. 

14 – додатна 
н. 

84– допунска 
н. 

103 – 

припремна н. 
17 – додатна 

н. 

 
За ученике четвртог и трећег разреда образовни профил месар, у току другог 

полугодишта приступило се организацији и реализацији припремне наставе за 
полагање матурских односно завршног испита. Настава је реализована у складу са 
структуром матурских и завршног испита специфичних за сваки образовни профил 
појединачно. Евиденција о одржаним часовима припреме за полагање матурских и 
завршног испита налази се у књигама евиденције осталих облика образовно – 
васпитног рада за четврти и трећи разред.  

На састанцима одељењских већа на крају другог полугодишта извршена је 
анализа реализације и ефеката рада на додатној и допунској настави о чему постоји 
евиденцију у записницима одељењских већа. Ефекти, односно смањење броја 
недовољних оцена након присуства допунској настави уочене су из већине предмета.  

Додатна настава је у садржајном смислу била усклађивана са интересовањима 
ученика, али и наставника, што је омогућавало афирмацију датих интересовања како 
ученика тако и наставника.  

Приликом анализе књига евиденције, али и у току реализације допунске 
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наставе, у сва четири разреда уочена је недовољна мотивисаност ученика да похађају 
овај облик образовно-васпитног процеса те се у пуно случајева догодило да се ученици 
нису појављивали у заказаним терминима.  

У књизи евиденције осталих облика образовно васпитног рада у којима се 
евидентирају часови ваннаставних активности на нивоу школе евидентирано  је 146 
ученик укључен у активности девет секција: 

 
 

Секција Професор 
Бр. Евидентираних 

ученика 
Бр. Одржаних 

часова 

Еколошка секција 

Ноцић Владимир, Данијела 
Николић-Велков, Драгана 
Стошић,  Гавриловић 
Драгана 

34 29 

Рецитаторска секција Светлана Оклобџија 18 23 

Драмска секција Валентина Радојичић 20 36 

Хорска секција Клара Станковић 33 20 

Пекарска секција 

Дашић Сузана, 
Милосављевић Биљана, 
Николић Невенка, Папрић 
Златица, Петковић Силвана 

16 43 

Секција за стони тенис Владан Ћирић 4 24 

Здрава исхрана као 
стил живота 

Невенка Николић 9 18 

Атлетска секција Стојан Динић 7 32 

Новинарска секција Наташа Милосављевић 5 28 

∑ 146 ученика 253 часова 

Протокол о ефектима реализације допунске наставе, компезаторних програма,  
додатне наставе и припремне наставе за такмичења ученика, предметни професори 
предали су до 20.06.2017.године године и извор су података за сачињавање овог 
извештаја поред Књиге евиденције осталих облика образовно васпитног рада и 
записника са састанака одељењских већа од 21.06.2017. 

 
Извештај о корелацији међу наставним предметима 

 („Сарадњом до знања“) 

 
Школске 2016./2017. године  наша школа је узела учешће у Пројекту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  Унапређење 
квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни 
приступ – Сарадњом до знања као једна од 15 средњошколских установа у Србији.  
Пројектне активности су се одвијале према  акционом плану.  

У  Пројекту су учествовали наставници општеобразовних и стручних предмета 
као и ученици сва четири разреда (24 одељења) у оба подручја рада,. 

У скалaду са постојећим могућностима, а без измене распореда часова, 
наставници су  до краја децембра месеца 2016. године одржали  44 сарадничка часа. У 
овом периоду радило се на повезивању садржаја из различитих области. Највише је 
рађено на тимском планирању. 

Због кашњења Приручника за спровођење Пројекта „ Сарадњом до знања“ и чек 
листе за праћење и евалуацију сарадничког часа, часови одржани до децембра месеца 
су самоевалуирани од стране реализатора сарадничких часова а припреме за часове 
су писане на класичним обрасцима припреме за час.  

Како је дотадашња пракса показала да овако планирани часови унапређују 
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наставни процес , интересантнији су и развијају функционална знања код ученика , од 
јануара месеца, часови су означени и као угледни часови. На тај начин се прешло на 
ширу евалуацију што је допринело и квалитетнијем хоризонталном стручном 
усавршавању и напредовању запослених.Часови су осим самоевалуције , евалуирани 
од стране ученика, посетиоца часова и Стручних већа 

 До планираног термина за крај Пројекта школа је одржала још 17. часова . 
Укупно је одржан 61 сараднички час. У Пројекту је учешће узело 43 наставника што је 
60% колектива. Ово је задовољавајући број учесника ако се има у виду да 35% нашег 
колектива чине наставници који своју норму деле у више школа. Анализом је утврђено 
да је одржано 19 часова комбинације општеобразовних  предмета; 17 часова у 
комбинацији општеобразовних  и стручних предмета и 25 часова у комбинацији 
стручних предмета. Одзив наставника је могао бити и већи да нису постојала 
програмска ограничења , код стручних предмета, која не дозвољавају велико 
премештање наставних тема и јединица  услед праћења технолошких процеса. 

Школа је према плану на свом сајту отворила презентацију Пројекта и изложила 
резултате рада.О пројектним активностма било је речи и на локалним телевизијама, а 
директор школе је том приликом истакла значај и добити од учешћа у Пројекту.  

Најинтересантније  припреме за сарадничке часове нашле су се  на сајту школе,  
на обрасцима који су саставни део Приручника Пројекта.  

Најчешће међупредмете компетенције које су на сарадничким часовима 
оствариване су: комуникација ученика и наставника, рад са подацима и 
информацијама, решавање проблема, сарадња и одговорно учешће у демократском 
друштву. Нешто од овога је условљено самом професионалном оријентацијом школе а 
на неким компетенцијама се може још радити. 

Стручна већа су такође анализирала ефекте сарадничке наставе и истакле 
најважније добити од Пројекта: 

• Развијањем нових модела организације наставе часови су добили на 

динамици и актуелности, 

• Један проблем - тему ученици сагледавају из угла разлишитих предмета 

и самим тиме лакше усвајају знања, 

• Померање фокуса наставе довео је и до рационализације времена на 

часовима, 

• Успостављена сарадња како наставника , тако и ученика доприноси 

мотивацији и укључивању у тимски рад, 

• Употреба савремених метода и наставних средстава чине рад 

ефикаснијим а ученици се мотивишу кроз различите активности да 

самостално истражују и решавају проблеме, 

• Часови развијају креативност и радозналост, 

• Кроз размену и сарадњу са другима уче се социјалне интеракције и 

комуникација а знање постаје функционалније, 

• Знања стечена овако ораганизованом наставом су трајнија и  омогућавају 

брже уклапање у свет који се мења. 
 

Мишљења смо да све ове промене могу битно да утичу на  унапређење 
квалитета наставе у будућности. Анализа је показала да је овај облик организације  
наставе ученицима интересантнији од класично држаних часова. Подстиче њихову 
активност и задовољство резултатима рада. Заједнички рад наставника (израда 
сценарија за час, заједничка временска артикулација часа, усклађивање критеријума 
оцењивања) унапредило је комуникацију на релацији наставник- наставник. 

   
 Саставни део овог документа је табеларни приказ свих одржаних часова са 
подацима о реализаторима и временом одржавања сарадничких часова. 
Kоординатор Пројекта:   Лорена Бранковић 
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Табеларни приказ  сарадничких часова  ПРОЈЕКТА  -  САРАДЊОМ 
ДО ЗНАЊА 

Бр. 
часа 

Датум 
одржавања 

Носиоци  
активности 

 
Предмети Наставна тема/ јединица Документовано 

1. 12.09.2016. 

Сузана 
Дашић 

Исхрана људи 
Беланчевине 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I6 

oдељења 
Данијела 
Велков 

Сировине у 
месарству 

2. 13.09.2016. 

Мара Ћирић Технолошке 
операције Основни закони 

идеалног гаса / гасни 
закони 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   II5 

oдељења 

Ирена 
Стојановић 

Физика 

3. 16.09.2016. 

Душица 
Златановић 

Филозофија Филозофска питања и 
дисциплине/Филозофски 

метод у проучавању 
књижевности 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV3 

oдељења 

Светлана 
Оклобџија 

Српски језик и 
књижевност 

4. 

 
  
19.09.2016. 

Душица 
Златановић 

Филозофија Филозофска питања и 
дисциплине/Филозофски 

метод у проучавању 
књижевности 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV1 

oдељења 

Светлана 
Оклобџија 

Српски језик и 
књижевност 

5. 

 
  
22.09.2016. 

Весна Ристић Технол. 
Фармацеутских 
производа 

 
Испитивање и паковање 

лековитих масти и 
кремова 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV3 

oдељења 
Дејан 

Гичевски 
Контр. квал. 
Сировина 

6. 
 
  
22.09.2016. 

Пенка 
Златковић 

ЧОС 
Активно учење 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I3  

oдељења 
Иван 

Милојковић 
Рачунарство и 
информатика 

7. 23.09.2016. 

Пенка 
Златковић 

Математика Израчунавање количине 
елемената у количини 

једињења на основу хем. 
формуле/ Пропорције 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I1  

oдељења 
Весна Јовић Општа и 

неорганска хемија 

8. 

 
  
28.09.2016. 

Вања 
Боричић 

Технол. фармац. 
производа Вода/ Израда водених 

раствора 
(вежбе) 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III2  

oдељења 

Дејан 
Гичевски 

Сировине за 
фармац. 

производе 

9. 

 
  
29.09.2016. 

Сузана 
Дашић 

Практична 
настава Основне јединице СИ 

система 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I4   

oдељења 
Драган 
Ристић 

Физика 

10. 

 
  
03.10.2016. 

Вања 
Боричић 

Технол. фармац. 
производа 

 
Вода/ Израда водених 
раствора 

(вежбе) 
 

 
 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III1  

oдељења 

Дејан 
Гичевски 

Сировине за 
фармац.  

производе 
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Бр. 
часа 

Датум 
одржавања 

Носиоци  
активности 

 
Предмети 

Наставна тема/ 
јединица 

Документовано 

11. и 
12. 

 
04.-
05.10.2016. 
По групама 

Драгана 
Гавриловић 

Микробиологија Светлосни микроскоп- 
делови, принцип рада/ 

Преламање таласа 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II1  

oдељења 
Ирена 

Стојановић 
Физика 

13. 

 
  
05.10.2016. 

Драгана 
Гавриловић 

Микробиологија Биолошки процеси у 
земљишту/ 

Значај 
микроорганизама у 

педосфери 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III4  

oдељења 

Данијела 
Велков 

Загађивање и 
заштита тла 

14. 

 
  
06.10.2016. 

Драгана 
Гавриловић 

Биохемија Гликолиза и циклус 
лимунске киселине/ 
Annex Glycolysis 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III2  

oдељења 
Марија Пешић Енглески језик 

15. 

 
  
06.10.2016. 

Сузана Дашић Практична настава 

Префикси 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I4   

oдељења 

Драган Ристић Физика 

16. 10.10.2016. 

Валентина 
Радојичић 

Српски језик и 
књижевност Бајрон- Путовање 

Чајлда Харолда 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II4  

oдељења 
Јелена Илић Енглески језик 

17. 10.10.2016. 

Валентина 
Радојичић 

Српски језик и 
књижевност Бајрон- Путовање 

Чајлда Харолда 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II1  

oдељења 
Јелена Илић Енглески језик 

18. 10.10.2016. 

Сузана Дашић Исхрана људи 

Витамини 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I6   

oдељења 

Златица 
Папрић 

Сировине у 
пекарству 

19. 11.10.2016. 

Марица 
Јованчић 

Физичка хемија 
Рефрактометријско  

одређивање етанола/ 
Одређивање индекса 

рефракције 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV3 

oдељења 

Дејан 
Гичевски 

К.К сировина и 
производа 

20. 11.10.2016. 

Ирена 
Стојановић 

Физика 

Метална веза 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I2   

oдељења 

Љиљана 
Ждраљевић 

Орг. и  неорг. 
хемија 

21. 13.10.2016. 

Драгана 
Стошић 

Загађење и 
заштита ваздуха 

Канцерогене, штетне и 
олпасне материје/ 

Биолошке, 
канцерогене и 
раддиоактивне 
материје у води 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV4  

oдељења 

Данијела 
Велков 

Загађење и 
заштита воде 

22. 17.10.2016. 

Драгана 
Стошић 

Загађење и 
заштита ваздуха 

Канцерогене, штетне и 
олпасне материје/ 

Биолошке, 
канцерогене и 
раддиоактивне 
материје у води 

 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV5  

oдељења 

Данијела 
Велков 

Загађење и 
заштита воде 
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Бр. 
час
а 

Датум 
одржавањ

а 

Носиоци  
активност

и 
 

Предмети 
Наставна тема/ 

јединица 
Документован

о 

23. 
18.10.2016

. 

Лазаревић 
Милена 

Машине, апарати 
и операције 

Уређаји за 
апсорпцију/ 

Производња Н2SО4, 

загађивачи 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III4  

oдељења 
Митић 

Драгана 
Хемијска 

технологија 

24. 
26.10.2016

. 

Катица 
Николић 

Физичка хемија Кретање честица и 
гасовито агрегатно 
стање / Бурдонов 

манометар 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III3  

oдељења 
Славиша 

манић 
Машине, апарати 

и операције 

25. 
27.10.2016

. 

Марица 
Јованчић 

Физичка хемија 
Кондуктометријска 

титрација 
(лаб. вежба) 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   
IV1  oдељења 

Светлана 
Богуновић 

Електроаналитичк
е методе 

26. 
01.11.2016

. 

Мила 
Марковић 

Инструменталне 
методе и анализе  Спектрофотометријск

о одређивање бакра и 
цинка 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   
IV5  oдељења 

Драгана 
Стошић 

Загађење и 
заштита ваздуха 

27. 
03.11.2016

. 

Мила 
Марковић 

Инструмент.метод
е и анализе  Спектрофотометријск

о одређивање бакра и 
цинка 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   
IV4  oдељења 

Драгана 
Стошић 

Загађ. и заштита 
вазд. 

28. 
07.11.2016

. 

Дејан 
Гичевски 

Сиров. за 
фармац.производе 

Витамини 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III2  

oдељења 
Марија 
Пешић 

Енглески језик 

29. 
07.11.2016

. 

Дејан 
Гичевски 

Сиров. за фармац. 
производе 

Витамини 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III1  

oдељења 
Марија 
Пешић 

Енглески језик 

30. 
14.11.2016

. 

Катица 
Николић 

Органска хемија Ароматични 
угљоводоници/ 

Производња нафте и 
нафтиних деривата 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II2  

oдељења 
Наташа 
Ноцић 

Извори загађења 
животне средине 

31. 
23.11.2016

. 

Валентина 
Радојичић 

Српски језик и 
књижевност 

Вук као писац, 
историчар, биограф/ 

Србија у 19.и 
почетком 20. века 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II2  

oдељења 
Весна 

Марковић 
Историја 

32. 
23.11.2016

. 

Валентина 
Радојичић 

Српски језик и 
књижевност 

Вук као писац, 
историчар, биограф/ 

Србија у 19.и 
почетком 20. века 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II4 

oдељења 
Весна 

Марковић 
Историја 

33. 
23.11.2016

. 

Валентина 
Радојичић 

Српски језик и 
књижевност 

 
Вук као писац, 

историчар, биограф/ 
Србија у 19.и 

почетком 20. Века 
 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II3  

oдељења 
Весна 

Марковић 
Историја 

34. 
24.11.2016

. 

Драгана 
Гаврилови

ћ 

Микробиологија 
Алкохолно врење/ 
Монохидроксилни 

алкохоли, добијање и 
својства 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II1  

oдељења 
Весна 
Јовић 

Органска хемија 
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Бр. 
часа 

Датум 
одржавања 

Носиоци  
активности 

 
Предмети 

Наставна тема/ 
јединица 

Документовано 

35. 28.11.2016. 

Ивана Бенедето Хемија Стехиометријска 
испитивања/ 

Примена 
пропорционалности 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  I5  

oдељења 

Пенка 
Златковић 

Математика 

36. и 
37. 

30.11.2016. 
По групама 

Јасминка 
Цветковић 

Аналитичка хемија 
Талођне материје/ 

одређивање хлорида 
(лаб. вежба) 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  II3  

oдељења 
Милена 

Лазаревић 
Испитивање тла, 
воде и ваздуха 

38. 12.12.2016. 

Катица Николић Контрола 
квалитета 

Одређивање 
процента алкохола у 

лосионима 
рефрактометром 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV2  

oдељења 

Татјана 
Радосављевић 

Технол.козметичк
их производа 

39. 12.12.2016. 

Катица Николић Контрола 
квалитета 

Одређивање 
процента алкохола 

методом 
калибрационе криве 

рефрактометра 

 
У оперативним 
плановима 
У дневнику   IV2  

oдељења 

Татјана 
Радосављевић 

Технол.козметичк
их производа 

40. 14.12.2016. 

Ирена 
Стојановић 

Физика 
Отпор у колу 

наизменичне струје/ 
Примена вектора 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  III1 

oдељења 
Јасмина 

Павловић 
Математика 

41. 14.12.2016. 

Ирена 
Стојановић 

Физика 
Импеданса у колу 

наизменичне струје/ 
Примена вектора 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   III1 

oдељења 

Јасмина 
Павловић 

Математика 

42. 15.12.2016. 

Ирена 
Стојановић 

Физика 
Импеданса у колу 

наизменичне струје/ 
Примена вектора 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   III2  

oдељења 
Јасмина 

Павловић 
Математика 

43. 16.12.2016. 

Катица Николић Контрола 
квалитета 

Одређивање густине 
парафинског уља 

пикнометром 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV2  

oдељења 
Татјана 

Радосављевић 
Технол.козметичк

их производа 

44. 21.12.2016. 

Сузана Дашић Практична 
настава 

Масени проценти 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I4  

oдељења 
Ивана Бенедето Хемија  

45. 21.12.2016. 

Сузана Дашић Практична 
настава 

Декантовање 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I4  

oдељења 
Ивана Бенедето Хемија  

46. 22.12.2016. 

Сузана Дашић Практична 
настава 

Таложење 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  I4  

oдељења 
Ивана Бенедето Хемија  

47. 26.12.2016. 

Катица Николић Контрола 
квалитета Одређивање тачке 

топљења кармина 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV2  

oдељења 
Татјана 

Радосављевић 
Технол.козметичк

их производа 

48. 12.01.2017. 

Толица Ћирић Техничко цртање 

Компјутерско цртање 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   I4  

oдељења 

Иван 
Милојковић 

Информатика и 
рачунарство 
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Бр. 
часа 

Датум 
одржавања 

Носиоци  
активности 

 
Предмети 

Наставна тема/ 
јединица 

Документовано 

49. 13.01.2017. 

Славица 
Стојиљковић 

Обрада меса 
Хлађење меса, 

просторије, 
микроклиматски 

услови/ 
Расхладна 
постројења 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   II6  

oдељења 

Владимир 
Ноцић 

Објекти и опрема 
у месарству 

50. и 
51. 

16.01.2017. 

Весна Ристић 
Технол. фармац. 

производа 
Испитивање таблета 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV3  

oдељења 
Дејан Гичевски  

КК сировина и 
производа 

52. 
16.и17.01.2

017. 

Весна Ристић 
Технол. фармац. 

производа 
Синтеза аспирина 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV3  

oдељења 
Данијела 
Јанковић 

Енглески језик 

53. 24.02.2017. 

Татјана 
Радосављевић 

Технол.козметичк
их производа Паста за зубе/ 

Toothpaste 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV2  

oдељења 
Данијела 
Јанковић 

Енглески језик 

54. 27.02.2017. 

Невенка 
Николић 

Производња 
хлеба 

Производња хелба 
од пшеничног 

барашана/ Опрема и 
прибор у пекарству 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   II6  

oдељења 
Владимир 

Ноцић 
Објекти и опрема 

у пекарству 

55. 07.03.2017. 

Ирена 
Стојановић 

Физика 
Електрохемијски низ 

елемената/  
Електролиза 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  I3   

Јасминка 
Цветковић 

Општа и 
неорганска хемија 

56. 10.03.2017. 

Taња Крстић Аналитичка хемија 
Одређивање укупне 

тврдоће воде 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   II5  

oдељења 
Дејан Гичевски 

Технологија воде 

57. 14.03.2017. 

Биљана 
Вукашиновић 

Српски језик и 
књижевност Виљем Шекспир - 

Хамлет 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV2  

oдељења 
Данијела 
Јанковић 

Енглески језик 

58. 17.03.2017. 

Биљана 
Вукашиновић 

Српски језик и 
књижевност Виљем Шекспир - 

Хамлет 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV1  

oдељења 
Данијела 
Јанковић 

Енглески језик 

59. 22.03.2017. 

Марица 
Јованчић 

Физичка хемија Кондуктометријске 
титрације/ 

График функције 

У оперативним 
плановима 
У дневнику  IV2  

oдељења 
Милена 

Петровић 
Математика 

60. 19.04.2017. 

Данијела Велков 
Загађивање и 
заштита тла 

Биоремедијација/ 
Улога 

микроорганизама у 
разградњи 

синтетичких хем. 
једињења 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   III4  

oдељења 
Драгана 

Гавриловић 
Микробиологија 

61. 16.05.2017. 

Биљана 
Милосављевић 

Тржиште и промет 
пекарских 
производа 

Презентација и 
продаја пекарских 

производа/  
Израда пословног 

плана 

У оперативним 
плановима 
У дневнику   III6  

oдељења Душан Грујић Предузетништво 

 

Извештаји осталих тимова су у поглављу 15. 
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Самовредновање школског програма  
 

Школски програм садржи све законом предвиђене елементе: 

- циљеве школског програма; 
- назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и 
језик на коме се остварује програм;  
- обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима; 
- начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, 
начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма 
других облика стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду; 
- програм допунске, додатне и припремне наставе; 
- програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 
комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 
- програм културних активности школе; 
- програм слободних активности; 
- програм каријерног вођења и саветовања; 
- програм заштите животне средине; 
- програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције 
других облика ризичног понашања; 
- програм школског спорта; 
- програм сарадње са локалном самоуправом; 
- програм сарадње са породицом; 
- програм излета и екскурзија; 
- програм безбедности и здравља на раду; 
- индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 
образовном плану чине прилог школског програма. 

 
Школски програм начињен је на основу прописаних наставних планова и 

програма. 
Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су 

усклађени. 
Тим за развој Школског програма је израдио Анекс Школског програма за 

наредну школску годину. 
Анекс школског програма израђен је ради усклађивања заступљености 

образовних профила по разредима 
У подручју рада Хемија, неметали и графичарство брише се наставни план и 

садржаји програма предмета за четврти разред образовног профила хемијски 
лаборант. Такође, сви садржаји у Школском програму везани за овај образовни профил 
за четврти разред бришу се у потпуности У школској 2017/2018. Години не уписује се ни 
једно одељење овог образовног профила 

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 611-00-
838/5/2012-03 од 10.03.2014.године и број 611-00-838/6/2012-03 од 10.03.2014.године из 
система огледа се искључује и не уводи у редован систем образовни профил техничар 
за козметичку технологију – оглед. У школској 2016/2017. Години уписана је задња 
генерација  овог образовног профила у четврти разред. У Школском програму брише се 
наставни план и садржаји програма предмета за четврти разред. Такође, сви садржаји 
у Школском програму везани за овај образовни профил за четврти разред бришу се у 
потпуности. 

У подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, враћају се 
наставни план и садржаји програма предмета за трећи разред образовног профила 
месар. Сви садржаји у Школском програму везани за овај образовни профил за трећи 
разред, враћају се у потпуности. Садржај је дат у основној верзији Школског Програма 
из децембра 2013. Године. 

Планом уписа за школску 2017/2018 годину први пут се у трећи разред уписују 
ученици  образовног профила: Техничар за биотехнологију. Анексом Школског 
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програма имплементирају се обавезни и изборни предмети за овај образовни профил. 
Овим Анексом су  дати и стандарди постигнућа за општеобразовне предмете за 
образовни профил Техничар за биотехнологију за трећи разред. 

 

13.6   Педагошки колегијум 

 
У школској 2016 ⁄2017 години педагошки колегијум је одржао 10 седница. 
 
Септембар 2016. Године: 

- конституисан је педагошки колегијум у саставу: Тања Микић Николић, директор 

школе; Весна Јовић, председник СВ хемичара; Славиша Манић, председник СВ 

технолога; Биљана Вукашиновић, председник СВ наставника српског језика; 

Јелена Илић, председник СВ наставника енглееског језика; Пенка Златковић, 

председник СВ природних наука; Владан Ћирић, председник СВ уметности и 

физичког васпитања; Лепосава Павловић, председник СВ друштвених наука; 

Наташа Ноцић, координатор актива за развојно планирања; Мара Ћирић, 

председник актива за развој школског програма; Светлана Богуновић, 

координатор тима за самовредновање; Гордана Микић, педагог школе, 

- усвојен је План рада педагошког колегијума који је усаглашен са плановима 

стручних већа, 

- размотрен је распоред рада редовне и изборне наставе, ваннаставних 

активности, као и безбедност ученика, 

- усвојен је План стручног усавршавања за школску 2016 ⁄2017 годину. 

 
Октобар 2016. Године: 

- разматране су кључне области самовредновања за текућу школску годину, 

- за члана педагошког колегијума који ће обавештавати директора школе о 

реализацији Плана стручног усавршавања именована је Драгана Гавриловић, 

координатор тима за стручно усавршавања, 

- помоћник директора, Мара Ћирић одрећена је за руководиоца координације 

рада тимова за развој школског програма, самовредновање и унапређење 

квалитета наставе, 

- председници СВ су поднели извештај педагошком колегијуму о изведеним 

улазним тестовима у I разреду. Достављени су компензаторни програми по 

областима и по одељењима где су приказани незадовољавајући резултати, 

- анализирани су резултати иницијалног тестирања за ученике II разреда. 

 
Новембар 2016. Године: 

- изабране су кључне области самовредновања за школску 2016 ⁄2017 годину – 

12. Круг, 

- анализиран је успех и дисциплина ученика након I класификационог периода и 

дат је предлог мера за побољшање успеха, 

- разматран је Извештај СТИО тима. 

 
Децембар 2016. Године: 

- предложен је План уписа за школску 2017 ⁄2018 годину, 

- одређен је домаћин и организатори приредбе поводом прославе школске славе, 

- разматран је извештај о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника у периоду септембар – новембар школске 2016 ⁄2017 године, 
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- допуњен је Протокол о вредновању сталног стручног усавршавања. 

 
Јануар 2017. Године: 

- анализиран је успех и дисциплина ученика након I полугодишта школске 2016 

⁄2017 године и разрађен је План мера за побољшање успеха, 

- анализирана је реализација Годишњег Плана рада на крају I полугодишта, 

- анализирана је реализација наставних планова редовне наставе и ваннаставних 

активности, 

- анализирана је реализација задатака предвиђених РПШ-ом, 

- анализиран је Извештај тима за заштиту ученика од насиља, 

- анализиран је рад у инклузивном образовању. 

 
Март 2017. Године: 

- анализирана је реализација и резултати такмичења, 

- дати су предлози активности и подељена задужења поводом прославе Дана 

школе и Дана сарадње са родитељима, ученицима и наставницима, 

- поднет је Извештај о организацији и распореду припремне наставе за полагање 

матурских и завршних испита, 

- усвојен је План активности за рад по ИОП-у 2, 

- израђена је агенда за Дан школе, 

- руководиоци СВ су поднели извештаје о примени техника активног учења, 

- разматран је Извештај о стручном усавршавању у II кварталу. 

Април 2017. Године: 
- анализиран је успех и дисциплина ученика након III класификационог периода и 

дат је предлог мера за побољшање успеха, 

- одређени су носиоци активности који су задужени да у сарадњи са ученичким 

парламентом и родитељима договоре начин прославе матуре. 

 
Мај 2017. Године: 

- подељена су задужења око израде Годишњег извештаја,  

- одређена је временска динамика реализације матурских и завршних испита, 

- разматран је Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника. 

 
Јун 2017. Године: 

- анализиран је успех и дисциплина ученика на крају наставне године, 

- анализирана је реализација и резултати такмичења, 

- анализиран је Извештај тима за заштиту ученика од насиља, 

- анализиран је рад у инклузивном образовању, 

- анализирана је реализација рада педагошког колегијума, 

- разматрана је примена техника активног учења.  
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14. РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
 

14.1  Извештај о раду библиотеке 
 
Рад библиотекара обухватио је : 
Образовно васпитну делатност: 
-упознавање ученика са књижним фондом, помоћ ученицима при избору литературе, 
усмеравање ученика у складу са њиховим потребама и интересовањима 
-лично упознавање са књижном и некњижном грађом школске библиотеке и 
библиотечког пословања 
Са библиотечким одбором сагледане су потребе за набавком интересантних издања 
тако да је: 
-у књигу инвентара за овај период укњижено 67 нових издања. 
Вођење библиотечког пословања, праћење и евиденција коришћења школске 
библиотеке: 
-укупно за овај период изнајмљено је 689 књига и то : 
-први разред 80   
-други разред 72  
-трећи 96 
-четврти 326 
И колеге – наставно и ненаставно особље укупно 115 изнајмљених јединица. 
Сарадња са професорима, стручним сарадницима и родитељима  
-израда тематских поставки и побољшање информисаности о књижној грађи 
постављањем изложбе интересантних књига и прилога о њима 
Културна и јавна делатност школе 
Припремање и организовање разних активности школе (трибине, семинари, изложбе) 
Учешће у разним стручним органима школе и тимовима 
Свакодневна сарадња са колегама на обављању разних послова 
Ове године библиотечки одбор је урадио и попис грађе у библиотеци 
Набављен је компјутер за библиотеку чиме се чиме се побољшала информисаност и 
рад библиотеке 
 

 
14.2 Извештај о раду педагога 

 
Извештај о раду педагога школе почиње од 15.11.2016. године, тј. од дана 

повратка са породиљског боловања. 
Активно сам учествовала у реализацији активности које су саставни део 

Годишњег плана рада школе, а које подразумевају ангажовање педагога. На 
свакодневном нивоу сам сарађивала са наставницима, ученицима, родитељима 
односно старатељима, директором школе, помоћником директора школе, правником 
школе, референтом за ученичка питања и координатором практичне наставе. 

 
1. Планирање, организовање и праћење васпитног рада 
Када је реч о изради Годишњег плана рада школе за школску 2016/17. годину, 

учествовала сам у реализацији планираног али не и у изради овог документа јер сам са 
радом почела у новембра, а писање планова и програма образовно-васпитног рада се 
врши у августу.  

У току школске године устројила сам евиденцију осталих облика образовно-
васпитног рада у школи, извршила њихов преглед и праћење реализације. 

Oрганизовала изјашњавање ученика за изборне предмете као и изјашњавање 
матураната за изборни предмет за полагање матурског испита.  
 Анализирала сам  оперативне и глобалне планове рада наставника, 
прикупљала их и водила евиденцију о предатим плановима. 
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 У оквиру Планирања и програмирања ОВ рада урађени су годишњи и месечни 
планови рада педагога.  

Сачинила сам образац за извештавање одељењских старешина о 
превентивним и интервентним активностима у одељењу. 

Организовала и водила активности Тима за превенцију насиља... и подносила 
извештај о раду 

Организовала активности Стручног тима за инклузивно образовање и писала 
извештај о томе. У сарадњи са предметним наставницима учествовала сам у изради 
педагошких профила за три ученика и пратила реализацију ИОП2 за ученика другог 
разреда.  

Пружала сам стручну помоћ Тиму за самовредновање и учествовала у изради 
извештаја 

Активно сам радила у Стручном активу за развојно планирање и Стручном 
активу за  развој школског програма и учествовала у изради извештаја.  

Учествовала сам у раду тима за праћење остварености стандарда и 
учествовала у изради Извештаја. 

Сачинила сам образац за праћење ефеката додатне, допунске, припремне 
наставе и компезаторних програма и давала помоћ наставницима за његову израду.  

У току школске године, обавештавала сам наставник о свим Законским и 
подзаконском изменама релевантним за нашу школу и образовне профиле, као и о 
новим издањима везаним за педагошку праксу. 

 
2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 
Пратила сам реализацију допунске и додатне наставе, слободних активности, 

као и редовну наставу појединих наставних предмета путем увида у Дневнике рада, као 
и посетом појединих часова.  

Са свим наставницима чији су часови посећени одржане су консултације после 
реализованих часова, а са наставницима који су држали угледне часове и консултације 
на нивоу стручних већа. 

Као члан тима за додатну подршку учествовала сам у изради педагошког 
профила ученика. Одржала сам презентацију на Наставничком већу о тематској 
настави. 

Успех ученика, као и њихово владање праћени су на крају сваког 
класификационог периода. 

Предметне професоре мотивисала сам за примену иновативних метода рада и 
путем предавања која су организована на Наставничком већу. 

Континуирано су прегледани дневници рада, глобални и оперативни планови 
рада. Свим наставници добили су основне смернице при сачињавању глобалног и 
оперативног плана рада. Упућивала сам наставнике на педагошку литературу ради 
бољег и прецизнијег избора наставних облика, метода и средстава рада, припреми и 
планирању њихових годишњих планова и програма. 
 Континуирано током школске године сарађивала са директором школе и 
помоћником директора у вези са припреме материјала за Наставничко веће, посете 
часовима и њихове анализе, сазивања седница Савета родитеља, итд. 
 3. Рад са наставницима  
Сарадња са наставницима је обухватила следеће: 

− помоћ у планирању и програмирању и вођењу евиденције 

− помоћ новопридошлим наставницима у дидактичко-методичком и педагошком 
прилазу настави и изради планова и програма рада 

− свакодневни контакт са наставницима по питањима -од решавања проблема у 
одељењу до организације часова и реализације планова 

− учешће у организацији угледних часова, посета и анализа дидактичко-методичке 
заснованости истих 
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− устројила сам евиденцију посећених часова, било угледних или педагошко-
инструктивног рада 

− иницирање коришћења савремених метода и облика рада и различитих метода, 
техника и инструмената оцењивања ученика 

− рад на осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка и 
за рад са ученицима из осетљивих друштвених група 

− сарадња у реализацији процеса ПВР и у остваривању сарадње са породицом 

− пружала сам помоћ у раду Стручних већа, корелацији међу сродним 
предметима и  врсти стручне спреме наставника који изводе наставу 

− писала сам извештаје за потребе праћења реализације Развојног плана школе, 
Школског програма, Извештаја о остварености стандарда и Годишњег плана 
рада школе 

− учествовала сам у изради Анекса Школског програма  

− усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог 
професионалног развоја и израду портфолија 

Одржана су предавања за наставнике на следеће теме: 
� Стручна тема - „Тематско планирање у настави“ 
� Стручне теме - „Програм заштите ученика од насиља...са посебним освртом на 

кораке у интервенцији“ 
 

4. Рад са ученицима 
Током школске 2016/2017. године доста времена сам посветила васпитном раду 

са ученицима.  
Учествовала сам у појачаном васпитном раду са ученицима за које се за то 

указала потреба и писала сам мишљења о ученицима за које је постојао предлог 
одељењског старешине за изрицање укора одељењског већа, наставничког већа.  

Сви саветодавни разговори који су вођени са ученицима су део педагошке 
документације и евидентирани су у дневнику рада педагога. Устројила сам појединачну 
евиденцију за сваког ученика који је био укључен у пвр или инструктивно-педагошки 
рад. 

Радила сам и у тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 
ученика. Такође, члан сам тима за инклузивно образовање. О раду у тиму за 
превенцију насиља и тиму за инклузивно образовање постоје посебни извештаји који су 
саставни део овог извештаја. 

Одређивала сам допунске испите за ванредне ученике на доквалификацији и 
преквалификацији. 
 Била сам кординатор тима за пружање подршке новим ученицима. 
 Прикупљала сам податке за потребе војне евиденције. 
 Организовала сам систематски преглед ученика. 
 Организовала сам едукативна предавања за ученике о „Репродуктивном 
здрављу“, „Родно заснованом насиљу“ , „Психоактивним супстанцама“ и „Здравим 
животним навикама“ у више наврата. 

Организовала сам и мотивисала ученике за учешће у ПИСА тестирању. 
 
5. Рад са родитељима и старатељима 
Организовала сам рад Савета родитеља, учествовала у раду  и водила 

записник. 
Разговарала сам са родитељима, углавном неуспешних и ученика којима је 

потребна подршка као и заинтересованих за упис у наше образовне профиле. 
Сарађива сам са хранитељима ученика из хранитељских породица у циљу 

праћења напредовања ученика и прилагођавања школском животу. 
Организовала сам више састанака родитеља/старатеља и представника Центра 

за социјални рад или центра за хранитељство.  
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6. Рад са директором, помоћником директора и психологом 
У области сарадње са директором, помоћником директора   једном месечно 

одржавани су састанци, некад и чешће, на којима су се размењивале информације и 
договарани послови за наредни период. 

Такође, сардња је остварена приликом израде докумената установе, израде 
Извештаја, календара рада, итд. 

Интезивна сарадња успостављена је и приликом решавања ученичких питања и 
проблема. 

 
7. Рад са стручним органима 
Присуствовала сам свим седницама Одељењских већа као и Наставничког и 

учествовала у припремању и раду истих. 
Учествовала сам у раду тима за развој школског програма, тима за пружању 

подршке новопридошлим ученицима, комисији за одређивање разлике у испитима, 
педагошког колегијума, тима за заштиту ученика од насиља, раду савета родитеља.  

 

8. Сардња са надлежним установама 
У циљу унапређења образовно-васпитног рада, резултата тог рада и општег 

културног и образовног нивоа живота и рада школе у току школске 2016/2017.године 
сарађивала сам са следећим установама у локалној заједници:  

 

Институција Начин сарадње 

Центар за социјални рад „Свети 
Сава“ у Нишу  

- Пружање подршке ученицима у подизању квалитета 
ученичких постигнућа,   

- Јачање капацитета родитељских парова, 
- Корективни рад - пружање подршке ученицима у 

превазилажењу проблема 

Полицијска управа Ниш 
- Интервенција у случајевима насиља 
- Континуирана сарадња са школским полицајцем 

Завод за васпитање омладине 

- Пружање подршке ученицима у подизању квалитета 
ученичких постигнућа,   

- Праћење напредовања ученика 
- Корективни рад – пружање подршке ученицима у 

превазилажењу проблема 

Дом за незбринуту децу „Душко 
Радовић“ – прихватна станица 

- Пружање подршке ученицима у подизању квалитета 
ученичких постигнућа,   

- Праћење напредовања ученика 
- Корективни рад – пружање подршке ученицима у 

превазилажењу проблема 

Центар за хранитељство и 
удомитељство 

- Пружање подршке ученицима у подизању квалитета 
ученичких постигнућа 

Дом ученика средњих школа - Подршка ученицима корисницима Дома 

Саветовалиште за младе при 
Дому здравља 

- Реализација едукативних радионица са ученицима 
- Организација систематских прегледа ученика  

Дом здравља Ниш 
- Покретање поступка процене за пружање додатне подршке 

– ИОП2 
- Превентивни здравствени прегледи запослених 

Завод за трансфузију  -Реализација акције добровољног давања крви 

Сингидунум универзитет 

- Информисање ученика о могућношћу наставка школовања 
- Радионице за ученике 
- Бесплатна обука из енглеског, италијанског и кинеског 

језика и школа предузетништва 

Интерресорна комисија 
- Покретање поступка процене за пружање додатне подршке 

– ИОП2 

Центар за хранитељство  - Пружање подршке ученицима у превазилажењу проблема 

Центра за девојке - Реализација радионица за ученице другог разреда 

Удружење самохраних мајки 
- Реализација радионица за ученике у пројекту „Подизање 
свести о превенцији као значајном фактору о очувању 
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здравља код младих“ 

Канцеларија за младе и КЗМ ГО 
Медијана 

- Реализација трибина, предавања, акција 
- Обука за ученике у оквиру пројекта „Буди мушко“ 

Mинистарство одрбране РС - Увођеље ученика у војну евиденцију 

 

9. Вођење документације, припрема за ради стручно усавршавање 
О свом раду педагог је водио дневник рада, правио годишњи и месечне планове 

рада, припремао се редовно за послове предвиђене годишњим и месечним плановима 
рада. 

 

15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА  
 
15.1  Извештај  о  раду  тима за превенцију насиља, занемаривања и 
злостављања ученика на  крају школске 2016/17. Године 

 
Тим за превенцију и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања за школску 2016/2017. Годину именован је Решењем директора бр. 1-
922/6 од 15.09.2016.године. Чланови Тима су: 

1. Микић Гордана, педагог, координатор 
2. Микић Николић Тања, директор школе 
3. Динић Стојан, наставник 
4. Боричић Вања, наставник 
5. Ћирић Владан, наставник 
6. Павловић Лепосава, наставник 
7. Динић Анђела 2-4, члан Ученичког парламента 
8. Смиљковић Дејан 1-4, члан Савета родитеља школе. 
 
План активности на превенцији насиља, злостављања и занемаривања ученика 

у школи и активности мера интервенције израђени су на почетку школске године и 
саставни је део Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017. Годину. 

Имена чланова Тима са контакт телефонима, постављена су на огласној табли 
ученика и у наставничкој канцеларији. 

У току школске 2016/2017. Године Тим се састајао дванаест пута. Састајао се 
према потреби ради разматрања инцидентних ситуација и планирања мера за 
повећање безбедности ученика у школи. Садржај рада Тима води се у свесци 
записника. 

Разматрано је десет ситуација насеља.  
Тим је био укључен у дисциплински поступак у четири случаја где су ученици 

начинили повреду забране – психичко насиље над предметним професором 
окарактерисан као други ниво – три пута и једном због насиља на релацији ученик-
ученик. Све ситуације су анализиране и на основу предлога Тима процесуиране у 
складу са Протоколом.  

Реализоване превентивне активности у току првог полугодишта: 
- 15.10.2016. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у 
образовању реализован је семинар– „Планирање превенције и 
ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и 
васпитно-образовним установама“. Семинару су присуствовали сви чланови 
Тима. 

- Оснаживање девојака и младих жена кроз едукације, активизам и 
креативност – радионице за ученице одељења 2-1 и 2-4 одржане су 15. И 
16.12.2016. године. Радионице реализовале активисткиње из Центра за девојке. 

- 22.03.2017. године Наставничком већу представљен је новоизражени Програм 
заштите ученика од насиља са посебним освртом на кораке у интервенцији у 
случајевима насиља. Представљен је и садржај семинара који су октобра месеца 
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похађали чланови Тима „Планирање превенције и ефективно/ефикасно 
реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним 
установама“. 

- У току марта месеца реализован је сет радионица о трговини људима за ученице 
у одељењима 3-2 и 3-3 у организацији Центра за девојке 

- Реализована је радионица о дискриминацији и Холокаусту у оквиру 
обележавања Дана школе 07.04.2017.. Уз подршку Тима радионице су 
реализовале наставнице Весна Марковић и Вања Боричић 

- Два ученика одељења 2-5, Милош Миленовић и Лазар Цветковић, учествовали 
су у тродневној обуци у оквиру програма Буди мушко „Интегрисани одговор на 
насиље над женама и девојчицама у Србији II“ – од 20. До 22. 04. 2017. Године у 
Официрском дому. Програм и обуку реализовала је КЗМ ГО Медијана. 

- Ученици одељења 2-5 су у оквиру часова ГВа реализовали акцију о 
електронском насиљу. Направили су тематску акцију/изложбу у холу школе и 
реализовали анкету о присутности елекртронског насиља међу ученицима првог 
и другог разреда. Акција је реализована у току маја месеца. Резултати анкете 
прослеђени су Тиму ради планирања даљег превентивног и интервентног рада. 

 
Саставни део овог Извештаја су и активности на превенцији насиља реализоване 
на састанцима Ученичког парламента. 
 У школи је и ове школске године реализована обука за ученике медијаторе. 

На захтев Школске управе Ниш, координатор Тима и деректор школе су два 
пута слале извештај о стању безбедности у Прехрамбено – хемијској школи – први пут 
за период од 01.09. до 06.03.2017. и други пут за период 01.03. до 30.04.2017. године. 

 
Од посебно великог значаја је рад одељењских старешина у превенцији 

насиља кроз свакодневни рад са ученицима и на часовима одељењског старешине. 
Извештаје о превентивним мерама и мерама интервенције одељењске старешине 
доставиле су одељењским већима 21.06.2017. године на основу чега је овај део 
извештаја сачињен.  

У школи се континуирано води евиденција о случајевима насиља. Уколико се за 
то укаже потреба, школа иницира сардњау са релевантним институцијама. На 
недељном нивоу школа сарђује са школским полицајцем у циљу превенције и уколико 
је потребно ради интервенције. 

У школи је организовано дежурство наставника у приземљу и на спрату. Школа 
има физичко обезбеђење објеката и лица.  

 
Евиденција  активности одељењских старешина на превенцији и 

интервенцији у случајевима насиља 
Р. 
И 
од. 

Одељењски 
старешина 

Мере превенције 
Непожељно 
понашање 

Мере 
интервенциј

е 

I1 
Иван 
Милојковић 
Прво пол. 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Сарадња са родитељима 
- Кроз часове предмета 

нема нема 

I2 
Ирена 
Стојановић  

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
-Радионице: „ Ментална хигијена“, Избор 
партнера случај или закон“, „Мушко женски 
стереотипи“, „Лејла и Мухамед“, 
„Дискриминација“ 
-Сардња са родитељима 
- Кроз садржаје предмета ГВ-а 

- Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
- Реституција 
- Обавештавање 
школског полицајца 

Исмевање, 
вређање 
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I3 

Пенка 
Златковић/ 
Наташа 
Милосављевић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
-Радионице: „Превенција насиља“, 
„Дискриминација“ 
-Сардња са родитељима 
-Разговор на ЧОСу 
- Недеља лепих порука 
- Међуљудски односи 

- Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
- Укључивање 
Тима за превенцију 
насиља 
- Обавештавање 
школског полицајца 

Претње и 
застраши-
вање 
Сплетка-
рење 
Отимање и 
уништавањ
е имовине 
Сексуално 
узнемира-
вање 

I4 Сузана Дашић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Радионице: „Вршњачко насиље“, 
„Сагледавање сукоба из различитих углова“ 
- Разговор на ЧОСу 
-Хуманитарна акција (Ученички парламент) 

-Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
 

Исмевање, 
вређање 
Ударање, 
шутирање, 
гађање 

I5 
Милена 
Лазаревић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Радионице: „Стереотипи и предрасуде“, „ 
Толеранција и дискриминација“ 
- Разговор на ЧОСу 
-Хуманитарна акција (Ученички парламент) 

нема нема 

I6 
Златица 
Папрић 

ОП – пекар и месар 
- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
- Радионице: „Лични идентитет“, 
„Откривање и уважавање разлика“, „Групна 
припадност“, „Стереотипи и предрасуде“, 
„Самопоуздано реаговање“, „Толеранција и 
дискриминација“, „Гласине“, „Неслушање“, 
„Активно слушање“, „Неоптужујуће поруке“, 
„Изражавање мишљења“ 
- Кроз садржаје предмета ГВ-а 
-Дефинисање одељењских правила 
-Сарадња са родитељима 

ОП – пекар 
-Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
 

ОП – пекар 
 
Исмевање, 
вређање. 
Сплетка-
рење 

II1 Весна Јовић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
- Радионице: „Мушко женски стереотипи“, 
„Превенција насиља“, „Превенција насиља 
над женама“, „Људска права“, „Где стојиш“, 
„Значај праве информације“ 
- Филм о дечијим правима 
- Разговор о електронском насиљу 
-Обука за медијацију 

нема нема 

II2 Јела Павловић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
--Хуманитарна акција (Ученички парламент) 
- Обележавање важних датума 

- Разговор са 
актерима догађаја 

- 
Исмевање, 
вређање 

II3 
Јасминка 
Цветковић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 

нема нема 
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- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
-Хуманитарна акција (Ученички парламент) 
- Обележавање важних датума Дан људских 
права 
- Радионице: „Мушко женски стереотипи“, 
„Где стојиш“, „Врсте насиља“, „ Превенција 
здравља младих“ 

II4 
Лорена 
Бранковић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Обука за медијацију 
-Радионице: „ Пол и род – исто или 
различито“, „Мушко женски стереотипи“, 
„Превенција насиља над женама“ 
- Обука за медијацију 

Разговор са 
актерима догађаја 

Исмевање, 
вређање 

II5 Мара Ћирић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Радионице „Где стојиш2, „Значај правих 
информација“ 
- Разговор на ЧОСу 
-Обука за медијацију 

нема нема 

II6 Владан Ћирић 

ОП – пекар и месар 
- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Радионица: „Превенција насиља“ 
-Сарадња са родитељима 
- Дефинисање одељењских правила 

-Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
- Укључивање 
Тима за превенцију 
насиља 

Исмевање, 
вређање 
Ударање, 
шутирање, 
гађање  
 

III1 Вања Боричић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Радионица: „Превенција насиља“, 
„Прихватање различитости“, 
„Дискриминација“ 
-Сарадња са родитељима 
- Дефинисање одељењских правила 
- Кроз садржаје предмета  
ГВ 
- Обележавање важних датума (Дан људских 
права, Дан толеранције,...). 
- Хуманитарне акције 

-Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
- Укључивање 
Тима за превенцију 
насиља 

Исмевање, 
вређање 

III2 
Љиљана 
Ждраљевић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Радионица: „Превенција насиља“, „Упознај 
себе“,  
-Сарадња са родитељима 
- Дефинисање одељењских правила 
- Обележавање важних датума – Дан 
људских права 

нема нема 



114 
 

III3 
Валентина 
Радојичић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
- Реализација спортских активности 
- Обележавање важних датума – Дан 
људских права 
- Хуманитарне акције 

-Разговор са 
актерима догађаја 
- Укључивање 
Тима за превенцију 
насиља 

Ударање, 
шутирање, 
гађање  
Претње и 
застраши-
вање 

III4 Стојан Динић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
- Реализација спортских активности 
-Сарадња са родитељима 

нема нема 

III5  

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Радионица „Дискриминација“ 

-Разговор са 
актерима догађаја 
- Разговор са 
родитељем/старат
ељем 
- Укључивање 
Тима за превенцију 
насиља 

Исмевање, 
вређање 

III6 
Биљана 
Милосављевић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 

нема нема 

IV1 
Светлана 
Богуновић 

-Радионица „Где стојиш“ 
- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Обележавање важних датума – Дан 
људских права, Светски дан детета 

нема нема 

IV2 
Татјана 
Радосављевић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Дефинисање одељењских правила 
- Обележавање важних датума – Дан 
људских права 
- Разговор о правилима понашања 

Разговор са 
актерима догађаја 
Разговор са 
родитељима 

Сплеткаре-
ње 
Исмевање 
вреађање 

IV3 Весна Ристић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Дефинисање одељењских правила 
- Кроз садржаје предмета ГВ 
- Реализација спортских активности 
- Хуманитарне акције 

нема нема 

IV4 
Марица 
Јованчић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Дефинисање одељењских правила 
- Реализација спортских активности 
- Хуманитарне акције 

нема нема 
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IV5 
Мила 
Марковић 

- Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Радионица – „Невербална комуникација“ 

Разговор са 
актерима догађаја 

Исмевање, 
вређање 

IV6 Наташа Ноцић 

-Упознавање ученика са Кућним редом 
школе, Правилима понашања,  Правилником 
о одговорности ученика 
- Разговор на ЧОСу 
-Сарадња са родитељима 
- Кроз садржаје предмета ГВ 
- Хуманитарне акције 
- Понашање на стручној екслкурзији 
 

Разговор са 
актерима догађаја  
Разговор са 
родитељима 

Исмевање, 
вређање 
Сплетка-
рење 
 

 

15.2  Извештај о раду тима за медијацију 
 

Тим за медијацију , који чине Крстић Тања, Душица  Златановић, Стоицев Весна, 
Милена Лазаревић, је ангажовао двадест ученика другог разреда за обуку за ученике 
медијаторе. Ученицима су родитељи подписали сагласност. Ученици су прошли тест 
емоционалне зрелости. 
         Чланови тима одржали су у првом полугођу четири радионице обуке са 
ученицима. (извештаји)  
          У другом полугођу је одржано још осам радионица, чиме је остварен предвиђен 
план обрада радиионица.(извештаји) 
     У току школске године једанаест ученика је обучено и оспособљено за ученика-
медијатора и то: Из одељења 2-5 Живић Ана,  Гајовић Анђела, Радојковић Дејан,  
Ђорђевић Александар, Жохар Мина, Пауновић Далиборка. Из одељења 2-4  Динић 
Анђела, Јовановић М. Анђела, Милинчић Марта, Петковић Андрија, Ракић Јован. 
     Ови ученици ће добити уверење о завршеној обуци за ученика-медијатора. 
 
       

15.3  Извештај  о  реализацији инклузивног образовања у школској 
2016/2017. Г. 
 

Стручни тим за инклузивно образовање за школску 2016/2017. Годину именован 
је на Наставничком већу од 15.09.2016.године. Чланови Тима су: 

1. Микић Гордана, педагог, координатор 
2. Милосављевић Наташа, наставник 
3. Митић Драгана, наставник 
4. Стојиљковић Славица, наставник 
5. Ивана Цветковић, родитељ 
 
План активности на реализацији инклузивног образовања у Прехрамбено – 

хемијској школи Ниш израђен је на почетку школске године и саставни је део Годишњег 
плана рада школе за школску 2016/2017. Годину. 

 
У току 2016/2017. Школске године Тим је одржао девет састанака. 
Први састанак Тима одржан је 23.09.2016. године када је Тим конституисан, 

усвојен план рада и направљен договор о прикупљању података о ученицима којима је 
потребна додатна подршка у образовању. Ученик другог разреда, 2-6, који је први 
разред завршио по ИОП-2 наставиће и други према прилагођеним програмима за све 
предмете. 

Одређени су чланови и координатор Тима за додатну подршку ученику на 
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седници Педагошког колегијума 15.09.2016.  
Други састанак тима одржан је на крају првог тромесечја 02.11.2016. године где 

су се анализирали подаци до којих су одељењске старешине дошле прикупљањем 
информација од предметних професора и родитеља ученика.  

На трећем одржаном састанку, 06.12.2016.,  разрађен је план рада и активности 
са учеником одељења 2-6 који ради по измењеном наставном плану. Одређен је 
термин одржавања практичне наставе индивидуално за ученика.  

Четврти састанак тима одржан је 25.01.2017.године када је извршена анализа 
рада и вредновање ИОП-2 за ученика одељења 2-6. Направљена је и кратка 
рекапитулација рада Тима у виду Извештаја. 

На почетку другог полугодишта, 22.02.2017., одржан је пети састанак Тима на 
коме је урађено вредновање ИОП-а и израђен плана активности за друго полугодиште 
за ученика одељења 2-6. Састанак је одржан заједно СТИО са Тимом за додатну 
подршку ученику. 

 Након увида у постигнућа ученика на крају првог полугодишта, одржан је 
састанак СТИО са предметним наставницима одељења 1-2 и 1-3 због ученика који су 
идентификовани за пружање додатне подршке. 27.02.2017. одржан је шести састанак 
тима где је израђен опис образовне ситуације за ученика наведених одељења. 

На седмом одржаном састанку, 22.03.2017., анализиран је и усвојен ИОП-1 за 
ученика из одељења 1-3.  

Јуна месеца, 01.06.2017., одржан је осми састанак СТИО у циљу анализе рада у 
претходном периоду.  

Вредновање ИОП-2 за ученика одељења 2-6 реализовано је на деветом 
састанку тима и Тима за додатну подршку 23.06.2017. 

Сарадња чланова Тимова и СТИО се одвијала у континуитету. Вредновање 
ИОПа је урађено на крају првог полугодишта и на крају школске године. Извештај о 
вредновању ИОПа биће поднет Педагошком колегијуму на усвајање у јуну месецу. 

У циљу пружања додатне образовне подршке ученику Н.Ц (2-6), школа се 
обратила Интерресорној комисији и документацију послала 19.01.2017.године. Пре 
тога, уз сагласност родитеља такође, школа се обратила Дому здравља Ниш 
изабраном лекару ученика.  

Први пут представници школе на састанак Интерресорне комисије позвани су 
29.03.2017. када процена комисије није реализована због неодазивања позиву 
родитеља ученика. Процена комисије реализована је на састанку одржаном 29.04.2017. 
када су представници школе поново позвани. Уз мајку и ученика, састанку су 
присуствовали одељењски старешина ученика Владан Ћирић, предметни наставник 
Лорена Бранковић и педагог Гордана Микић. 

Стручно усавршавање  
Семинар „Електронски ИОП“, у организацији „Рамонда“ д.о.о. из Ниша, похађали 

су чланови Тима и пет одељењских старешина 29.09.2016. године. 
Састанак чланова СТИО средњих школа у Нишу и представника Основних 

школа у Нишу одржан је 21.09.2016. Састанак је одржан у Регионалном центру за 
професионални развој запослених у образовању са циљем размене искуства о раду са 
ученицима. Састанку присуствовале професорке Драгана Митић и Славица 
Стојиљковић.  

Децембра месеца школске 2016/2017. Године школа је прикључена пројекту 
„Електронски ИОП – корак ближе инклузији“ у реализацији Удружења Мрежа 
Образовног развоја а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Реализоване су следеће пројектне активности: 

- Предавање на Наставничком већу 01.02.2017. године – Кораци у изради 
ИОПа 

- Обука за коришћење е – ИОПа – 10.02.2017.године, РЦ Ниш за девет н 
аставника 
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- Представљање примера праксе 24.05.2017. РЦ Ниш, представници школе 
нису учествовали због обавеза у школи али је у базу података унет један 
пример ИОП-1. 
 

Садржај рада Тима води се у свесци записника. 

 
15.4  Извештај  о раду ученичког парламента 
 
У току школске 2016/2017. Године одржано је 9 састанака ученичког парламента. 

 Састанци су одржавани онда када је требало да се одлучује о функционисању 
парламента и када су се изводиле акције, а све то у међусобном договору чланова 
парламената. 
  Председница парламената је Божидарка Ристић, ученица IV3 одељења. 

  Полугодиште је било испуњено успешно изведеним активностима и то: 

− Поводом Светског дана заштите животиња 04.10.2016. ученички парламент је 
организовао хуманитарну акцију прикупљања новца за удружење “Зоо планет” које 
се бави збрињавањем и заштитом животиња. Том прилоком прикупљено је 3000 
динара. Представници ученичког парламента посетили су “Зоо планет” у Каменици, 
предали новац и дружили се са животињама. 

− Дана 18.10.2016. године на ученичком парламенту одржана је радионица  са темом 
“Болести зависности”. Циљ радионице је подизање свести ученика о штетности 
цигарета, алкохола и дрога са акцентом на последицама злоупотребе ових 
супстанци. Радионицу је одржала Божидарка Ристић, ученица IV 3 одељења. 
Ученици су активирани испуњавањем анкете која је обрађивала проблем болести 
зависности и израдом паноа који је постављен у холу школе. 

− Центар за развој цивилних ресурса у оквиру пројекта „Пренеси знање да мржње 
буде мање” организовао је следеће радионице на којима су присуствовали, 
учествовали па чак и водили наши ученици: 

I радионица одржана је 26.10.2016. “Људска и мањинска права и механизми заштите”. 
Радионицу је водила  Маја Каменов, а учествовали су следећи ученици:Нада 
Тодоровић II4, Алекснадра Хаџић II1, Сара Маринковић II1, Јована Вељовић IV3, 
Невена Пауновић IV3 . Акценат је на упознавању младих са механизмима заштите на 
практичним примерима кроз интерактивни рад . 
II радионица одржана је 02.11.2016.” Стоп мржњи”. Циљ радионице је упознавање 
младих са техникама ненасилне комуникације на друштвеним мрежама.  
III радионица одржана је 09.11.2016. “Заштити и реагуј”. Радионицу је водила 
Божидарка Ристић,  ученица IV3 одељења. Кроз технику форум театра, млади су се 
упознали са Универзалном декларацјом о људским правима. 

− Дана 16.11.2016. године на ученичком парламенту Прехрамбено-хемијске школе 
одржана је радионица за ученике-представнике парламента са темом “Толеранција, 
разумевање, будућност” поводом обележавања Међународног дана толеранције. 
Циљ радионице је подизање свести код ученика за разумевање разлика међу 
људима и спремност да се разлике поштују и уважавају. Радионицу едукативног 
карактера је одржала Aнђела Јовановић II4. 

− Поводом Међународног дана борбе против ХИВ-а 01.12.2016. године активисти 
парламента су поставили изложбу плаката и порука у холу школе. Посебна пажња 
посвећена је упознавању ученика са карактеристикама вируса ХИВ-а, превенцији и 
заштити од вируса, као и асимилацији ХИВ позитивних људи у друштво. 

− Дана 10.12.2016. године у холу школе обележен је Међународни дан људских 
права. Приказани су радови ученика на тему људских права. Носиоци акције били су 
ученици II3 , II4 –тј. Ученици који прате наставу грађанског васпитања. Акција је 
успешно организована и едукативног је карактера. 

−  У договору са разредним старешином, парламент је покренуо иницијативу 
сакупљања новца за куповину месечне карте ученика III/3 Маријана Динића, због 
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лоше материјалне ситуације његове породице. Парламент је успешно спровео ову 
акцију. Прикупљено је 3800 динара и уручено родитељима ученика. 

− Дана 27.12.2016. године чланови парламента Прехрамбено-хемијске школе 
покренули су акцију   украшавања школе поводом предстојећих новогодишњих 
празника. Ученици школе су се одазвали акцији и она је спроведена успешно. 

− Ученице Кристина Љубеновић II3 , Вера Трајковић II3 и Божидарка Ристић IV3 су 
организовале хуманитарну акцију дана 28.12.2016. год.  Том приликом су са 
наставницом енглеског језика, Маријом Пешић посетили специјалну школу “Бубањ”. 
Ученици су са њима провели неко време, дружили се, направили новогодишњу јелку 
од стиропора, а затим је украсили. 

− Дана 06.03.2017.год. представници парламента ПХШ-е организовали су групну 
посету на пројекцију филма „ Santa Maria della Salute“ у биоскопу „ Купина“. Акција је 
успешно изведена. 

−  Светски дан заштите шума – 21. Март и светски дан заштите воде – 22. Март 
обележени су и ове године од стране чланова Парламента Прехрамбено-хемијске 
школе у Нишу. Тим поводом је у холу школе постављена изложба пригодног 
садржаја. Циљ акције био је ширење свести о значају шума и вода за сав живи свет 
на планети. 

− Дана 03.04.2017. године чланови парламента Прехрамбено-хемијске школе 
организовали су акцију прикупљања новца за куповину месечне карте. Прикупљено 
је 1380 динара и новац је предат разредном старешини.  

− Дана 25.04.2017. године представници парламента присуствовали су пројекту „ 
Мрежа пријатеља инклузивног образовања“. Пројекат се бавио социјалном 
интеграцијом деце са посебним потребама. Пројекат је прихваћен и подржан ос 
стране ученика. 

− Представници парламента завршних разреда организовали су акцију 
прикупљање новца за куповину матурантских мајица. Акција је успешно изведена. 

−  Дана 30.05.2017. чланови парламента завршних разреда организовали су журку 
у дворишту школе поводом завршетка школске године. Последњи школски дан 
матураната обележило је весеље, јако сунце и жива музика. 

 
15.5  Активности у области професионалне оријентације и каријерног 
вођења 

 
        Почетком школске 2016./2017.год. формиран је тим за КВИС, у сличном саставу 
као и претходне године: Златановић Душица, Живадиновић Нина, Марковић Весна, 
Ракић Иван и Папрић Златица (координатор), направљен је предлог плана рада тима 
за ову школску годину и тај план је уврштен и у годишњи план рада школе. 
       07.09.2016.год.одржана су Одељењска већа свих разреда на којима је једна од 
тачака дневног реда било задужење из Развојног плана школе, да се на родитељским 
састанцима и на часовима одељењског старешине, у септембру месецу, обави 
разговор са ученицима и родитељима о предностима занимања и могућностима 
запошљавања и наставка школовања. 
            08.09.2016.год. на родитељским састанцима су одељењске старешине 
презентовале постојеће образовне профиле у школи, разговарале са родитељима о 
предностима појединих занимања и о могућностима даљег напредовања у струци, као 
и о могућностима запошљавања. 
            21.09.2016.год.у школи је организована промоција компаније Делезе (Delhaise 
Serbia) поводом обављања практичне наставе наших ученика, образовних профила 
месар и пекар, у њиховим објектима. Промоцији су присуствовали ученици ових 
смерова, заједно са професорима који воде практичну наставу и организатором 
практичне наставе Весном Ристић, а после тога је обављен разговор са ученицима о 
могућностима стипендирања и запошљавања у њиховим објектима по завршетку 
школовања. 



119 
 

          16.10.2016.год. четвртим разредима промовисан је Факултет за менаџмент „Џон-
Незбит“. 
           У оквиру светског Дана мола, који се обележава 23.10.,професори наше школе 
са представницима ученика, обишли су девет основних школа и одржали занимљива 
предавања из хемије уз извођење огледа-огледе су изводили ученици. Школе су 
посећене у периоду од 20. До 26.10.2016.год. према претходно уговореним терминима.  
           У оквиру реализације активности каријерног саветовања, предавач 
Универзитета Сингидунум Милица Чоловић, одржала је радионице за ученике четвртог 
разреда у оквиру сета предавања Професионалне вештине. Овај пут тема је била 
„Комуникацијске вештине“. Радионице су реализоване за време часа одељењског 
старешине у периоду од 28.11. до 07.12.2016.год. Том приликом ученици су могли да 
добију информације о студијским програмима овог Универзитета. Такође, са 
заинтересованим ученицима договорена је сарадња тј.обука за писање СV-а која ће се 
реализовати у наредном периоду. 
          14.12.2016.год.у Уметничкој школи одржан први менторски састанак тимова за 
каријерно вођење и саветовање средњих стручних школа. Од представника тима наше 
школе састанку су присуствовали: Златановић Душица, Живадиновић Нина, Марковић 
Весна и Папрић Златица. Циљеви менторског састанка били су: 
-Унапређивање капацитета тимова за каријерно вођење и саветовање за успешно 
спровођење програма КВИС са ученицима и  
-Подршка иницијативи школе за повезивање са актерима локалне мреже за КВИС како 
би се успоставио дијалог кључних партнера у локалној заједници који ће креирати 
услове за подстицање запошљавања младих.  
         У децембру месецу стигли су и подељени ученицима Европски дневници. На 
часовима одељењског старешине ученицима су препоручене занимљиве теме из 
дневника: могућности тражења посла и запошљавања, теме из предузетништва, о 
могућностима наставка образовања, корисни сајтови за младе и наградни конкурс за 
ученичке тимове. 
          21.12.2016.год.на Наставничком већу поднет је извештај са менторског састанка 
тимова КВИС-а средњих стручних школа, од стране координатора тима, и договорене 
даље активности са члановима већа и директорком школе Тањом Микић, која је у ту 
сврху обогатила тим КВИС-а особама задуженим за техничку подршку: Предрагом 
Трајковићем и Гораном Поповићем. 
          У току наставне године, на часовима одељењског старешине и часовима 
грађанског васпитања, одржавају се радионице по избору, прилагођене узрасту 
ученика, из Приручника за каријерно вођење и саветовање, за наставнике средњих 
стручних школа, чији су аутори Фондација Темпус-Euroguidance центар, Београдска 
Отворена Школа. 
         У оквиру наше школе, активне су у раду већи број секција. Једну од њих чине и 
чланови пекарске секције, коју чине заинтересовани ученици, не само пекарске струке, 
него и других занимања-посебно прехрамбени техничари, заједно са професорима-
менторима. Сваке године, па и ове, учествују у бројним манифестацијама, 
такмичењима и акцијама. 
       Пословни факултет Сингидунум организовао је бесплатне радионице језика и 
Зимску школу предузетништва за ученике 3. И 4. Разреда средњих стручних школа, 
која се одржала у просторијама Универзитета Сингидунум за време зимског распуста 
7., 8. И 9. Фебруара 2017.год. У току трајања зимске школе ученицима су била 
представљена основна знања и вештине које предузетник треба да поседује приликом 
покретања сопственог посла. Ученици наше школе 3.и 4.разреда су обавештени пре 
почетка распуста о овим обукама и дат им је контакт телефон и меил за пријављивање. 
  У оквиру промоције школе,почела је акција обиласка основних школа од стране 
тимова професора, у марту месецу а акција се наставља и током априла месеца. У 
зависности од организације појединих школа, учествујемо на презентацијама, 
Сајмовима каријерног вођења или идемо у посете завршним разредима основних 
школа, често заједно са представницима ученика наше школе. 
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31.03. и 01.04. учествовали смо на манифестацији „Наук није баук“ својом 
поставком коју су презентовали ученици и наставници наше школе,уз обиласке те 
манифестације од стране ученика и наставника који нису директни учесници. 
 
 
 
Сајам каријерног вођења 
 

Уоквиру обележавања Дана школе, 07.04.2017.године, у Прехрамбено – 
хемијској школи организован је Сајам каријерног вођења за ученике завршних разреда 
наше и представника других средњих стручних школа из Ниша. Сајам је организован и 
спроведен у просторијама школе (учионице 7,8,9) у трајању од 12 до 13:30 часова. 
  Своје програме ученицима су представиле следеће високошколске установе: 
- Факултет заштите на раду Ниш 

- Технолошки факултет Лесковац 

- Природно математички факултет – департман за хемију Ниш 

- Висока пољопривредно – прехрамбена школа струковних студија Прокупље 

- Висока техничка школа Ниш 

- Виша пословна школа струковних студија Лесковац 

- Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот  

- Висока школа стуковних студија за васпитаче Алексинац 

- Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 

- Универзитет Метрополитан Ниш 

- Универзитет Сингидунум Ниш 

 
 

 

 
 

Менторски састанак представника Тимова за каријерно вођење средњих стручних школа 
у оквиру ГИЗ пројекта  „Подстицање запошљавања младих“  и „Реформа средњег 

стручног образовања“ 
 

 У оквиру обележавања Дана школе реализован је регионални менторски 
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састанак поводом манифестације Дан девојцица, у организацији ГИЗ Немачке владине 
организације за међународну сарадњу и Удружења Центар Инвентива у просторијама 
школе од 13 до 15 часова. Активност је реализована у оквиру ГИЗ пројекта  
„Подстицање запошљавања младих“ и „Реформа средњег стручног образовања“. 
Састанку су присуствовали представници средњих стручних школа учесници пројект. 
Радионице су водиле Марина Остојић и Валерија Живковић испред Центра Инвентива.  
       21.04.2017.год. нашу школу је посетили представници Факултета за безбедност 
и презентовали свој програм ученицима завршних разреда. 
      У холу школе је оформљен Кутак за КВИС где су изложени постери и флајери 
факултета и виших школа из Ниша и околине, са информацијама о могућностима 
наставка школовања. 
    27.04.2017.год. су представнице тима за КВИС Душица Златановић и Нина 
Живадиновић, поводом обележавања Дана девојчица, са одабраним ученицама 
завршних разреда наше школе, посетиле производни погон успешне фирме „Аура“коју 
води жена-предузетник Мила Литвињенко. Том приликом су ученице могле да добију 
информације о начину развијања предузетничких вештина и специфичностима 
отварања сопственог бизниса. 
     По завршетку наставне године урађена је анкета, којом је било заступљено 50 
ученика завршних разреда, са питањима везаним за информисање, урађеним 
радионицама и активностима у оквиру каријерног вођења и саветовања, током ове 
школске године. Урађене анкете су послате Београду, организацији ГИЗ која је ове 
године организовала пројекат учешћа и обуке средњих стручних школа у каријерном 
вођењу и саветовању ученика. 
 

15.6  Извештај о реализацији програма безбедности и здравља на раду 
 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 
родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и 
унапређивање безбедности и здравља на раду. 

У циљу заштите безбедности и здравља на раду и остваривања највиших 
могућих стандарда заштите. Школа је донела више правилника и аката, обезбедила 
потребна средства, спроводи мере, организује обуке и успоставља сарадњу са 
релевантним институцијама у граду. 

У току првог полугодишта извршено је ажурирање правилника и акти на којима 
се заснива заштита безбедности и здравља на раду: 

− Правилник о безбедности и здрављу на раду 

− Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини 

− Правилник о заштити од пожара 
Ажурирана су средстава којима школа располаже у циљу одржавања 
безбедности и здравља на раду: ормарићи за прву помоћ и заштиту и 
сервисирање противпожарних апарата. 
Реализоване су мере које се спроводе ради обезбеђивања услова за заштиту 

безбедности и здравља на раду: 
- сервисирање противпожарних апарата 
- сервисирање система за грејање и одржава 
- ње котлова 

Активности које су у школи реализоване у циљу заштите безбесности и здравља 
на раду запослених и ученика: 

- Санитарни прегледи ученика и особља школе – за ученике који немају 
санитарне књижице у прехрамбеној струци у току септембра месеца, октобра и 
децембра 

- Систематски здравствени прегледи ученика 3. Разреда – децембар 2016.год. 
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- Упознавање ученика са начином понашања у школи и радним организацијама у 
којима се изводи наставе важби, блока или практичне наставе – септембар 
2016.год. 

- Систематски преглед запослених у два наврата – провера крвног притиска, 
шећера у крви, преглед дојки и заказивање мамографије – децембар 2016. 
Године. 

 
   У реализацији ових активности школа је сарађивала и са релевантним 

институцијама: ПУ Ниш, Школска управа Ниш, Министарство за инфраструктуру, 
Институт 21. Јануар, Дом здравља Ниш, Институт за јавно здравље 

Због техничких проблема, спортски терени и даље су ван фукције и не користе се 
за реализацију наставних и ваннаставних активности. 

      У циљу додатног обезбеђивања ученика, родитеља, запослених и другиох 
трећих лица и објекта у школи је ангажована агенција за физичко обезбеђење 
„Пантер“. 
 
 

15.7  Извештај о реализацији програма рада на унапређивању и заштити  
здравља ученика 
 
Програм превенције и заштита здравља ученика обухвата заједничке активности 
школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на унапређивање здравља ученика. 
          У току школске 2016/2017. Године реализоване су следеће активности везане за 
превенцију и заштиту здравља ученика: 

1. Формирана је комисија која се бави унапређивањем и заштитом здравља ученика са 

утврђеним програмом. 

2. Организовани су систематски прегледи ученика који спроводи служба здравствене 

заштите за ученике првог (март 2017.) и трећег (новембар 2016.) разреда. Након 

реализованих прегледа, родитељи су били обавештени о санацији. 

3. Организовани су санитарни прегледи ученика прехрамбене струке. 

4. Одржано предавање о сиди и другим полно преносивим болестима. 

5. Одржано предавање под називом ХРАНА СЕ ЈЕДЕ НЕ БАЦА СЕ. Предавање је 

одржала колегеница Данијела Велков 14.09.2016. године. 

6. Предавање БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ. Предавање одржано 21.09.2016. 

године, у сарадњи са Delhaize Srbija. 

7. Предавање поводом ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА 

МАТЕРИЦЕ. Предавање одржано у сарадњи са Центром за девојке 16.12.2016. 

године. 

8. Превентивни преглед запослених обављен је 26. И 27.12.2016. године у 

просторијама школе и Дому здравља Ниш. 

9. 08.03.2017. године 20 ученика школе учествовало је у акцији добровољног давања 

крви. 

10. Тема поставке школе на овогодишњем фестивалу „Наук није баук“ била је „Хемија 

на тањиру“. На занимљив начин посетиоци су имали прилику да се упознају са 

важношћу здраве исхране кроз хемијске огледе. Иста поставка била је презентована 

у холу школе у оквиру обележавања Дана школе. 

11. Удружење самохраних мајки Ниш уз подршку Mинистарства омладине и спорта 

Републике Србије, реализовало је пројекат „Подизање свести о превенцији као 

значајном фактору о очувању здравља код младих“. Општи циљ пројекта је 

стварање повољне климе за унапређење и очување здравља младих и отклањање 
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последица његовог нарушавања инфективним болестима, болестима зависности, 

сексуално преносивим болестима и поремећајима у исхрани. Две ученице наше 

школе похађале су радионице на ову тему у трајању од три месеца (децембар-

фебруар) у просторијама Удружења: Драгана Цветковић 2-3 и Катарина Јечменица 

2-3. Након тога реализовале су Трибину за своје вршњаке у школи 01.03. – 

„Превенција болести и промоција здравља младих“. Завршном семинару су поред 

поменутих ученица, 18.03.2017.године присуствовале Гордана Микић- педагог и 

Проф. Драгана Гавриловић. 

12. 17. И 23. 03. 2017.  – представници саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, 

одржали су трибину на тему „Психоактивне супстанце“ за ученике првог и другог 

разреда. 

13. У периоду од 09. До 12.05.2017. године ученици првог разреда похачђали су 

семинар „Очување репродуктивног здравља младих“ у просторијама 

Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш. Обрађиване су следеће теме:  

- Фактори који утичу на здравље, Предности и недостаци мушког и женског пола 

- Беба бити или не,  Појмови из области репродуктивног здравља, Планирање породице 

- Трудноћа, Порођај, Контрацепција 

- Љубав, заљубљеност, како рећи не, Ризично понашање 

Радионицама је присуствовало 16 ученика наше школе.  
14. Поводом обележавања Недеље женског здравља, 29.05.2017. године гинеколог 

Симона Дашић одржала је предавање за ученице о репродуктивном здрављу. 

Предавање је организовно у сарадњи са Центром за девојке. 

 
15.8  Извештај о реализацији програма сарадње са родитељима у току 
школске 2016/2017. Године 
 

Прехрамбено – хемијска школа у Нишу подстиче и негује партнерски однос са 
родитељима/старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 
поштовања и поверења. 

Носиоци активности у сарадњи са родитељима су пре свих одељењске 
старешине, затим директор школе, помоћник директора и педагог школе. У циљу 
успостављања успешне сардње у школи је формиран тим за сардњу са родитељима. 
Ова сарадња се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније остваривање 
васпитне улоге породице као и ангажовању родитеља у реализацији васпитних 
задатака школе. 

Тим за сарадњу са родитељима чине: 
Гордана Микић, педагог 
Марица Јованчић, наставник 
Лепосава Павловић, наставник и 
Татјана Радосављевић, наставник  
Полазну основу сарадње представља настојање одељењског старешине да 

успостави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. У овим контактима 
одељењски старешина прикупља податке о карактеристикама физиолошког, 
интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја ученика, податке о њиховим 
интересовањима и потребама, упознаје породичне прилике и услове рада ученика. На 
основу познавања личности ученика, одељењски старешина врши избор оних 
педагошких решења која у највећем степену подстичу индивидуални развој сваког 
појединца, а исто тако прикупљени подаци омогућавају одељењском старешини да 
ученицима пружи најцелисходнију помоћ у васпитању. 
            На почетку школске 2016/2017. Године одељењске старешине и помоћник 
директора школе начинили су распоред пријема родитеља. Родитељи су са 
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распоредом упознати на првом родитељском састанку. 
У току првог полугодишта одржана су по два редовна родитељска састанка у 

свим одељењима, а према дневном реду предвиђеном Годишњим планом рада школе 
за школску 2016/2017. Годину. Родитељским састанцима су  поред одељењског 
старешине присуствовали и предметни професори у одељењима у којима се за то 
указала потреба. 

У току другог полугодишта реализовани су два редовна родитељска састанка у 
свим одељењима и два ванредна. Ванредни родитељски састанци реализовани су у 
одељењима 2-5 и 1-3 у циљу пружања подршке ученицима и мотивацију за 
поправљање оцена након класификационог периода у одељењу 2-5 и због промене 
одељењског старешине у одељењу 1-3.  

Задатак предвиђен Развојним планом школе, а у циљу унапређења сарадње са 
родитељима и пружању подршке ученицима, формирање и одржавање фокус група са 
родитељима ученика сличних или истих уочених проблема, показала се као ефикасна у 
претходној школској години па се са истим активностима наставило и ове. Реализовано 
је укупно 23 састанака фокус група којима је обухваћено 63 родитеља. Највише фокус 
група одржано је у првом разреду – дванаест, затим у четвртом седам и  другом четири 
фокус групе. У одељењима трећег разреда није остварен овакав вид сарадње. 

Најчешћи облик сарадње  одељењских старешина и родитеља/старатеља 
ученика су индивидуални разговори. Евидентан је изразито већи број индивидуалних 
разговора са родитељима/старатељима ученика првог у односу на све остале разреде 
због потребе за додатном подршком у прилагођавању школском животу у средњој 
школи, преузимању школских обавеза и одговорности, упознавању са школским 
правилима и предностима школовања у Прехрамбено – хемијској школи. 

Сарадња школе са родитељима/старатељима ученика одвијала се и кроз 
укључивање родитеља у процес одлучивања и то кроз Законску обавезу партиципације 
у: 
• Савет родитеља Школе, 
• Школски одбор, 
• рад школских Тимова – тим за заштиту ученика од насиља, тим за 

самовредновање, стручни актив за развојно планирање. 
Комуникација на релацији школа – родитељи/старатељи одвијала се кроз личне 

индивидуалне контакте и групне састанке, писменим путем, путем мејла, огласне 
табле, сајта школе. 

Педагог школе је обављала индивидуалне или групне разговоре са родитељима 
по указаној и индентификованој потреби за подршком. 

У оквиру обележавања Дана школе и дана сарадње са родитељима 07.04.2017. 
године, реализована је трибина за родитеље на тему „Партиципација родитеља важан 
фактор подршке развоју ученика и школе са освртом на Законску регулативу“. Трибини 
је присуствовало и у дискусији учествовало 18 родитеља ученика и помоћник 
директора.  Тог дана, такође, родитељи су имали прилику да посете јавни час 
енглеског језика на тему „Џез клуб“, радионицу о дискриминацији, школску приредбу 
„Мали витез“ и да разгледају изложбу радова од кашираног папира ученика еколошке 
секције.   
 

Извештај о раду Савета родитеља 
 На почетку школске године, одељењске старешине и родитељи су на првом 
родитељском састанку  одабрали представнике одељења за сазив Савета родитеља у 
школској 2016/2017. Савет родитеља Прехрамбено – хемијске школе за школску 
2016/2017. Конституисан је 14.09.2017. године. Савет родитеља има 24 представника 
родитеља из свих одељења, а за председника Савета једногласно је изабрана 
Трајковић Љиљана представница одељења 1-4. У току школске 2016/2017. Године 
одржано је седам седница Савета. 
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Време 
реализације Реализоване активности присутни 
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1. Верификација мандата чланова Савета родитеља 
2. Конституисање Савета родитеља 
3. Избор представника родитеља ученика за Стручни актив за развојно 
планирањe, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, Тим за самовредновање и Тим за појачан васпитни 
рад 
4. Утврђивање предлога одлуке за Школски одбор о намени 
коришћења средстава прикупљених од родитеља са препоруком о 
висини донаторског динара 
5. Доношење одлуке о обезбеђењу објекта и ученика и препоруке о 
висини донаторског динара 
6. Учешће у поступку предлагања изборних предмета и уџбеника 
7. Разматрање предлога Годишњег плана рада и извештаја о 
остваривању програма и планова, њиховом вредновању и 
самовредновању 

 
 
 
директор 
помоћник 
директора 
педагог 
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1. Покретање иницијативе за разрешење досадашњих чланова 
Школског одбора и утврђивање предлога за избор представника 
родитеља ученика за нове чланове Школског одбора до истека текућег 
мандата 
2. Информација – резултати анкете „Узроци и мере превенције 
изостајања ученика са наставе“ 

директор  
секретар 
педагог 
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Р

  1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању на првом 
класификационом периоду са  предлогом мера за побољшање успеха 
и смањење броја изостанака 
2. Разматрање резултата улазних тестова и планова компензаторних 
програма 
3. Разматрање резултата тестова из српског језика и књижевности и 
математике ученика  другог разреда 

педагог 
помоћник 
директора 
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А
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1. Разматрање Извештаја о успеху ученика у првом полугодишту са 
предлогом мера за побољшање исхода образовања и васпитања 

2. Разматрање резултата компензаторних програма 
3. Разматрање Извештаја о остваривању Школског програма у првом 
полугодишту  
4. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана школе у 
првом полугодишту 
5. Извештаја о утрошку средстава из донаторског динара и проширене 
делатности школе 
6. Разматрање извештаја о изведеним стручним екскурзијама 
7. Избор чланова комисије за спровођење поступка набавке услуге 
обезбеђења објекта и лица 

педагог 
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. 1. Трибина „Партиципација родитеља важан фактор подршке развоју 

ученика и школе са освртом на Законску регулативу“ (известилац – 
педагог) 
 

педагог 
помоћник 
директора 
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. 1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању на крају 
трећег класификационог периода са предлогом мера за побољшање 
успеха и смањење броја изостанака 
2. Информације о организацији матурских и завршног испита 
3. Информације о организацији матурске вечери 

педагог 
помоћник 
директора 
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Ј
У
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1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању на крају 
наставне 2016/2017. Године 
2. Разматрање Извештаја о реализацији Школског програма у школској 
2016/2017. Години 
3. Разматрање Анекса Школског програма за школску 2017/2018. 
Годину 
4. Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана школе 
5. Упознавање са резултатима дванаестог круга самовредновања 
6. Евалуација рада 
 

педагог 
помоћник 
директора 
координатори 
тимова 

 

15.9 Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у 
току наставне  2016/2017. Године 
 

Стручно усавршавање ван установе 
 

У периоду септембар – јун 2016/2017. Године запослени у Прехрамбено – 
хемијској школи у Нишу остварили су 400 сати стручног усавршавања на акредитованим 
семинарима. У оквиру стручног усавршавања похађањем акредитованих стручних 
скупова (трибина, конференција, летњих и зимских школа, као и других програма из 
области доживотног учења) запослени су остварили  18 сати.   
 

Акредитовани семинари, које су запослени похађали: 
 

15.10.2016.године у Регионалном центру за професионални развој запослених 
у образовању у Нишу петоро запослених је похађало семинар ,,Планирање превенције 
и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно-
образовним установама“. То је акредирован семинар ЗУОВ-а  кат.бр.65 , којим се 
јача компетенција – К3 за подршку развоју личности ученика и приоритетна област – 
П4 стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког 
појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.  

Општи циљеви: Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од 
насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. 

Специфични циљеви: Упознавање са полазним основама за планирање 
превенције – законска регулатива и могући извори података (база података о 
евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег 
вредновања и самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења“, 
специфичности установе; Унапређивање квалитета самовредновања кроз 
идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (за 
школе-„Школа је безбедна средина за све“) и 4.1. (за предшколске установе-
„Предшколска установа је сигурна и безбедна средина“); Унапређивање методологије за 
израду Годишњег плана превенције насиља; Повећање осетљивости за предикцију 
могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог 
реаговања кад се насиље догоди.  

Теме програма: Полазна тачка; Самовредновање квалитета безбедности у 
школи; База података, Оквир за израду плана превенције; Модел годишњег планирања; 
Реаговање кад се деси насиље 

Реализатори семинара били су Милена Младеновић и Младен Јовановић. 
Гордана Микић,Лепосава Павловић , Вања Боричић, Владан Ћирић и Стојан Динић  су 
похађањем овог семинара остварили  по 8 сати стручног усавршавања, што је укупно 
40 сати.  

  
Од 7. До 9. 10.2016 .године у организацији Центра Инвентива у Уметничкој 

школи у Нишу троје запослених је похађало семинар из области Каријерног вођења и 
саветовања (КВИС)  ,,Од школе до посла“. То је акредирован семинар ЗУОВ-а  
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кат.бр. 45 , којим се јача компетенција – К3 за подршку развоју личности ученика и 
приоритетна област – П2 праћење и вредновање образовних постигнућа, односно 
праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника 

Општи циљеви: Компетенције професионалаца су унапређене да подрже 
ученике да развију вештине за управљање каријером у доношењу одговорне одлуке о 
професионалној будућности и каријери кроз примену програма КВиС и да изграде 
системску мрежу подршке за КВиС 

Специфични циљеви: Професионалци су подржани да: Разумеју улогу 
школе и наставника у професионалном и каријерном усмеравању ученика; Примене 
програм КВиС у наставним/ваннаставним активностима; Креирају педагошке ситуације у 
којима оснажују ученике да истражују: слику о себи, информације о занимањима, даље 
образовање, тржиште рада, могућности за активно тражење посла и (само)запослење; 
Подстичу и прате каријерно планирање и развој вештина за управљање каријером; 
Користе интерне и екстерне ресурсе у области КВиС за помоћ ученицима и њиховим 
родитељима; Креирају и спроводе програм КВиС као део Школског програма; Уважавају 
различитости које се односе на род и осетљиве групе и подижу свест о аспектима који 
утичу на приступ КВИС. 

Теме програма: Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – савремени 
концепт; Школа – место за упознавање занимања и развој компетенција за управљање 
каријером; Подршка за израду индивидуалног каријерног плана ученика; Самоспознаја; 
Информисање о образовним могућностима; Информисање о занимањима и тржишту 
рада; Квалификациони оквир занимања; Од стручне праксе до тржишта рада; Доношење 
одлуке и планирање наредних корака у развоју каријере; Активно тражим посао; КВиС у 
Школском програму; Мрежа подршке за развој КВиС 

Реализатор семинара je билa Марина Остојић, а Златица Папрић, Душица 
Златановић и Иван Ракић  су похађањем овог семинара остварили  по 24 сата стручног 
усавршавања, што је укупно 72 сата.  

 
25. и 26. 03.2017. у Регионалном центру за професионални развој запослених 

у образовању у Нишу Катица Николић и Славиша Манић су присуствовали  семинару 
„Дискриминација и права детета“ , каталошки број 32,  компетенција К3, приоритет 
П4. Семинар је подржао Caritas Београдске надбискупије у оквиру пројекта 
„Унапређивање образовања о дечјим правима“, а реализовале су га Марсела Ескенази 
Милутиновић и Александра Јованин. Учешћем на семинару запослени су остварили по 8 
сати стручног усавршавања, укупно 16 сати. 

Општи циљеви: Креирање школске атмосфере у којој се уважава 
различитост, поштују дечја права, препознаје дискриминација. 

Специфични циљеви: Развијање осетљивости и толеранције наставника и 
ученика према маргинализованим групама; Стицање знања и вештина за 
превазилажење предрасуда и стереотипа; Децентрација; Упознавање са Конвенцијом о 
правима детета и облицима дискриминације; Препознавање и деконструкција 
предрасуда и стереотипа; Препознавање шта дискриминација јесте, а шта није; 
Оснаживање наставника за правилно поступање у ситауцијама дискриминације и 
кршења дечјих права; Подстицање оговорности наставника у обавези реаговања на 
дискриминацију; Проширивање знања и вештина наставника у креирању атмосфере 
прихваћености у вршњачкој групи. 

Теме програма: Формирање предрасуда и стереотипа, механизми настајања, 
начини превазилажења; Како функционишу предрасуде и стереотипи; Права детета; 
Дискриминација у образовању 

  

22.04.2017. у школи је реализован семинар „Појачан васпитни рад са 
ученицима“ , каталошки број 69, компетенција К3, приоритети П4. Семинар су 
реализовали Роберт Џунић и Драгана Бошњак, директор и психолог ОШ „Краљ Петар I“  
присуствовало је 29 запослених, који су на тај начин остварили по 8 сати стручног 
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усавршавања, што је укупно 232 сата. 
Општи циљеви: Пружање квалитетне и стручне помоћи ученицима којима је 

потребан појачан васпитни рад у циљу постизања позитивних промена у понашању 
Специфични циљеви: Упознавање учесника са процедурама и обрасцима 

који чине законски оквир у примени појачаног васпитног рада са ученицима; 
Идентификовање ученика са којима је потребно спровести појачан васпитни рад; 
Оснаживање наставника и стручних сарадника за примену појачаног васпитног рада 
(садржаји, методе, технике и инструменти за рад); Оснаживање наставника и стручних 
сарадника за тимски рад и пружање подршке родитељима ученика са којима се 
реализује појачан васпитни рад; Успешно вођење процеса појачаног васпитног рада уз 
поштовање законских процедура, дечијих права и примену понуђеног модела, а у циљу 
постизања позитивних промена у понашању ученика. 

Теме програма: Законски оквир за појачан васпитни рад; Ко су ученици 
којима је потребан појачан васпитни рад; Како помоћи ученицима којима је потребан 
појачан васпитни рад; Примери добре праксе; Како спровести појачан васпитни рад у 
сопственој пракси; Које су добити од појачаног васпитног рада 

 
Колегиница Милена Петровић је у периоду од 26.04. до 05.05. и од 10.05. до 

17.05.2017. учењем на даљину учествовала у Обуци запослених у образовању за 
примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег стручног 
образовања, коју је одобрило Министарство просвете , а аутор је Завод за вредновање 
квалитета васпитања и образовања. Тиме је остварила 16 сати стручног усавршавања. 

 
У организацији Центра Инвентива од 17. До 19.05.2017. у ОШ „Ћеле Кула“ 

реализован је акредитовани семинар „Оснаживање младих кроз школску – вршњачку 
медијацију“ – базични ниво, коме је присуствовала колегиница Катица Николић, чиме је 
остварила 24 сата стручног усавршавања. Каталошки број 120, компетенција К4, 
приоритет 4. 

Општи циљеви: Компетенције професионалаца су унапређене да кроз 
примену модела медијације подржавају запослене у образовно-васпитној установи, 
ученике и младе за ненасилно решавање сукоба и да изграде системску мрежу подршке 
за примену медијације. 

Специфични циљеви:  Професионалци су подржани да: Разумеју улогу 
наставника у креирању подстицајног и безбедног окружења; Раде на превенцији, 
трансформацији и управљању сукобима и примене медијацију као модел ненасилног 
решавања сукоба; Креирају педагошке ситуације и активности којима оснажују ученике 
да науче медијацију и да је примене у ненасилном решавању сукоба између вршњака; 
Унапреде међусобне односе, атмосферу у школској средини и компетенције 
комуникације професионалаца и ученика; Умреже професионалаце и вршњаке и шире 
идеје медијације као модела ненасилног решавања сукоба у школама и животним 
ситуацијама; Креирају и примењују школска докумената и закон кроз медијацију у 
заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у пракси. 

Теме програма: Увод у медијацију; Увод у ненасилну комуникацију; Вежбање 
емпатије; Језик позитивне акције – Умемо ли да слушамо; Конструктивно 
превазилажење беса; Конфликт – фазе развоја, стилови понашања и исходи; Медијатор 
на делу; Медијација у пракси; Медијација – вежбање 

 
 Стручни скупови, које су похађали запослени у овом периоду: 

 
У току наставне 2016/2017. Године колегинице Јелена Илић, Данијела 

Јанковић и Марија Пешић, наставници енглеског језика су учествовале на 3  
акредитована скупа:  

1. English teachers in love – Communicative language teaching,у организацији 
Longman/Pearson у Регионалном центру у Нишу 

2. Classroom Management Tips and Tricks у ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу, 
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3. Bringing Learning Into Focus у Регионалном центру  у Нишу. 
Сваки од ових скупова доноси учесницима по 2 сата стручног усавршавања, тако да је 
свака од њих остварила по 6 сати, што је укупно 18 сати на акредитованим стручним 
скуповима. 

 
Стручно усавршвање у установи 

На основу дистрибуције сати датих у Протоколу о вредновању сталног 
стручног усавршавања Прехрамбено – хемијске школе, у току периода септембар – јун 
школске 2016/2017. Године запослени у школи су остварили 4444 сата стручног 
усавршавања, кроз 242 активности. 

Активности и остварени сати свих облика стручног усавршавања приказани су 
табеларно – ЕВИДЕНЦИОНИ  ЛИСТ  О  СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ  ЗА ПЕРИОД 
СЕПТЕМБАР-ЈУЛ  ШКОЛСКЕ 2016/2017.  ГОД.  

 
НАПОМЕНА:  У коначном збирном извештају за школску 2016/2017. Годину 

(закључно са 31.08.2017.) сатима приказаним у овом извештају биће додат одређен број 
сати, остварених у овој наставној години,за које ће запослени тек добити уверења . 

 Осим тога за 13 запослених је договорен семинар „Диференцирана 
настава“ каталошки број 477, компетенција К3, приоритет П2, који ће бити реализован у 
Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу,  
25.08.2017. Учешћем на семинару ће свако од њих остварити по 8 сати стручног 
усавршавања , што је укупно 104 сата. 

Школске 2015/2016. Године оставрено је 564 сата стручног усавршавања на 
акредитованим семинарима, а ове школске године се очекује приближно исти или чак 
нешто већи број сати (до сада 400 остварених, још 104 на заказаном семинару и више од 
60 са уверења, која треба да пристигну). Што се тиче сати остварених на акредитованим 
стручним скуповима ове године је тај број тек трећина од прошлогодишњег, а разлог је 
што истих није било у понуди. Када је стручно усавршавање у установи у питању ове 
школске године смо остварили 1051 сат више него прошле. Овако великом броју 
остварених сати, значајно је допринело учешће у Пројекту „Сардањом до знања“ у 
оквиру кога је реализован велики број сарадничких –угледних часова. 

 

15.10  Извештај Тима за самовредновање о резултатима у школској 
2016/2017. 

 
На Педагошком колегијуму одржаном 9.10.2016.године . одређене су следеће 

области  за самовредновање у 12. Кругу школске 2016/ 2017 године и то:  
 
Област квалитета 2  Настава и учење  са својим подобластима према стандардима 
квалитета: 
2.3  Наставник прилагођава рад на часу образовно васпитним потребама ученика. 
2.6  Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 
 
Област квалитета 3 Образовна постигнућа ученика  са својим подобластима према 
стандарду квалитета: 
3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика 
 
Област квалитета 5  Етос са својим подобластима према стандарду квалитета: 
5.1.Регулисани су међуљудски односи у школи 
5.2.Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 
5.4. Школски амбијент је пријатан за све 
 Област квалитета 7 Ресурси  са својим подобластима према стандарду квалитета: 
7.1.Ушколи су обезбеђени људски ресурси 
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7.2. у школи су обезбеђени материјално-технички ресурси (простор,опрема и наставна 
средства) 
7.4. Материјално-технички ресури користе се функционално 
 

На састанку Тима за самовредновање 03.02.2017 одређен је узорак за 
анкетирање из области Подршка ученицима  по стандардима: 81 ученик,20 наставника 
и 81 родитељ; Етос  по стандардима: 81 ученик, 20 наставника и 81 родитељ и област 
Ресурси: 20 наставника. 
 
Чланови тима за самовредновање:  
 

1. Тања Микић Николић, директор 
2. Светлана Богуновић,професор, координатор 
3. Весна Ристић, професор 

      6.   Милена Јовашевић Ћирић, професор,техничка подршка  
      7.   Весна Ђукић, професор 
      8.   Пенка Златковић, професор 
      9.   Јасминка Цветковић, професор, члан Школског одбора 
     10. Јовановић Драган,  члан савета родитеља 
     11. Живковић Лука, члан Ученичког парламента 
 

Анкетирање и обраду података урадили: Светлана Богуновић , Весна Ристић, 
Весна Ђукић, Пенка Златковић, Јасминка Цветковић . Унос података у табеле и 
графички приказ резултата урадиле Милена Јовашевић Ћирић и Светлана Богуновић. 
Анализу резултата свих активности извештаја урадиле  Радмила Илић  , Светлана 
Богуновић ,Весна Ристић и Јасминка Цветковић.Технички део и спровођење 
анкетирања Иван Милојковић и Горан Поповић 
 
 

Област квалитета 2                      Настава и учење 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета 

 
2.1. Наставник  примењује 
одговарајућа дидактичко-

методичка решења на 
часу 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве часа 
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна 
ученицима 
 
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да 
науче 
 
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у 
односу на циљ часа 
 
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенијеа 
питања/задатке/захтеве. 
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2.5. Наставник ефикасно 
управља процесом учења 

на часу 

 
2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа 

 
2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу 

2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава 
дисциплину у складу са договореним правилима 

2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна 
средства. 

 
2.5.5.  Наставник усмерава интеракциу међу ученицима тако да 

је она у функцији учења(користи питања ,идеје,коментаре 
ученика за рад на часу) 

2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. 

2.7.Наставник ствара 
подстицану атмосферу за 

рад на часу 

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицим 
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање 
ученика 

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање 
ученика 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају 
питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на 

часу 
 

     Област квалитета  3                   Образовна постигнућа ученика 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета 

 
3.1. Успех ученика 
показује да су остварени 
образовни стандарди 

3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 
остварен основни ниво образовних стандарда  
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 
остварен средњи ниво образовних стандарда 
 

1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је 
остварен онапредни ниво образовних стандарда 

 
2. ученици којима је потербна додатна подршка у 

образовању остваруу постигнућа у складу са 
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним 
образовним стандардима 

 
3.1.5.  Школске оцене су у складу са резултатима на 
завршном/матурском/националном испиту 

 
Додатни стандарди 
кваитета за стручно 
образовање. 

 
3.1.7. Резултати на завршном/матурском испиту показују да су 
ученици овладали стручним 
компетенцијама,знањем,разумевањем,вештинама и ставовима 
педвиђеним образовним профилима 
3.1.8.Установа води евиденцију о броју ученика који се 
запошљава у року од годину дана по завршетку школовања 
3.1.9. Установа води евиденцију о броју ученика који после 
завршетка средње школе наставља даље школовање на 
вишем/високом образовању 
3.1.10. постоји довољан број послодаваца који учествују у 
реализацији завршних/матурских испита и практичној настави 
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3.2. Школа континуирано 
доприноси ећој 
успешности ученика 

3.2.1.Школа примењује поступке којима прати успешност 
ученика 
3.2.2.број ученика који су напустили школовање је исти или 
мањи у односу на прошлу школску годину. 
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак 
у учењу 
3.2.4.Ученици за које је сачињен ИОП  остварују напредак у 
складу са  циљевима постављеним у плану 
3.2.5.Ученици који су укључени у додатни рад остварују 
напредак у складу са постављеним циљевима 
3.2.6.Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи 
су у односу на прошлу школску годину 

Додатни стандард 
квалитета за стручно 
образовање 
 
 

 
3.2.7.. све релевантне унтересне стране су јасно обавештене 
о процедурама сумативног оцењивања процедурама интерног 
праћења и условима 
3.2.8. Сумативно оцењивање се користи да би се пратио 
напредак ученика и да би се ученици обавештавали о 
могућностима за даљи напредак 

Област квалитета 5                    Етос 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета 

5.1. Регулисани су 
међуљудски односи у 
школи 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми  којима је 
регулисано понашање и одговорност свих 
5.1.2.У личним обраћањима свих и школи видљиво је међусобно 
уважавање 
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су 
мере и санкције  
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се 
разађени поступци прилагођавања на нову школску средину 
 

3. Предузимају  се ефикасни кораци за разрешавање 
конфликата и личних проблема у комуникацији када до 
њих дође/када се идентификују 

 
 
 

5.2. Резултати ученика и 
наставника се подржавају 
и промовишу 

5.2.1.Резултати ученика и наставника јавно се промовишу 
 
5.2.2.Ученици и наставници међусобно изражавају висока 
очекивања у погледу резултата рада 
 
5.2.3.У школи се примењује интерни систем награђивања ученика 
и наставника за постигнуте резултате 
 
5.2.4.У школи се организују различите активности за ученике у 
којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех 
 
5.2.5.Резултати ученика са сметњама у развоју се  посебно 
промовишу 
 



133 
 

 
РЕЗИМЕ 

Упоредна анализа самовредновања 

ОБЛАСТ/СТАНДАРД 
НАСТАВНИЦ

И 
УЧЕНИЦ

И 
РОДИТЕЉ

И 
- 

Н/У 

СРЕДЊ
А 

ОЦЕНА 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 3,67 2,97  0,7 3,32 

Стандард   2.1.: 
Наставник примењује 
одговарајућа дидактичко-
методичка решења на 
часу 

3,701 3,03  0,6
7 

3,36 

Стандард   2.5.: 
Наставник ефикасно 
управља процесом 
учења на часу 

3,56 2,92  0,6
4 

3,24 

Стандард   2.7.: 
Наставник ствара 
подстицајну атмосферу 
за рад на часу. 

3,75 2,66  1,0
9 

3,2 

5.4. Школски амбијент је 
пријатан за све 

5.4.1.Улазни простор школе уређен је тако да показује 
добродошлицу 
5.4.2.Школски простор је прилагођен потребама деце са 
сметњама у развоју 
5.4.3. У школи се ,ради обезбеђивања права на приватност 
,користи посебан простор за индивидулне разговоре наставника 
са ученицима и родитељима 
5.4.4. У  уређењењу  школског простора користе се  ученички 
радови  
 

Област квалитета 7                 РЕСУРСИ 

Стандарди квалитета Критеријуми квалитета 

7.1.Ушколи су обезбеђени 
потребни људски ресурси 

7.1.1.у школи је зепослен потребан број наставника и стручних 
сарадника у односу на број ученика 
7.1.2. наставно особље има прописане квалификације  
7.1.3. број ненасртавног особља у складу је са прописима 
7.1.4.Квалификације ненаставног особља су одговарајуће 
7.1.5.Школа у своје активности укључује волонтере 

7.3.У школи су обезбеђени 
материјално-технички 
ресурси(простор,опрема 
и наставна средства) 
 

7.3.1. Школа је физички безбедно место 
7.3.2.Школски простор задовољава здравствено-хигијенске 
услове 
7.3.3. У школи постоји простор за рад у складу са нормативом 
7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима 
7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за 
реализацију квалитетне наставе 

7.4. Материјално-
технички ресурси 
користе се 
функционално 

7.4.1.Простор се користи према плану коришћења 
7.4.2.Наставна средства се користе према плану коришћења 
7.4.3.Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета 
наставе 
7.4.4. Материјално –технички ресурси ван школе користе се у 
функцији остварења циљева наставе и учења 
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За подручје вредновања  Настава и учење  дати су резултати на основу анализе 
анкете коју су попуњавали ученици и наставници. 
Oцена важности овог подручја вредновања је веома висока код свих категорија 
анкетираних,док је процена присутности различита за одређене индикаторе. 
Код индикатора који се односе на примену дидактичко-методичких решења на часу 
постоји велика сагласност у оцени присутности. 
 
Унапредити: Потребно је  да се унапреде методе рада и у већој мери и чешће користе 
различите вербалне и визуелне методе,што ће бити омогућено употребом нових  
техничких средстава. У наредном периоду радити на поступности у давању 
информација ученицима у складу са њиховим претходним знањем. 
Стандард квалитета који се односи на управљање процесом учења на часу процена 
присутности код наставника је врло висока ,док ученици поједине критеријуме 
процењују нешто мањом оценом. 
Унапедити: уважавати различитости код ученика у погледу знања и способности 
приликом планирања и укључити што већи број ученика у активности током часа. 
Доследније поштовати  договорена правила понашања,која треба утврдити на почетку 
наставне године. 
Предвидети мере казне за недисциплину као и похвале и награде за примерено 
понашање.Укључити одељењску заједницу  при дефинисању правила. Унапредити 
комуникацију- од давања упутстава и постављања питања  ка могућностима  
изношења мишљења и запажања ученика. 
Користити ред у групама јер је, за ученике, прихватљивији јер сваки члан групе може 
да допринесе у складу са својим знањима и могућностима. 
Подстицати ученике да постављају питања и дискутују. 
Предвидети примену  кратких анкета на основу којих ће се добити повратна 
информација и утврдити да ли је циљ часа постигнут. 
 
Стандард квалитета који се односи на подстицајну атмосферу за рад на часу  показује 
да наставници показују поштовање према ученицима,и да користе различите поступке 
за мотивисање ученика,патреба наставити са примерима добре праксе. 
 Ученици неке критеријуме  оцењују просечном оценом 2,66 што указује на потребу да 
треба унапредити: начине комуникације међу ученицима кроз учење ненасилне 
комуникације кроз обуку о медијацији,укључити што већи број ученика, треба 
подстицати  ученике и усмеравати их да користе различите изворе знања(нове 
технологије) , подстицати ученике да самостално користе различитих извора знања за 
решавање проблема, користити похвале и награде и истицати позитивне примере 
понашања и постигнућа ученика. Користити уведене начине оцењивања који додатно 
мотивишу ученике да постижу бољи успех.Предвидети начин да што већи број 
ученика посећује часове допунске наставе која се организује. У наредном периоду 
охрабрити ученике да активно учествују у дискусији,износе своја запажања и развијају 
критичко мишљење и  подстицати њихов даљи рад. 
 

ОБРАЗОВНА 
ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

     

За подручје вредновања области квалитета Образовна постигнућа ученика  
резултати су дати увидом у школску документацију и на основу извештаја педагога 
школе СТИО тима иТима за каријерно вођење. 
Резултати на матурским испитима показују оствареност образовних стандарда. Школа 
континуирано прати и доприноси већој успешности ученика. Школа обавештаве све 
релевантне интересне стране о оцењивању. Сваки ученик по завршетку разреда 
добија сведочанство. 
Установа не води евиденцију о броју ученика који се запосле или упишу на 
факултет/високу школу по завршетку средње школе. Школске оцене и успех  нису у 
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складу са матурским испитима. 
Повећан је број ученика који напуштају школовање. 
Унапредити: Формирати евиденционе листе на нивоу одељења о броју ученика који се 
запосле или упишу на факултет/високу школу по завршетку средње школе. Време 
реализације: школска 2017/2018 год. 
Смањити осипање ученика. 
 

ЕТОС 3,6 3,1 3,48 0,5 3,39 

Стандард   5.1.: 
Регулисани су 
међуљудски односи у 
школи 

3,57 3,06 3,43 0,5
1 

3,35 

Стандард   5.2.: 
Резултати ученика и 
наставника се 
подржавају и 
промовишу 

3,49 3,05 3,35 0,4
4 

3,3 

Стандард   5.4.: 
Школски амбијент је 
пријатан за све 

3,75 3,2 3,67 0,5
5 

3,54 

За подручје вредновања Етос дати су резултати на основу анализе анкете коју су 
попуњавали ученици, наставници, родитељи. 
Наставници ,ученици и родитељи оцењују индикаторе сарадње на свим нивоима 
високо и као важне, и као присутне у школи.Високо су оцењени стандарди квалитета 
који се односе на регулисање међуљудских односа и школског амбијента. 
Предлог је да се на поштовању норми доследно инсистира код свих интересних група 
Унапредити начин комуникације .Установити механизам континуираног јавног 
промовисања постигнутих резултата (нпр. – на сајту школе, путем разгласа). 
Ускладити и јасно изразити очекивања у погледу резултата рада. У наредном периоду 
ускладити Правилнике о похваљивању и награђивању. Установити систем 
промовисања и награђивања  резултата. 

РЕСУРСИ 3,5 3,2 3,43 0,3 3,38 

Стандард   7.1.: Ушколи су 
обезбеђени потребни људски ресурси 

    4 

Стандард   7.3.: 
У школи су обезбеђени материјално-
технички ресурси(простор,опрема и 
наставна средства) 

3,54 3,35 3,5 0,19 3,46 

Стандард   7.4.: 
Материјално-технички ресурси 
користе се функционално 

3,47 3,04 3,35 0,43 3,29 

За подручје вредновања Ресурси  дати су резултати на основу анализе анкете коју су 
попуњавали ученици и наставници као и увидом у школску документацију. 
У школи су обезбеђени потребни људски ресурси ,просторије и материјално-технички 
ресурси. 
Висока оцена 3,49 од стране ученика је показатељ да се осећају заштићеним у 
установи и знају коме да се обрате уколико су угрожени. Школски простор задовољава 
здравствено-хигијенске услове. Школски простор је опремљен и у складу је са 
нормативима. Школа је опремљена наставним средствима у складу са могућностима 
школе. 
Материјално технички ресурси се не користе у довољној мери функционално,што 
треба унапредити у наредном периоду. 
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15.11 Извештај о остваривању циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа са предлогом мера за побољшање услова рада и 
остваривање образовно – васпитног рада 
 
 

Почетком септембра месеца  2016. Године у Прехрамбено – хемијској школи у 
Нишу за потребе праћења постизања стандарда квалитета прописаних Правилником о 
вредновању квалитета рада установе (Сл. Гласник РС бр. 9/2012) формиран је 
одговарајући тим. 

Чланове тима именовало је Наставничко веће на седници одржаној 
14.09.2016.године  и чине га:  

 
1. Тања Микић Николић, директор школе 
2. Мара Ћирић, помоћник директора, координатор тима 
3. Лорена Бранковић, професор   
4. Јасминка Цветковић, професор  
5. Данијела Николић Велков, професор 
6. Гордана Микић, педагог 
 

 
При обради података за Извештај о остваривању циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа са предлогом мера за побољшање услова рада и остваривање 
образовно – васпитног рада користе се званично усвојени стандарди квалитета рада 
установе (Сл.гласник  РС бр. 7/11 и 52/11) уз консултацију свих доступних и 
веродостојних извора.   

Координатори тимова за Развојни план школе, Школски програм, самовредновање 
и унапређење квалитета наставе су се састали 18. 10. 2016. Године, а на основу 
одлуке Педагошког колегијума од 12.10.2016.год. ради координације задатака и 
активности у школи и поделе задужења. 

 
Тим је одржао четири  састанка   на  којима је пратио реализацију активности датих 

планом тима за праћење постизања стандарда квалитета. Планиран је још један 
састанак у августу 2017. 
  

Први састанак  тима је одржан 28.10.2016. године. 
На овом састанку тим је на основу анализе стандарда дао следеће предлоге: 

 
8. Област квалитета 1– ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
Тим је у оквиру ове области квалитета дао предлог да се спроведе анкета за 

ученике I, II и  III разреда о њиховим интересовањима за ваннаставне активности за 
школску 2017/2018. 

 
9. Област квалитета 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
У оквиру ове области предлог тима је да педагог школе одржи стручно предавање у 

децембру месецу на тему „Тематско планирање“ и да се повежу садржаји  из 
различитих предмета кроз пројекат „ Сарадњом до знања“  

 
10. Област квалитета 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Тим је предложио да се упореди просечна оцена из стручних предмета са оценом 

на матурском испиту, у циљу побољшања квалитета за оне предмете где се уоче 
лошији резултати. Анализа ће обухватити школске 2013/14, 2014/15 и 2015/16. У 
наредним школским годинама секретар испитног одбора ће ове податке уносити у 
табелу. Носилац активности је тим за самовредновање. 
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11.  Област квалитета 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
У циљу задовољавања потреба ученика за ваннаставне активности, за 

организацију одлазака у позориште и биоскоп предложен је наставник физичке културе 
Предраг Трајковић. 

 
12. Област квалитета 5 – ЕТОС 
Предлог тима у овој области квалитета је да Тим за превенцију насиља разради 

унутрашњу заштитну мрежу за случајеве насиља и да исту презентује на првом 
наставничком већу у другом полугодишту.  
Предложено је и да се ради бољег функционисања ученичког парламента у исти 
укључи и наставник Марија Пешић. 
Предложено је и да одељењске старешине прикупе мејл адресе родитеља и ученика 
ради редовнијег информисања о активностима и делатностима школе. 
 

13. Област квалитета 6 – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ 
Тим је предложио да се до краја наставне године изврши анкетирање наставника о 

личним интересовањима за учешће и рад у тимовима 
 
14. Област квалитета 7 – РЕСУРСИ 
Предложено је да се у чек листу за стручно – педагошки надзор дода ставка да ли 

наставник примењује знања стечена на семинару. 
 

На овом састанку је констатовано да се предлог мера дат у јуну 2016. Године 
реализује од почетка школске године и да ће се реализација наставити, што ће бити 
саставни део Акционог плана за школску 2016/2017.  За израду Акционог плана према 
предложеним активностима и временској динамици задужен је члан тима Лорена 
Бранковић. 
 

Други састанак тима је одржан 10.03.2017. године. 
На другом састанку су анализиране активности у првом полугодишту школске 

2016/2017. Године као и план активности за наредни период.  
 
Трећи састанак тима је одржан 24.05.2017. године. 
На састанку су разматране активности које су биле предвиђене за треће тромесечје 

текуће школске године.  
 
Четврти  састанак тима је одржан 28.06.2017. године. 
На састанку је анализирана реализација активности из предлога мера за 

остваривање и унапређивање стандарда квалитета на крају наставне године. Извештај 
о реализацији предложених мера тј. Акционог плана дат је у виду чек листе у делу 
самовредновања рада тима – прилог 1. 

Лорена Бранковић је дала табеларни извештај о резултатима анкете о 
интересовањима ученика за ваннаставне активности. Извештај о резултатима анкете 
налази се у прилогу 2. На основу анализе тим ће дати предлог за ваннаставне 
активности за школску 2017/18. Годину 

Тим је дао предлог мера за побољшање стандарда квалитета рада установе за 
наредну школску годину.   

На петој седници у августу месецу тим ће направити план праћења за наредну 
школску годину и  разматраће извештај директора школе о педагошко- инструктивном 
надзору са предлогом мера. 

 
Методологија израде Извештаја 

 
Приликом израде Извештаја као извор информација коришћен је увид у следећу 

школску документацију:  
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- дневници евиденције образовног рада,  
- дневници евиденције осталих облика образовно-васпитног рада, 
- свеске записника тимова, свеске записника  стручних и одељењских већа, 

свеска записника Наставничког већа, Ученичког парламента, Педагошког 
колегијума, Савета родитеља,  

- Извештај о реализацији и остваривању Годишњег плана рада школе, Школског 
програма и Развојног плана школе,  

- непосредни увид у наставни рад и функционисање свих видова рада у школи. 
 

Предмет анализе су следеће области квалтета и стандарди: 
 

Област квалитета    1  Школски програм и годишњи план рада  
1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са 
прописима.  
1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе.  
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма.  
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма.  
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег 
плана рада школе.  
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада.  
1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су 
усклађени.  
1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног плана за 
текућу годину.  
1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени структурни елементи 
школског програма.  
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно усклађени у оквиру сваког 
разреда.  
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски усклађени у оквиру 
сваког разреда.  
1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда 
образовања и васпитања.  
1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по 
разредима.  
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде.  
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера 
остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног 
предмета наведених у наставном програму.  
1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће 
се остварити циљеви учења предмета у датом разреду.  
1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење 
различитих потреба ученика.  
1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на 
основу постојећих ресурса.  
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе специфичностима 
одељења.  
1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу 
анализе напредовања ученика у учењу.  
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу 
интересовања ученика и постојећих ресурса.  
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин 
реализације Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну популацију ученика. 
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Област квалитета  4       Подршка ученицима  
4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима.  
4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа.  
4.1.2. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима.  
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са породицом.  
4.1.4. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском 
животу.  
4.1.5. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима.  
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.  
4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 
различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима школе.  
4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...).  
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне 
године.  
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.  
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој.  
4.2.6. Kроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.  
4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група.  
4.3.1. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих група.  
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 
група.  
4.3.3. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за све ученике из осетљивих група.  
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 
ученике из осетљивих група.  
4.3.5. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 
осетљивим групама. 
 
Област квалитета   5  Етос 
5.3. Школа је безбедна средина за све.  
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.  
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.  
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у 
школској заједници.  
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.  
5.3.5. Kада се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима 
насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама.  
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.  
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела.  
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.  
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика.  
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу 
школе.  
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање 
осећања припадности школи.  
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници.  
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима 
и делатностима школе. 

 
Саставни део извештаја је Извештај о обављеном самовредновању у школској 

2017/2018. Години који обухвата следеће области квалитета и стандарде: 
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Област квалитета 2                      Настава и учење 
2.1. Наставник  примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу 
2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве часа 
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче 
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа 
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенијеа питања/задатке/захтеве. 
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа 
2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу 
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу 
са договореним правилима 
2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. 
2.5.5.  Наставник усмерава интеракциу међу ученицима тако да је она у функцији 
учења(користи питања ,идеје,коментаре ученика за рад на часу) 
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. 
2.7.Наставник ствара подстицану атмосферу за рад на часу  
2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицим 
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима 
2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика 
2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика 
2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу 
 
Област квалитета  3                   Образовна постигнућа ученика 
3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди 
3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни ниво 
образовних стандарда  
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи ниво 
образовних стандарда 
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен онапредни ниво 
образовних стандарда 
3.1.4. ученици којима је потербна додатна подршка у образовању остваруу постигнућа 
у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима 
3.1.5.  Школске оцене су у складу са резултатима на завршном/матурском/националном 
испиту 
Додатни стандарди кваитета за стручно образовање.  
3.1.7. Резултати на завршном/матурском испиту показују да су ученици овладали 
стручним компетенцијама,знањем,разумевањем,вештинама и ставовима педвиђеним 
образовним профилима 
3.1.8.Установа води евиденцију о броју ученика који се запошљава у року од годину 
дана по завршетку школовања 
3.1.9. Установа води евиденцију о броју ученика који после завршетка средње школе 
наставља даље школовање на вишем/високом образовању 
3.1.10. постоји довољан број послодаваца који учествују у реализацији 
завршних/матурских испита и практичној настави 
3.2. Школа континуирано доприноси ећој успешности ученика 
3.2.1.Школа примењује поступке којима прати успешност ученика 
3.2.2.број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу 
школску годину. 
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 
3.2.4.Ученици за које је сачињен ИОП  остварују напредак у складу са  циљевима 
постављеним у плану 
3.2.5.Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са 
постављеним циљевима 
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3.2.6.Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на прошлу 
школску годину 
Додатни стандард квалитета за стручно образовање 
3.2.7.. све релевантне унтересне стране су јасно обавештене о процедурама 
сумативног оцењивања процедурама интерног праћења и условима 
3.2.8. Сумативно оцењивање се користи да би се пратио напредак ученика и да би се 
ученици обавештавали о могућностима за даљи напредак 
 
 
Област квалитета   5      Етос 
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи 
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми  којима је регулисано понашање и 
одговорност свих 
5.1.2.У личним обраћањима свих и школи видљиво је међусобно уважавање 
5.1.3. За дискриминаторско понашање у школи предвиђене су мере и санкције  
5.1.4. За новопридошле ученике и наставнике примењују се разађени поступци 
прилагођавања на нову школску средину 
5.1.5. Предузимају  се ефикасни кораци за разрешавање конфликата и личних 
проблема у комуникацији када до њих дође/када се идентификују 
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 
5.2.1.Резултати ученика и наставника јавно се промовишу 
5.2.2.Ученици и наставници међусобно изражавају висока очекивања у погледу 
резултата рада 
5.2.3.У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и наставника за 
постигнуте резултате 
5.2.4.У школи се организују различите активности за ученике у којима свако може 
имати прилику да постигне резултат/успех 
5.2.5.Резултати ученика са сметњама у развоју се  посебно промовишу 
5.4. Школски амбијент је пријатан за све 
5.4.1.Улазни простор школе уређен је тако да показује добродошлицу 
5.4.2.Школски простор је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју 
5.4.3. У школи се ,ради обезбеђивања права на приватност ,користи посебан простор 
за индивидулне разговоре наставника са ученицима и родитељима 
5.4.4. У  уређењењу  школског простора користе се  ученички радови  

 
Област квалитета   7                 Ресурси 
7.1.Ушколи су обезбеђени потребни људски ресурси 
7.1.1.у школи је зепослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на 
број ученика 
7.1.2. наставно особље има прописане квалификације  
7.1.3. број ненасртавног особља у складу је са прописима 
7.1.4.Квалификације ненаставног особља су одговарајуће 
7.1.5.Школа у своје активности укључује волонтере 
7.3.У школи су обезбеђени материјално-технички ресурси(простор,опрема и 
наставна средства) 
7.3.1. Школа је физички безбедно место 
7.3.2.Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове 
7.3.3. У школи постоји простор за рад у складу са нормативом 
7.3.4. Школски простор је опремљен у складу са прописима 
7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију 
квалитетне наставе 
7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално 
7.4.1.Простор се користи према плану коришћења 
7.4.2.Наставна средства се користе према плану коришћења 
7.4.3.Наставна средства се користе у циљу постизања квалитета наставе 
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7.4.4. Материјално –технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења 
циљева наставе и учења 

 
У Извештај о остваривању циљева образовања и васпитања и стандарда 

постигнућа са предлогом мера за побољшање услова рада и остваривање образовно – 
васпитног рада инплементиран је само „Резиме“ односно закључак извештаја о 
самовредновању. У току школске 2017/2018. Године имплементацију акционог плана 
након процеса самовредновања пратиће и овај тим. 

 
ОБЛАСТ 1 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
 
1.5. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са 
прописима. 
Годишњи план рада је сачињен на основу Школског програма који садржи све законом 
предвиђене елементе  ( на основу наставног плана и програма, програме васпитног 
рада).  
 
1.6. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно 
су усклађени. 
У Годишњи план рада школе уграђен је акциони план рада Развојног плана школе за 
текућу годину. Годишњи план рада садржи оперативне елементе школског програма. 
Програми наставних предмета су међусобно садржајно и временски усклађени у оквиру 
сваког разреда колико то природа предмета дозвољава.  

 
1.7. Годишњи план рада школе, омогућава остварење циљева и стандарда 
образовања и васпитања. 
У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима 
као и и образовни стандарди. Месечни планови наставника садрже наведене садржаје 
којим ће се остварити циљеви учења предмета у датом разреду. Оперативни планови 
рада наставника за све разреде и образовне профиле садрже начин праћења 
остваривања циљева и стандарда предмета или тема). 

 
1.8. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на 
задовољење различитих потреба ученика. 
Годишњи план рада садржи листе изборних предмета као и предвиђен план израде 
ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу, Програм заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања, План ваннаставних активности  са 
дефинисаном динамиком и начином реализације. 

 
15. Установа/пружалац обуке у стручном образовању одговара на 

потребе свих интертесих страна у развоју и изради наставних 
програма и програма учења  

Наставни програми установе су друштвено инклузивни , пружају једнаке шансе и 
могућности свим ученицима, обухватају развој практичних вештина у окружењу, 
пружају подршку практичном и теоријском учењу. 

 
16. Установа/пружалац обуке у стручном образовању обезбеђује 

ефикасно преиспитивање наставних програма и програма учења 
Наставни програни установе садрже индикаторе учинка на основу којих се може 
мерити: успех ученика, исходи учења, побољшање наставе, учења и постигнућа, 
анализа учинка са циљем, остваривања даљег напретка развоја наставног програма 
установе. 
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ОБЛАСТ 4 
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 
4.1.1. Ученици су обавештени о врстама подршке у учењу које пружа школа. 
У циљу пружања подршке ученицима у учењу реализовани су следећи послови: 
индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који су постизали слабији успех 
као и помоћ у усвајању рационалних метода учења, саветодавни рад са првим 
разредом кроз чос: методе и технике успешног учења, саветодавни рад са ученицима 
који су понављали разред. 
Организовати часове упознавања ученика првог разреда и ППС. 
 

17. На основу анализе успеха предузимају се мере подршке ученицима. 
Након анализе успеха на сваком класификационом периоду, Одељењска већа, 
Наставничко веће и педагог школе дају предлог мера за унапређење успеха ученика. 
Предлог мера је саставни део Извештаја о успеху ученика. Уочена је недоследност у 
спровођењу мера. У наредном периоду ставити у функцију програм подршке 
ученицима који слабије напредују, доследно га примењивати. Након првог 
класификационог периода идентификовати ученике којима је потребна додатна 
подршка у виду израде ИОПа. Спровести поступак. 
За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању организована је 
допунска настава у току школске године. За ученике који се упућују на поправни и 
завршни испит организована је припремна настава по Закону. 
Указати ученицима и родитељим на важност и циљеве реализације и похађања 
допунске наставе. 
 

18. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са 
породицом. 

На почетку школске 2016/2017. Године одељењске старешине и помоћник директора 
школе начинили су распоред пријема родитеља. Родитељи су са распоредом упознати 
на првом родитељском састанку. 
У току првог полугодишта одржана су по два редовна родитељска састанка у свим 
одељењима, а према дневном реду предвиђеном Годишњим планом рада школе за 
школску 2016/2017. Годину. Родитељским састанцима су  поред одељењског 
старешине присуствовали и предметни професори у одељењима у којима се за то 
указала потреба. 
У току другог полугодишта реализовани су два редовна родитељска састанка у свим 
одељењима и два ванредна. Ванредни родитељски састанци реализовани су у 
одељењима 2-5 и 1-3 у циљу пружања подршке ученицима и мотивацију за 
поправљање оцена након класификационог периода у одељењу 2-5 и због промене 
одељењског старешине у одељењу 1-3.  
Задатак предвиђен Развојним планом школе, а у циљу унапређења сарадње са 
родитељима и пружању подршке ученицима, формирање и одржавање фокус група са 
родитељима ученика сличних или истих уочених проблема, показала се као ефикасна у 
претходној школској години па се са истим активностима наставило и ове. Реализовано 
је укупно 23 састанака фокус група којима је обухваћено 63 родитеља. Највише фокус 
група одржано је у првом разреду – дванаест, затим у четвртом седам и  другом четири 
фокус групе. У одељењима трећег разреда није остварен овакав вид сарадње. 
Најчешћи облик сарадње  одељењских старешина и родитеља/старатеља ученика су 
индивидуални разговори. Евидентан је изразито већи број индивидуалних разговора са 
родитељима/старатељима ученика првог у односу на све остале разреде због потребе 
за додатном подршком у прилагођавању школском животу у средњој школи, 
преузимању школских обавеза и одговорности, упознавању са школским правилима и 
предностима школовања у Прехрамбено – хемијској школи. 
Сарадња школе са родитељима/старатељима ученика одвијала се и кроз укључивање 
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родитеља у процес одлучивања и то кроз Законску обавезу партиципације у: 
• Савет родитеља Школе, 
• Школски одбор, 
• рад школских Тимова – тим за заштиту ученика од насиља, тим за 

самовредновање, стручни актив за развојно планирање. 
Комуникација на релацији школа – родитељи/старатељи одвијала се кроз личне 
индивидуалне контакте и групне састанке, писменим путем, путем мејла, огласне 
табле, сајта школе. 
Педагог школе је обављала индивидуалне или групне разговоре са родитељима по 
указаној и индентификованој потреби за подршком. 
У оквиру обележавања Дана школе и дана сарадње са родитељима 07.04.2017. године, 
реализована је трибина за родитеље на тему „Партиципација родитеља важан фактор 
подршке развоју ученика и школе са освртом на Законску регулативу“. Трибини је 
присуствовало и у дискусији учествовало 18 родитеља ученика и помоћник директора.  
Тог дана, такође, родитељи су имали прилику да посете јавни час енглеског језика на 
тему „Џез клуб“, радионицу о дискриминацији, школску приредбу „Мали витез“ и да 
разгледају изложбу радова од кашираног папира ученика еколошке секције. 

(Извод из извештаја о реализацији Школског програма)   
 
У циљу што бољег информисања родитеља о постигнућима ученика и изостајању са 
наставе, израђени су позиви за родитеље за различите намене. Позиви омогућавају 
прецизност и позив на директну и кокретну сарадњу. 
 

19. У школи функционишу тимови за подршку ученицима у прилагођавању 
школском животу 

Тим за безбедност и заштиту ученика: чланови тима израдили су програм заштите и 
сви запослени, Школски одбор и Наставничко веће упознати су са њим. Руководство 
школе, педагог, одељ. Старешине и одељ. Заједница су се укључивали у појачан 
васпитни рад са ученицима и сарадњу са родитељима. Постоје и дефинисана 
дежурства и континуирана сарадња са школским полицајцем. Ученици се након уписа у 
школу детаљно упознају са наведеним чињеницама. 
Тим за здравствено васпитање. Секција за хуманитарне активности: Организовани 
су систематски прегледи као и стоматолошки прегледи. Организују се трибине, теме се 
бирају на захтев ученика. Ученици се упућују на саветовалиште за исхрану и 
саветовалиште за младе. Координатор је у сталном контакту са  ученицима и 
лекарима. Спроведене су разне хуманитарне акције.. 
Тим за пружање додатне подршке ученику и инклузивно образовање: 
Захваљујући тиму чланови су разговарали са старешинама првог разреда да би се 
утврдило да ли постоје ученици са посебним потребама и на основу тога је сачињен и 
усвојен план.  
Тим за за подршку ученицима у прилагођавању школском животу: тим чине 
одељењски старешина и педагог школе. Постоји план план прилагођавања 
новопридошлих ученика школском животу.  
У наредном периоду доследно га примењивати. 
 

20. Школа сарађује са релевантним институцијама у пружању подршке 
ученицима. 

Дугогодишња сарадња, у циљу пружања подршке ученицима, са Центром за социјални 
рад ове школске године иницирана је у пружању подршке за пет ученика наше школе. 
Иницијатива је, у зависности од потреба, обострана. 
 
Иницирана је сардња са Центром за хранитељство у пружању подршке ученику првог 
разреда децембра месеца 2016. 
Сардња са Домом здравља и Интерресорном комисијом иницирана је на захтев школе 
децембра месеца 2016. 
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У току другог полугодишта школске 2016/2017. Године педагог школе и одељењски 
старешина одељења 1-3 сарађивале су са прихватном станицом Дома Душко Радовић 
у циљу пружања подршке ученици. 
Ове школске године успостављена је сарадња и за Заводом за васпитање омладине 
Ниш због ученика који су уписани у нашу школу.  
На иницијативу Центра за девојке успостављена је сардња новембра месеца 2016. 
И у току школске 2016/2017.године настављена је дугогодишња сарадња са Центром за 
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, Полицијском управом Ниш, Домом ученика 
средњих школа, Саветовалиштем за младе при Дому здравља, невладиним 
организацијама у граду, Канцеларијама за младе, итд.  
Ученици наше школе су и ове године били активни учесници пројеката, предавања, 
радионица и др. О актуелним темама а у организацији различитих организација и 
институција у граду. 
Сарадња са институцијама у широј локалној заједници остварена је кроз рад Ученичког 
парламента, Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за превенцију и заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Стручног тима за 
инклузвно образовање и др.   
Информације о сарадњи са социјалним партнерима у циљу реализације практичне 
наставе, часова вежби и блок наставе налазе се у Извештају координатора практичне 
наставе. 
 
 
4.5. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 

21. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања 
различитих потреба и интересовања ученика, у складу са ресурсима 
школе. 

Школа има велики број тимова, секција, комисија намењених ученицима који имају 
различита интересовања. Оно што би могло да се поправи је боља информисаност 
ученика о  ваннаставним активностима које су им на располагању.  
У школској 2016/2017. Године у функцији су биле осам секције. За наредну школску 
годину Тим за унапређење квалитета наставе спровео је анкету о интересовањима 
ученика за учешће у раду секција што ће увеликој мери допринети формирању листе 
понуђених секција. 
 

22. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 
вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна 
комуникација...).  

У школи постоје медијаторски тимови обучених професора и ученика који промовишу 
ненасилно решавање конфликата, асертивност, бољу сарадњу на релацијама ученик – 
ученик и ученик – професор. Такође, настава грађанског васпитања има у програму 
рада доста елемената ненасилне комуникације. Одељењске старешине реализују 
радионице о превенцији насиља на ЧОС-у у току целе школске године. Реализоване 
превентивне активности, у превенцији насиља, дате су у извештају тима за безбедност. 
 

23. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него 
претходне године.  

Број ученика укључених у секције, 146, у школској 2016/2017. Години мањи је у односу 
на претходну за 68. Може се констатовати велики број ученика укључених у друге 
ваннаставне активности у школи приказаних у Извештају о културној и јавној 
делатности школе.  
У наредном периоду ваннаставним активностима обухватити већи број ученика. 
 

24. У школи се промовишу здрави стилови живота.  
У школи је одржано много предавања, трибина, акција и радионица које промовишу 
здраве стилове живота. Активности побројане у Извештају тима. 
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Ученици наше школе узели су учешће у обележавању  Национални дан без дуванског 
дима у организацији Општине Медијана. 
 

25. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој.  
У школи се промовише заштита животне средине кроз одржавање акција, предавања, 
секција и паноа преко којих се ученици обучавају за заштиту животне средине. У 
школској 2016/2017. Години школа је добила статус међународне еко школе. 
 

26. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика.  
Поред подстицаја професионалног развоја ученика кроз наставни рад, у школи постоји 
Тим за КВИС. Ученици су имали прилику да се упознају са великим бројем факултета и 
високих школа на сајку каријерног вођења одржаног у школи 07.04.2017. године 
традиционално у оквиру обележавања Дана школе. Такође, школа је узела учешће у 
обележавању Дана девојчица када су ученице школе имале могућност да се упознају 
са за њих нетипичним занимањима. Детаљан извештај дат је у извештају тима. 
 
4.6. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 

27. Школа предузима активности за упис у школу ученика из осетљивих 
група.  

Школа у оквиру својих редовних уписних активности, уписује ученике из осетљивих 
група. У школи имамо уписане ученике који су и у ОШ радили по ИОП-у, децу 
припаднике Ромске националне заједнице, као и децу из расељених породица. Велики 
број наших ученика долази из породица лошег материјалног положаја, где један или 
оба родитеља нису запослени. 
Школу похађају ученици Завода за васпитање омладине и деца из Дома за незбринуту 
децу Душко Радовић. На почетку школске године у школи су била два ученика из 
хранитељске породице. 
  

28. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група.  

Ученици из осетљивих група редовно похађају наставу, о чему постоје докази у 
Дневницима рада одељења. Одељењске старешине сарађују и са родитељима ових 
ученика кроз индивидуалне и родитељске састанке, са  циљем што редовнијег 
похађања наставе и боље адаптације ових ученика. Такве активности предузимају и 
педагог школе.  
За ученике чији родитељи одлазе на привремени рад у иностранство, школа одобрава 
одсуство уз план подршке када се врате како би се успешно уклопили. 
 

29. У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за све ученике из осетљивих група.  

ИОП-2 израђен је за једног ученика коме је додатна подршка неопходна.  
У наредном периоду, на првом класификационом периоду, идентификовати све 
ученике којима је додатна подршка потребна и прилагодити им начин рада. 
 

30. У школи се организују компензаторни програми/активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група.  

Након спроведеног иницијалног тестирања ученика првог и другог разреда, сачињени 
су компензаторни програми из следећих предмета: српски језик и књижевност, енглески 
језик, математика, хемија и општа и неорганска хемија у првом и српски језик и 
књижевност и математика у другом разреду. Компензаторне програме је на предлог 
стручних већа из области предмета усвојио Педагошки колегијум октобра месеца 2016. 
Године. Садржаји програма реализовани су у оквиру часова допунске и редовне 
наставе. 
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31. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 
подршци осетљивим групама.  

Дугогодишња сарадња, у циљу пружања подршке ученицима, са Центром за социјални 
рад ове школске године иницирана је у пружању подршке за пет ученика наше школе. 
Иницијатива је, у зависности од потреба, обострана. 
Иницирана је сардња са Центром за хранитељство у пружању подршке ученику првог 
разреда децембра месеца 2016. 
Сардња са Домом здравља и Интерресорном комисијом иницирана је на захтев школе 
децембра месеца 2016. 
У току другог полугодишта школске 2016/2017. Године педагог школе и одељењски 
старешина одељења 1-3 сарађивале су са прихватном станицом Дома Душко Радовић 
у циљу пружања подршке ученици. 
Ове школске године успостављена је сарадња и за Заводом за васпитање омладине 
Ниш због ученика који су уписани у нашу школу.  
На иницијативу Центра за девојке успостављена је сардња новембра месеца 2016. 
 
4.7. Установа /пружалац обуке у стручном образовању се стара да свим 

ученицима учини доступним службе и активности каријерног вођења 
У школи се кроз рад Тима за КСИВ, педгога и наставу грађанског васпитања обрађује 
професионална оријентација ученика. Ученицима су доступни подаци на Сајму 
образовања. У току школске године у школи се организује промоција факултета и 
високих школа струковних студија.  

ОБЛАСТ 5 
ЕТОС 

 
5.3. Школа је безбедна средина за све 
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.  
У школи се предузимају потребне мере да би се предупредио било који облик насиља 
(вербално, физичко насиље). У холу школе и наставничкој канцеларији објављене су 
шематски приказани кораци у интервенцији на насиље. На пригодним местима у школи 
објављени су нивои насиља. На све видове насиља или било ког узнемиравања 
запослени у школи реагују обавештавањем педагога, ОС, обезбеђења или родитеља 
ученика. 
 

32. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.  
У школи  постоји Тим за заштиту и превенцију ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. Тим интензивно сарађује са руководством школе, 
одељењским старешинама, као и са школским полицајцем, а према потреби и са ПУ 
Ниш, Центром за социјални рад а, наравно, интензивна сарадња са остварује и са 
родитељима ученика.  
На седници Наставничког већа марта месеца 2017. Године чланови тима представили 
су нови Програм заштите ученика од насиља са посебним освртом на кораке које треба 
предузети у случају када до насиља дође. 
 

33. У школи се организују превентивне активности које доприносе 
безбедности у школској заједници.  

Превентивне активности се остварују кроз рад одељењских старешина, кроз рад 
педагога школе, организовање трибина, кроз часове грађанског васпитања и рад 
Ученичког парламента. Детаљан извештај о реализованим превентивним активностима 
налази се у Извештају тима за безбедност. 
 

34. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.  
Тим за безбедност има израђене протоколе за праћење свих облика насиља, а 
појединачни случајеви се анализирају и на седницама Одељењских и Наставничких 
већа. 
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У току школске 2016/2017. Године тим је анализирао десет случајева насиља о чему 
постоји евиденција у свесци записника тима за безбедност. За три ученице школе 
израђен је индивидуални план заштите. 
У наредном периоду и даље обвавезно доследно пратити све инцидентне ситуације.  
 

35. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у 
случајевима насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 
установама.  

У случајевима када се насиље догоди, примењују се мере у складу са протоколом, о 
чему постоје и уредни записници Тима за безбедност, као и евиденција одељењских 
старешина. 
 
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних 
тела.  
Сарадња између руководства, наставника, педагога, чланова Школског одбора и  
Савета родитеља је добро развијена и остварена на свим нивоима у циљу што бољег 
функционисања и рада школе.  
 

36. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад.  
Ученици кроз рад Ученичког парламента активно учествују у раду школе, подржавају 
различите манифестације које се организују, иницирају своје акције и за то добијају 
подршку наставника и руководства школе. 
У току школске 2016/2017. Године тим за подршку Ученичком парламенту проширен је 
за још једног члана (наставника) у циљу пружања подпуне подршке. 
 
 

37. Наставно особље благовремено разматра и прихвата 
иницијативе ученика.  

Преко Ученичког парламента ученици своје иницијативе презентују наставном особљу, 
које их разматра и све које су реално оствариве подржава. 
У наредном периоду Парламент укључити у пружању подршке новопридошлим 
ученицима (акциони план за самовредновање) 
 

38. Школа развија и негује различите облике активног учешћа 
родитеља у животу школе.  

Родитељи се активно укључују у живот школе кроз родитељке састанке, Савет 
родитеља, Школски одбор, рад у тимовима и  манифестације, прославе у школи, кроз 
присуство трибинама које се одржавају у школи. 
Детаљан опис сарадње са родитељима дат је у Извештају о сарадњи са родитељима 
који је саставни део Извештаја о реализацији Школског програма.  
 

39. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је 
циљ јачање осећања припадности школи.  

У школи се организују представе за Дан школе, Светог Саву и друге ваннаставне 
активности у чијој реализацији активно сарађују и учествују и наставници и ученици.  
Ове школске године у оквиру обележавања Дана школе организован је и дан сарадње 
ученика, родитеља и наставника са низом заједничких активности: 
- сајам каријерног вођења и саветовања 
- трибина за родитеље „Партиципација родитеља важан фактор подршке развоју 
ученика и школе са освртом на Законску регулативу“ 
- изложба ученичких радова од кашираног материјала 
- радионица о дискриминацији 
- приредба „Мали витез“. 
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Сваке године, традиционално, школа узима учешће на фестивалу „Наук није баук“ и у 
обележавању Дана мола. Припреме за ове манифестације обављају заједно ученици и 
наставници. 
 

40. Школа сарађује са актерима у заједници.  
Школа планира и остварује сарадњу са бројним институцијама и установама у 
окружењу и прикључује се бројним еколошким, хуманитарним, спортским и културним 
акцијама у локалној заједници. У локалној заједници се често појављујемо и као 
иницијатори многих акција. 

Циљ сарадње школе са локалном самоуправом и њеним институцијама је 
унапређивање образовно-васпитног рада, резултата тог рада и општег културног и 
образовног нивоа живота и рада школе.  

И у току школске 2016/2017.године настављена је дугогодишња сарадња са 
Центром за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, Полицијском управом Ниш, Домом 
ученика средњих школа, Саветовалиштем за младе при Дому здравља, невладиним 
организацијама у граду, Канцеларијама за младе, итд.  

Ученици наше школе су и ове године били активни учесници пројеката, 
предавања, радионица и др. О актуелним темама а у организацији различитих 
организација и институција у граду. 

Сарадња са институцијама у широј локалној заједници остварена је кроз рад 
Ученичког парламента, Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за превенцију и 
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Стручног 
тима за инклузвно образовање и др.   
 Информације о сарадњи са социјалним партнерима у циљу реализације 
практичне наставе, часова вежби и блок наставе налазе се у Извештају координатора 
практичне наставе. 
 Детаљан извештај о сарадњи са локалном средином дат је у Извештају о 
реализацији Школског програма. 
 

41. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о 
активностима и делатностима школе.  

Родитељи се о активностима и делатностима школе информишу на родитељским 
састанцима, на огласној табли школе, путем сајта итд. 

Полазну основу сарадње представља настојање одељењског старешине да 
успостави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. У овим контактима 
одељењски старешина прикупља податке о карактеристикама физиолошког, 
интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја ученика, податке о њиховим 
интересовањима и потребама, упознаје породичне прилике и услове рада ученика. На 
основу познавања личности ученика, одељењски старешина врши избор оних 
педагошких решења која у највећем степену подстичу индивидуални развој сваког 
појединца, а исто тако прикупљени подаци омогућавају одељењском старешини да 
ученицима пружи најцелисходнију помоћ у васпитању. 
            На почетку школске 2016/2017. Године одељењске старешине и помоћник 
директора школе начинили су распоред пријема родитеља. Родитељи су са 
распоредом упознати на првом родитељском састанку. 

У току првог полугодишта одржана су по три редовна родитељска састанка у 
свим одељењима, а према дневном реду предвиђеном Годишњим планом рада школе 
за школску 2016/2017. Годину. Родитељским састанцима су  поред одељењског 
старешине присуствовали и предметни професори у одељењима у којима се за то 
указала потреба. 

У току другог полугодишта реализовани су два редовна родитељска састанка у 
свим одељењима и два ванредна. Ванредни родитељски састанци реализовани су у 
одељењима 2-5 и 1-3 у циљу пружања подршке ученицима и мотивацију за 
поправљање оцена након класификационог периода у одељењу 2-5 и због промене 
одељењског старешине у одељењу 1-3.  
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Задатак предвиђен Развојним планом школе, а у циљу унапређења сарадње са 
родитељима и пружању подршке ученицима, формирање и одржавање фокус група са 
родитељима ученика сличних или истих уочених проблема, показала се као ефикасна у 
претходној школској години па се са истим активностима наставило и ове. Реализовано 
је укупно 23 састанака фокус група којима је обухваћено 63 родитеља. Највише фокус 
група одржано је у првом разреду – дванаест, затим у четвртом седам и  другом четири 
фокус групе. У одељењима трећег разреда није остварен овакав вид сарадње. 

Најчешћи облик сарадње  одељењских старешина и родитеља/старатеља 
ученика су индивидуални разговори. Евидентан је изразито већи број индивидуалних 
разговора са родитељима/старатељима ученика првог у односу на све остале разреде 
због потребе за додатном подршком у прилагођавању школском животу у средњој 
школи, преузимању школских обавеза и одговорности, упознавању са школским 
правилима и предностима школовања у Прехрамбено – хемијској школи. 

Сарадња школе са родитељима/старатељима ученика одвијала се и кроз 
укључивање родитеља у процес одлучивања и то кроз Законску обавезу партиципације 
у: 
• Савет родитеља Школе, 
• Школски одбор, 
• рад школских Тимова – тим за заштиту ученика од насиља, тим за 

самовредновање, стручни актив за развојно планирање. 
Комуникација на релацији школа – родитељи/старатељи одвијала се кроз личне 

индивидуалне контакте и групне састанке, писменим путем, путем мејла, огласне 
табле, сајта школе. 

Педагог школе је обављала индивидуалне или групне разговоре са родитељима 
по указаној и индентификованој потреби за подршком. 

Детаљан извештај о сарадњи школе са породицама ученика дат је у Извештају 
о реализацији Школског програма. 

 
Извод из Извештаја о самовредновању – Резиме 

Упоредна анализа самовредновања 

ОБЛАСТ/СТАНДАРД НАСТАВНИЦИ УЧЕНИЦИ РОДИТЕЉИ 
- 

Н/У 
СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 3,67 2,97  0,7 3,32 

Стандард   2.1.: 
Наставник примењује 
одговарајућа дидактичко-
методичка решења на часу 

3,701 3,03  0,67 3,36 

Стандард   2.5.: 
Наставник ефикасно управља 
процесом учења на часу 

3,56 2,92  0,64 3,24 

Стандард   2.7.: 
Наставник ствара подстицајну 
атмосферу за рад на часу. 

3,75 2,66  1,09 3,2 

За подручје вредновања  Настава и учење  дати су резултати на основу анализе анкете коју су 
попуњавали ученици и наставници. 
Oцена важности овог подручја вредновања је веома висока код свих категорија анкетираних,док 
је процена присутности различита за одређене индикаторе. 
Код индикатора који се односе на примену дидактичко-методичких решења на часу постоји 
велика сагласност у оцени присутности. 
 
Унапредити: Потребно је  да се унапреде методе рада и у већој мери и чешће користе 
различите вербалне и визуелне методе,што ће бити омогућено употребом нових  техничких 
средстава. У наредном периоду радити на поступности у давању информација ученицима у 
складу са њиховим претходним знањем. 
Стандард квалитета који се односи на управљање процесом учења на часу процена 
присутности код наставника је врло висока ,док ученици поједине критеријуме процењују нешто 
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мањом оценом. 
Унапедити: уважавати различитости код ученика у погледу знања и способности приликом 
планирања и укључити што већи број ученика у активности током часа. Доследније поштовати  
договорена правила понашања,која треба утврдити на почетку наставне године. 
Предвидети мере казне за недисциплину као и похвале и награде за примерено 
понашање.Укључити одељењску заједницу  при дефинисању правила. Унапредити 
комуникацију- од давања упутстава и постављања питања  ка могућностима  изношења 
мишљења и запажања ученика. 
Користити рад у групама јер је, за ученике, прихватљивији јер сваки члан групе може да 
допринесе у складу са својим знањима и могућностима. 
Подстицати ученике да постављају питања и дискутују. 
Предвидети примену  кратких анкета на основу којих ће се добити повратна информација и 
утврдити да ли је циљ часа постигнут. 
 
Стандард квалитета који се односи на подстицајну атмосферу за рад на часу  показује да 
наставници показују поштовање према ученицима,и да користе различите поступке за 
мотивисање ученика,па треба наставити са примерима добре праксе. 
 Ученици неке критеријуме  оцењују просечном оценом 2,66 што указује на потребу да треба 
унапредити: начине комуникације међу ученицима кроз учење ненасилне комуникације кроз 
обуку о медијацији,укључити што већи број ученика, треба подстицати  ученике и усмеравати их 
да користе различите изворе знања(нове технологије) , подстицати ученике да самостално 
користе различитих извора знања за решавање проблема, користити похвале и награде и 
истицати позитивне примере понашања и постигнућа ученика. Користити уведене начине 
оцењивања који додатно мотивишу ученике да постижу бољи успех.Предвидети начин да што 
већи број ученика посећује часове допунске наставе која се организује. У наредном периоду 
охрабрити ученике да активно учествују у дискусији,износе своја запажања и развијају критичко 
мишљење и  подстицати њихов даљи рад. 
 

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

За подручје вредновања области квалитета Образовна постигнућа ученика  резултати су 
дати увидом у школску документацију и на основу извештаја педагога школе СТИО тима иТима 
за каријерно вођење. 
Резултати на матурским испитима показују оствареност образовних стандарда. Школа 
континуирано прати и доприноси већој успешности ученика. Школа обавештаве све релевантне 
интересне стране о оцењивању. Сваки ученик по завршетку разреда добија сведочанство. 
Установа не води евиденцију о броју ученика који се запосле или упишу на факултет/високу 
школу по завршетку средње школе. Школске оцене и успех  нису у складу са матурским 
испитима. 
Повећан је број ученика који напуштају школовање. 
Унапредити: Формирати евиденционе листе на нивоу одељења о броју ученика који се запосле 
или упишу на факултет/високу школу по завршетку средње школе. Време реализације: школска 
2017/2018 год. 
Смањити осипање ученика. 
 

ОБЛАСТ/СТАНДАРД НАСТАВНИЦИ УЧЕНИЦИ РОДИТЕЉИ 
- 

Н/У 
СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

ЕТОС 3,6 3,1 3,48 0,5 3,39 

Стандард   5.1.: 
Регулисани су међуљудски 
односи у школи 

3,57 3,06 3,43 0,51 3,35 

Стандард   5.2.: 
Резултати ученика и 
наставника се подржавају и 
промовишу 

3,49 3,05 3,35 0,44 3,3 

Стандард   5.4.: 
Школски амбијент је пријатан 
за све 

3,75 3,2 3,67 0,55 3,54 
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За подручје вредновања Етос дати су резултати на основу анализе анкете коју су попуњавали 
ученици, наставници, родитељи. 
Наставници ,ученици и родитељи оцењују индикаторе сарадње на свим нивоима високо и као 
важне, и као присутне у школи.Високо су оцењени стандарди квалитета који се односе на 
регулисање међуљудских односа и школског амбијента. 
Предлог је да се на поштовању норми доследно инсистира код свих интересних група 
Унапредити начин комуникације .Установити механизам континуираног јавног промовисања 
постигнутих резултата (нпр. – на сајту школе, путем разгласа). Ускладити и јасно изразити 
очекивања у погледу резултата рада. У наредном периоду ускладити Правилнике о 
похваљивању и награђивању. Установити систем промовисања и награђивања  резултата. 
 

ОБЛАСТ/СТАНДАРД НАСТАВНИЦИ УЧЕНИЦИ РОДИТЕЉИ 
- 

Н/У 
СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

РЕСУРСИ 3,5 3,2 3,43 0,3 3,38 

Стандард   7.1.: Ушколи су 
обезбеђени потребни људски 
ресурси 

    4 

Стандард   7.3.: 
У школи су обезбеђени 
материјално-технички 
ресурси(простор,опрема и 
наставна средства) 

3,54 3,35 3,5 0,19 3,46 

Стандард   7.4.: 
Материјално-технички 
ресурси користе се 
функционално 

3,47 3,04 3,35 0,43 3,29 

За подручје вредновања Ресурси  дати су резултати на основу анализе анкете коју су 
попуњавали ученици и наставници као и увидом у школску документацију. 
У школи су обезбеђени потребни људски ресурси ,просторије и материјално-технички ресурси. 
Висока оцена 3,49 од стране ученика је показатељ да се осећају заштићеним у установи и знају 
коме да се обрате уколико су угрожени. Школски простор задовољава здравствено-хигијенске 
услове. Школски простор је опремљен и у складу је са нормативима. Школа је опремљена 
наставним средствима у складу са могућностима школе. 
Материјално технички ресурси се не користе у довољној мери функционално,што треба 
унапредити у наредном периоду. 
 

 

На основу свега наведеног, тим за  остваривање циљева образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа  даје следећи предлог мера за наредну школску годину : 

 
1. Пратити реализацију акционог плана за самовредновање у сарадњи са Тимом 

за самовредновање 
2. Имплементирати сазнања стечена на семинару „Појачан васпитни рад“ у 

школску праксу 
3. Израда образаца педагошке свеске за одељењске старешине 
4. Организовати састанак са  одељењским старешинама ради презентације 

предлога мера 2 и 3. 
5. Организовати часове упознавања ученика првог разреда и ППС. 
6. Указати ученицима и родитељим на важност и циљеве реализације и похађања 

допунске наставе (ОС, педагог) 
7. План прилагођавања новопридошлих ученика школском животу наредном 

периоду доследно примењивати. 
8. У наредном периоду ваннаставним активностима обухватити већи број ученика 

(дато и у акционом плану самовредновања) 
9. У наредном периоду, на првом класификационом периоду, идентификовати све 

ученике којима је додатна подршка потребна и прилагодити им начин рада. 
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10. У наредном периоду и даље обвавезно доследно пратити све инцидентне 
ситуације 

11. У наредном периоду Парламент укључити у пружању подршке новопридошлим 
ученицима (акциони план за самовредновање) 

 
Тим ће на састанку у августу месецу израдити план за унапређивање квалитета 

рада за следећу школску годину у сарадњи са тимом за Развојни план  школе и тимом 
за самовредновање. 
  

16.КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 

Табеларни преглед реализованих активности у школској 2016/2017. Години: 
 

Месец 
 

Активности 
 

 
Реализација 

(учесници) 

 
Носиоци 

активности 
Време 

Септембар 

Свечани пријем 
првака 

Пријем. 
Ученици првог разреда 

Директор школе, 
помоћник 

директора школе, 
ОС првог разреда 

01.09.2016. 

 
Филм о заштити 
животне средине 

 

Ученици треће и четврте 
године 

ЕУ Инфо кутак, 
Данијела Николић 

Велков 
05.09.2016. 

Род,равноправност 
и роднозасновано 

насиље 

Предавање. 
Ученици првог разреда 

Удружење 
самохраних мајки 

13.09.2016. 

,,Храна се једе, не 
баца се!“ 

 

Предавање, радионица. 
Ученици треће године 

ЕУ Инфо кутак, 
Данијела Николић 

Велков 
14.09.2016. 

,,Климатске 
промене и 

обновљиви извори 
енергије“ 

Предавање, 
Ученици пвог и трећег 

разреда 

Еко кутак и зелени 
кључ, Данијела 
Николић Велков 

19.09.2016. 

Безбедност и 
здравље на раду 

Предавање,ученици 
првог, другог и трећег 

разреда 

Delhaize Serbia, 
Ристић Весна 

21.09.2016. 

Спортфест 
Медијана 

Такмичење у спортским 
дисциплинама, ученици 

свих разреда 

Стојан Динић, 
Владан Ћирић, 

Трајковић Предраг 
27-30.09.2016 

,,Пренеси знање, 
да насиље буде 

мање“ 

Предавање, ученици 
трећег разреда 

Центар за развој 
ивилних ресурса, 

Ракић Иван,Ћирић 
Владан, Силвана 

Петковић 

28.09.2016 

Предавање о 
административним 

пословима 

Предавање,ученици 
трећег разреда 

Фирма 
,,Флерт“,Грујић 

Душан 
29.09.2016. 

Ноћ истраживача 
Сајам науке, ученици 

другог и трећег разреда 

Ноцић 
Владимир,Маркови

ћ Мила,Данијела 
Николић 

Велков,Јелена 
Илић, Ирена 
Стојановић 

30.09.2016. 

Октобар 
,,Компостирај- 

управљај отпадом“ 
Предавање, ученици 

трећег разреда 

Омладински кутак, 
Данијела Николић 

Велков 
19.10.2016 
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Донација Прехема 
удружењу ЗОО 

Планет 

Предавање,ученици 
трећег и другог разреда 

ЗОО Планет-
удружење,Ракић 

Иван. 
19.10.2016 

Обележавање 
Дана мола 

Предавање,промоција 
ученицима основних 

школа 

Стручни актив 
хемичара 

23-
28.10.2016. 

 
Тамичење у изради 
славских колача у 

Алексинцу 
 

 
Такмичење 

 

 
Невенка 

Николић,Сузана 
Дашић,Весна 

Ристић,ученици 
друге и треће 

године 
. 

28.10.,2016 

Новембар 

Стручна екскурзија 
Екскурзија, Стари 

Бановци 

Весна Ристић, 
ученици четврте 

године 
02.11.2016. 

Taкмичење у 
стоном 

тенису(општинско) 

Такмичење 
 

Владан 
Ћирић,ученици 
четврте године 

04.11.2016. 

Стручна екскурзија 

 
Екскурзија, Врњачка 

Бања 
 

Весна Ристић, 
Ученици треће и 
четврте године 

08.11.2016. 

Презентација 
Презентација европског 
дневника и конкурса за 
средњошколске радове 

Драгана 
Гавриловић и 

ученици трећег 
разреда 

24.11.2016. 

Изложба радова 

 
Обележен Светски дан 

борбе против сиде 
изложбом радова 

 
 

Ракић Иван и 
ученички 

парламент 

 
01.12.2016. 

Децембар 

Предавање 
Предавање о пословним 

вештинама, ученици 
четврте године 

Професори са 
универзитета 
Сингидунум, 
одељенске 

старешине четврте 
године 

07-13.12.2016 

Изложба 

Изложба ученичких 
радова поводом 

обележавања 
међународног Дана 

људских права 

Ученички 
парламент, Ракић 

Иван 
10.12.2016. 

 
Предавање 

 

Центар за 
девојке,предавање 
поводом Европске 

недеље борбе против 
рака материце 

Ученици четврте 
године 

16.12.2016. 

 
Промоција 

 

Промоција Факултета 
Џон Несбит, у оквиру 
каријерног вођења уч. 

Златица Папрић, 
Нина Живадиновић 

ученици четврте 
год. 

16.12.2016. 

 
Декорисање 

 

Декорисање школе за 
Новогодишње празнике 

Иван Ракић, уч. 
Првог разреда 

20.12.2016. 

Превентивни 
преглед 

Превентивни преглед 
запослених и ученика 

Дом зравља Ниш, 
Нина Живадиновић 

26-27-
12.2016. 
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Хуманитарно 
дружење 

Хуманитарно дружење 
са уч. Спијалне школе 

,,Бубањ“ 

Уч друге године и 
Марија пешић и 

Иван Ракић 
28.12.2016. 

Јануар Прослава 
Прослава школске славе 

,,Свети Сава“ 

Учении свих 
година,Светлана 
Оклопџија, Клара 

Станковић 

27.01.2017 

 
 

Фебруар 
 
 

Предавање 
Центар за девојке, 
предавање на тему 

,,Трговина жена“  

Ученице треће 
године, Гордана 

Микић 
28.02.2017. 

 
 

Март  
 

Трибина 

Удружење самохраних 
мајки,трибина,,Превенциј

а болести и промоција 
здравља младих“ 

Ученице друге 
године, Гордана 

Микић 
01.03.2017. 

Такмичење 
Међународна изложба 

торти и славских колача, 
удружење занатлија Ниш 

Ученици треће 
године, Невенка 

Николић 
04.03.2017 

Такмичење 
„Игре на води“ Општина 

Медијана 

Ученици свих 
разреда, Трајковић 

Предраг 
05.03.2017 

Биоскоп 
Пројекција филма ,,Santa 

Maria della 
Salute“биоскоп Купина 

Ученици свих 
разреда, Предраг 
Трајковић, Иван 

Ракић 

06.03.2017 

Презентација  
Презентација Факултета 

заштите на раду  

Ученици четврте 
године, Весна 

Ристић 
07.03.2017. 

Хуманитарна 
акција 

Акција добровољног 
давања крви, Завод за 
трансфузију КЦ Ниш 

Ученици и 
професори школе 

08.03.2017 

Предавање Форум младих научника 
Ирена Стојановић, 

ученици тећег 
разреда 

15.03.2017. 

Предавање 
Др Миодраг Ђорђевић  

Психоактивне супстанце 

Нина 
Живадиновић,Горд
ана Микић, ученици 

првог разреда 

17.03и 
23.03.2017. 

Драмска представа 

Драмски фестивал 
младих 

,,Буди витрез“, 
представа Прехема 

Валентина 
Радојичић, ученици 

школе 
25.03.2017. 

Предавање, 
радионица 

Наук није баук 

Драгана 
Гавриловић, 

Љиљана 
Младеновић, 

Јасминка 
Цветковић, 

Весна Јовић 

31.03-
01.04.2017. 

 
 

Април 

Прослава дана 
школе 

Презентација факултета, 
поставке радова, 

приредба, драмска 
представа 

Професори школе 
и ученици свих 

разреда 
07.04.2017. 

 Промоција 

Промоција Високе 
Полјопривредно-

прехрамбене школе 
Прокупље 

Весна Ристић, 
ученици четврте 

године 
11.04.2017. 
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Обука и програм за 
ученике 

,,Буди мушко“ 
Ученици друге 

године 
20-

22.04.2017. 

Обележавање 
Дана Планете 

Израда паноа поводом 
Дана Планете  

Звонимир Николић, 
ученици свих 

разреда 
22.04.2017. 

 
 

Мај 
 
 
 
 
 

Радионица 

„Очување 
репродуктивног здравља 

младих“-Дом 
здрављаНиш 

Ученици прве 
године, Гордана 
Микић, Трајковић 

Предраг 

09.-
12.05.2017 

Такмичење Атлетика 
Ученици свих 

разреда, Стојан 
Динић 

11.05.2017 

Тестирање 
Писа тестирање-

Министарсво просвете 

Ученици 1. И .2. 
раз., Иван 

Милојковић, 
Гордана Микић 

12.05.2017. 

Такмичење 
Републичко такмичење 
из општа и неорганска 

хемија  

Весна Јовић, 
Јасминка 

Цветковић ученици 
првог разреда 

12-
14.05.2017. 

Тaкмичење 
Републичко такмичење 
из хемијске технологије 

Драгана 
Митић,ученици 
четврте године 

12-
14.05.2017. 

Трибина 
Центар за девојке 
,,Репродуктивно 

здравље девојака“ 

Гордана Микић, 
ученици првог 

разреда 
29.05.2017. 

Изложба радова на 
поноу школе 

„Реци Не електронском 
насиљу“ 

Ученици који 
похађају грађанско 

васпитање, 
Душица 

Златановић 

31.05.2017. 

Tакмичење 
„Квиз о употрби дувана 

код младих“ Канцеларија 
за младе 

Ученици друге 
године, Трајковић 

Предраг 
31.05.2017. 

 
 

Jун 
 
 
 

Пројекција 
филмова 

Еко-полис, пројекција еко 
филмова 

Драгана Стошић. 
Дејан Гичевски, 

Владимир Ноцић, 
ученици друге 

године 

05.06.2017 

 

 
17.  ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА ШКОЛА УЧЕСТВУЈЕ 

 
17.1 ПИСА ИСТРАЖИВАЊЕ 
 
ПИСА је скраћеница од Programme for International Student Assessment 
(Међународни програм за процену ученичких постигнућа), који организује OECD 
(Организација за економску сарадњу и развој).  
 ПИСА 2018 је седми циклус ПИСА истраживања које се спроводи од 2000. 
године и укључује више од 80 земаља учесница и сматра се најзначајнијим 
истраживањем у областима образовања у свету. Пробно ПИСА истраживање 
реализовано је 2017. године, а главно истраживање 2018. године.  
 Карактеристике ПИСА истраживања:  

• највеће истраживање на свету у области образовања, 

• обухвата ученике узраста од 15 година – у средњим школама ученици рођени од 
01.01. до 31.12.2001.године. 
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• процењује припремљеност ученика за живот, 

• мери постигнуће ученика у читању, науци и математици, 

• прикупља податке о образовној пракси у земљама учесницама.  
 Спровођење ПИСА истраживања је значајно јер се резултати могу користити за 
остваривање следећих циљева: 

• утврђивање у којој мери су ученици у Србији припремљени за живот кад заврше 
школу, 

• указивање школама, образовним системима и владама на области које је 
неопходно унапредити, 

• поређење ученичких постигнућа и услова за учење у различитим земљама.  
 

Истраживање је у нашој школи реализовано 05. маја 2017.године. У овогодишњем, 
пробном тестирању учествовала је 41 школа у Србији, а из сваке школе, методом 
случајног избора, изабран је 61 ученик који учествује у тестирању. Тестирање је у 
потпуности обављено на компјутерима. 

 
 Припрему за тестирање у Прехрамбено-хемијској школи обавила је именовани 
школски сарадник Гордана Микић, а сам процес тестирања обављен је и уз подршку 
наставника Ивана Милојковића и Горана Поповића.  
 Целукопно тестирање и подршку у реализацији теста, у виду 60 рачунара,  
реализовао је Институт за психолошка истраживања у сарадњи са Министарством 
просвете РС.  
 

17.2  МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛА 

 
На основу члана 47 став 1, тачка 22, Статута Прехрамбено-хемијске школе у Нишу, 

Наставничко веће школе на седници одржаној 22. 02. 2017. године донело је одлуку о 
подношењу пријаве за учешће у међународни Програм „ЕКО-ШКОЛЕ у Србији“. Више 
од 50 земаља је укључено у овај програм, коме је приступило више од милион ученика 
и студената. У Србији је програм започет 2011. године, а прве еко-школе добиле су овај 
статус 2013. године. 

Градска општина Медијана је путем писма подршке дала своју сагласност и 
подршку да се Прехрамбено-хемијска школа укључи у наведени програм. Школа је 
попунила пријаву и доставила електронски скенирано писмо подршке локалне 
заједнице националном координатору Александри Младеновић. 

Пред школом стоји реализовање шест еколошких корака, у периоду од једне до 
две године, према Упутству за спровођење програма. После тог периода школа добија 
статус Међународне еко-школе, зелену заставу и сертификат. Обнова статуса врши се 
на сваке две године. 

Крајем септембра 2017. године ће бити реализован први од шест еколошких 
корака – формирање еко-одбора, који представља снагу програма. Чланови еко-одбора 
ће бити запошљени у установи, ученици, родитељи ученика, као и представници 
локалне заједнице који ће омогућити постављање и реализацију еко циљева. Циљеви 
ће бити предвиђени програмом рада, а односе се на уштеду воде и енергије, 
сакупљање, рециклирање и компостирање отпада. Све ово ће омогућити школи да 
изађе из оквира школске зграде и постане отворена за јавност јер се омогућује њено 
шире деловање (акције чишћења, циљане хуманитарне акције, анкетирање грађана о 
проблемима животне заједнице, о поступању са енергентима, предностима 
селективног сакупљања отпада идр).  Еко-школски координатор је Дејан Гичевски. 
 

Напомена о поверљивости 
Сви подаци прикупљени у ПИСА истраживању су строго поверљиви. Ни у једном 
званичном извештају неће се наћи име појединачног ученика или школе.  
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17.3  „ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ПРЕВЕНЦИЈИ КАО ЗНАЧАЈНОМ ФАКТОРУ О 
ОЧУВАЊУ ЗДРАВЉА КОД МЛАДИХ“ 
 

 
Удружење самохраних мајки Ниш уз подршку Mинистарства омладине и спорта 

Републике Србије, реализује пројекат „Подизање свести о превенцији као значајном 
фактору о очувању здравља код младих“. На основу података СЗО велики број 
адолесцената обољева од инфективних болести, сексуално преносивих болести као и 
поремећаја у исхрани. Све ове болести представљају ризик за развијање масовних 
хроничних болести и малигнитета који озбиљно угрожавају здравље и живот. 
Заједничко за ове групе болести је да се могу на врло једноставан начин спречити 
придржавањем принципа хигијенско – дијететског режима.  

 Појави заразних болести погодује раширени модел понашања међу младима, 
који подразумева дуг боравак у затвореном простору, недостатак већих физичких 
активности, нездраву исхрану и љубљење приликом сусрета. Њима доприноси и 
ризично понашање, као што је исцрпљивање организма дијетама, пушење, 
алкохолизам или наркоманија. Најучесталије инфективне болести у адолесцентском 
периоду су инфективна мононуклеоза, туберкулоза и болести прљавих руку (хепатитис 
А, полиомијелитис, трбушни тифус, дизентерија итд). Инфективна мононуклеоза је 
најучесталија између 15. и 18. године живота, а свих тих шест недеља колико трају 
симптоми ученик није способан похађати наставу, па није редак ни губитак школске 
године. Акутна инфекција забележена је код 27% адолесцената и знатно је учесталија 
у зимском периоду. Ове године у Нишавском округу забележено је више случајева 
туберкулозе средњошколаца. Фактори ризика за настанак туберкулозе су болести 
зависности (злоупотреба алкохола и дроге), сексуално преносиве болести (СИДА), 
нехигијенски режим. Болести прљавих руку су последица непознавања односно 
непридржавања основних елемената хигијенског понашања као и недостатка личне 
хигијене. 

Општи циљ пројекта је стварање повољне климе за унапређење и очување 
здравља младих и отклањање последица његовог нарушавања инфективним 
болестима, болестима зависности, сексуално преносивим болестима и поремећајима у 
исхрани.  

1. Специфични циљ - Стварање предуслова да млади овладају вештинама 
за вршњачку едукацију ради препознавања и отклањања ризика наведених болести и 
промовисање здравих стилова живота међу младима. 

2. Специфични циљ - Повећање степена укључености представника 
одговарајућих  сектора  у школама и јачање одговорности не само школске деце већ и 
запослених у школама и локалног становништва за контролу инфективних болести, 
сексуално преносивих болести, болести зависности и поремећајима у исхрани 
(анорексија, булимија, гојазност, злоупотреба суплемената), као фактора ризика по 
здравље. 

3. Специфични циљ - Промоција друштвене одговорности за квалитетнији 
живот младих и побољшање њиховог статуса, као и промоција међугенерацијске 
солидарности. 

 
Две ученице наше школе похађале су радионице на ову тему у трајању од три 

месеца у просторијама Удружења: Драгана Цветковић 2-3 и Катарина Јечменица 2-3. 
Након тога реализовале су Трибину за своје вршњаке у школи. 

Семинару су, 18.03.2017.године, у хотелу Риџент присуствовале Гордана Микић- 
педагог и Проф. Драгана Гавриловић. 
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18. СТРУЧНО- ПЕДАГОШКИ НАДЗОР 
         

 Директор,  помоћник директора школе, педагог и координатор практичне наставе  посетиле 
су следеће часове:   

 
Број Наставни 

предмет 
Предметни 
наставник 

Разред Време 
обиласка 

Врста часа 

1. 
Час одељенског 

старешине 
Сузана Дашић 1/4 21.11.2016. радионица 

2. Хемија Ивана Бенедето 1/5 23.11.2016.  обрада 

3. Електротехника Ирена Стојановић 3/2 9.11.2016.  обрада 
4. Математика Милена Петровић 2/6 30.11.2016.  обрада 

5. Физика Ирена Стојановић 1/2 7.12.2016.  обрада 

6. 
Испитивање тла, 
воде и ваздуха 

Владимир Ноцић 2/2 2.12.2016.  вежбе 

7. 
Час одељенског 

старешине  
Златица Папрић 1/6 8.12..2016.  радионица 

8. 
Физичко 

васпитање 
Владан Ћирић 1/3 9.12.2016.  обнављање 

9. 
Физичко 

васпитање 
Предраг Трајковић 1/5 12.12.2016.  обрада 

10. 

Сараднички час: 
Енглески језик 
Технологија 
козметичких 
производа 

Данијела Јанковић 
Татјана 

Радосављевић 
4/2 24.2.2017.  обрада 

11. 

Сараднички час: 
Општа и 

неорганска 
хемија и физика 

Јасминка Цветковић 
Ирена Стојановић 

I/3 7.3.2017.  обрада 

12. 

Сараднички час: 
Основи 

прехрамбене 
технологије- 

технологија воде 
и Аналитичка 

хемија 

Дејан Гичевски 
Тања Крстић 

2/5 10.3.2017.  вежбе 

13. Географија Весна Миливојевић ½ 14.3.2017.  обнављање 

14. Биологија Марија Манић 1/3 14.03.2017.  обнављање 

15. 

Сараднички час: 
Енглески језик 
Српски језик и 
књижевност 

Данијела Јанковић 
Биљана 

Вукашиновић 
4/4 14.3.2017.  обрада 

16. 
Српски језикк и 

књижевност 
Наташа 

Милосављевић 
I/6 15.03.2017.  обрада 

17. 
Технологија 

фармацеутских 
производа 

Вања Боричић 3/1 15.3.2017. Обрада 

18. Историја 
Владица 

Живановић 
1/5 16.03.2017.  Обрада 

19. 
Сараднички час: 
Физичка хемија 

Математика 

Марица Јованчић 
Милена Петровић 

4/2 
22.3.2017. 

 
Угледни час 
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Праћење квалитета наставе у Прехрамбено – хемијској школи остварује се 
употребом Протокола о посети наставном часу  који је усвојио Педагошки колегијум 
Школе. 

Часове посматрају директор школе, помоћник директора, педагог или 
председник стручног већа који након усаглашавања дају заједничку процену квалитета 
за сваки показатељ. Протокол о посети наставном часу попуњава сваки посматрач 
одређеног часа. Протокол обухвата стандарде квалитета за област 2 НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ.      

На основу наведеног, дошло се до следећих закључака: 
1. Оперативни планови наставника садржајно и структурно су у функцији 

остваривања наставног плана и програма одређеног предмета . 

2. У оперативним плановима наставника наведене су предметне компетенције 

који је потребно развијати у настави. 

3. У наставним припремама наставника наведене су предметне компетенције 

које је потребно развијати у настави. 

4. У планирање посећеног часа наставник је укључио и друге наставнике што је 

пример добре праксе за све сарадничке часове. 

5. У наставним припремама наставника наведене су исходи и стандарди ка 

чијем остваривању је усмерена настава. 

6. На часу је видљива мотивација већине ученика да уче на часу. Мотивација са 

обе стране катедре је нарочито присутна на сарадничким часовима.   

7. На часу је омогућено самовредновање рада и/или самооцењивање ученика. 

8. Наставни садржаји на часу повезују се са садржајима других наставних 

предмета. 

9. Садржаји који се обрађују на часу у пуној мери омогућавају остваривање 

исхода и стандарда постигнућа ученика и развијање њихових компетенција. 

10. Интеракција наставника и ученика на часу добро је осмишљена и остварује се 

у адекватној мери . 

11. Интеракција ученика и ученика на часу је недовољно добро осмишљена и 

остварује се углавном на угледним часовима. 

12. Настава на часу је у пуној мери усмерена на ученика и његово учење на часу. 

13. Рад на часу је прилагођен узрасним потребама ученика. 

14. На часу се углавном не води рачуна о различитим стиловима учења ученика. 

15. Постоји стално праћење напредовања учења на часу . 

16. Наставник даје повратне информације ученицима које су у функцији учења. 

17. На посећеном часу искоришћене су могућности примене ИКТ. 

18. Посећени час има одлике иновативне праксе у којој се примењују нова 

наставна решења је одлика шест посећених часова. 

Средња оцена на четворостепеној скали за 18 показатеља квалитета на узорку 
од 20 часова  износи – 2,94.   

На основу посете наведеним часовима могуће је извести следеће закључке: 
1. Примена одговарајућих дидактичко – методичких решења и стварање 

подстицајне атмосфере за рада на часу су јача страна рада наставника 

Већина наставника примењује одговарајућа дидактичко – методичка решења на 
часу; јасно истиче циљ часа, наглашава кључне појмове које ученици треба да науче, 
даје конкретна упутства и објашњења, поступно поставља све сложенија питања, 
задатке и захтеве. На почетна питања наставника највећи број ученика даје тачне 
одговоре. Монолошка метода и фронтални облик рада су доминантни на часовима 
теоретске наставе што у наредном периоду треба довести до минимума (одлика 
часова који су по плану предвиђени за стручно педагошки надзор).    
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 Потребно је подстицати коришћење ефикаснијих метода у односу на циљ часа  
јер ова врста рада на часу не покреће ученике на активност, самостални рад и критичко 
мишљење.  

2. Задовољавајуће је наставниково ефикасно управљање процесом 

учења на часу 

Наставник учи ученике како да ефикасно повезује садржаје из различитих 
области. Задаци и питања у вези са темом садрже примере из свакодневног живота, 
али код доброг броја наставника изостају алтернативни начини решавања задатака и 
учење ученика да поставе циљеве у учењу.    

3. У мањој мери је присутно учење ученика различитим техникама учења 

4. Прилагођавање рада наставника образовно -  васпитним потребама 

ученика бележи побољшање у односу на анализу из претходне школске 

године али је новим Правилником о финансирању установа средњег 

образовања који не предвиђа финансирање рада психолога установе – 

реализација индикатора остварености овог стандарда у наредној школској 

години циљ коме треба тежити 

Наставници доминирају часом и не прилагођавају, и даље, у довољној 
мери рад могућностима и образовно васпитним потребама ученика. Сви 
ученици раде исте задатке и немају могућност избора припремљених на два – 
три нивоа; добијају исто време за израду задатака, без обзира да ли раде 
индивидуално, у пару или групи. 
До краја школске 2016/17. Године Тим за стручно усавршавање је задужен за 
организовање семинара чија ће тема бити диференцирана настава. Очекује се 
да ће ово стручно усавршавање довести до бенефита у наставној пракси 
Прехрамбено – хемијске школе. 

 
Ученици стичу знања на часу, заинтересовани су за рад, дају додатне 

коментаре у вези теме часа али ретко износе своје примере. Ученици знају да користе 
повратну информацију наставника и успешно реше задатак.  
  

Наставници у великој мери ефикасно структуирају и повезују делове часа, до 
краја остварују све планиране активности и успевају да успоставе и одрже дисциплину 
на часу. Потребно је побољшати и усмерити интеракцију међу ученицима како би она 
била у функцији даљег учења. 

5. У појединачним случајевима поступци вредновања нису у функцији 

даљег учења. Неки од часова су поново посећени због ових недостатка.    

6. Подстицајна атмосфера за рад на часу је остварени циљ великог броја 

наставника. Поштовање, емпатија углавном адекватно реаговање на сваку 

врсту неуважавања у групи су добре стране наставног процеса.  

7. Изношење ставова и закључака који воде дискусији, размени мишљења и 

искуства је пракса мањег броја наставника. Потребно је подстицати ову 

врсту рада у наставном процесу.     

Посећени угледни часови:  
1. Промовишу иновације у настави путем коришћења савремених метода 

и техника учења  

2. Примењују савремене технологије у образовно- васпитном процесу 

3. Подстичу креативност ученика и стварање функционалних знања и 

развој њихових социјалних вештина 

4. Промовишу здраве стилове живота 

5. Стварају климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и 

различитости ученика и промовисање толеранције 
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6. Током ових часова наставници су користили различите поступке 

вредновања и самовредновања који су у функцији дањег учења 

ученика    

7. Након што су препознате потребе ученика са посебним образовним 

потребама и на основу њих израђени индивидуални образовни 

планови, резултати ових ученика су промовисани кроз активно учешће 

на јавном часу 

 

Укупан број посећених часова од стране директора, помоћника директора, 
педагога и организатора практичне наставе у школској 2016/2017. Години је 19 часова 
што чини 26,4% ангажованих наставника у наставном процесу. 
  Предлог мера и Извештај достављен је Тиму за унапређење квалитета наставе 
на даље поступање. 
 

 
19.ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И 
НАСТАВНИКА 

 
У току ове школске године ученици су, за успехе у редовном школовању  али и 

ванаставним активностима, добили захвалнице. Тако су похваљени сви одлични 
ученици на крају школске године, ученици без изостанака, за учешће у раду секција, за 
учешће у приредбама организованим за Дан школе и Светог Саву, за учешће у 
хуманитарним акцијама, смотрама, такмичењима... 

 

  

  
        Део  похваљених ученика 

 
Похваљени наставници 

 
За ученика генерације проглашена  је Јована Војиновић ученица IV/3 разреда. 

Пригодна награда Јовани Војиновић  уручена је приликом матурске прославе, а као и 
сви ученици генерације била је гост Његовог краљевског височанства Александра 
Карађорђевића на двору јуна 2017.године. 

Носиолац  Вукове дипломе је Јована Војиновић.   
 

20.РАД СЕКЦИЈА 
 
20.1 Извештај о раду новинарске  секције  

У току школске године одржано је 28 часова новинарске секције. Период 
одржавања је од октобра до априла, а најинтензивнији рад био је током марта месеца. 



163 
 

Радило се на стварању идеје око конципирања часописа, прикупљању текстова 
погодних за часопис, израђивале су се анкете, интервјуи, занимљивости које би 
привукле младог читаоца.  

Чланови новинарске секције радили су вредно и сложно у саставу: Наташа 
Милосављевић као главни уредник часописа, Марија Цветановић, Анђела 
Стојиљковић, Наталија Циндрић, Тамара Матић-ученице. Професор Предраг Трајковић 
био је ангажован за припрему фотографија, а професор Звонимир Николић урадио је 
дизајн и припрему за штампу. Часопис је стигао из штампарије за Дан школе 7.4.2017. 
године. Секцију води Наташа Милосављевић. 

 
20.2  Извештај о раду рецитаторске секције  
 
         Рецитаторска секција је радила током првог полугодишта, у другом није било 
значајних активности због здравствених разлога наставника задуженог за њен рад.  Из 
редовних активности предвиђених планом рада секције 18 ученика и 4 пратећа 
сарадника су реализовали 23 часа са следећим активностима: 

- формирање секције и договор о начину рада; 

- разговор о језику као основном средству комуникације, као и о функционалним 

стиловима; 

- правилна артикулација гласова; 

- вежбе акцената, наглашавања речи у реченици и наглашавања реченица, као и 

вежбе дикције; 

- читање песама нишких песника; 

- читање текстова о Светом Сави значајних српских књижевника; 

- одабир текстова за обележавање Дана Светог Саве; 

- подела текстова ученицима по склоностима и култури изражавања; 

- провера и корекција увежбаних текстова; 

- припрема сценографије за приредбу; 

- наступ на прослави Дана Светог Саве; 

- сарадња са драмском и новинарском секцијом. 

Секцију води Оклобџија Светлана 
  

20.3  Извештај о раду драмске секције   
 
           Драмска секција је формирана на почетку школске године. У оквиру ове секције 
планирана је приредба поводом обележавања Дана школе. Обухватала је у почетку 
десеторо ученика 2, 3. И 4. Разреда, а у даљем раду се број чланова увећавао 
заинтересованим ученицима. 
           У току првог полугодишта одржано је 13 састанака. Усвојен је План рада за 
школску 2016/ 2017. Годину. Одржане су пробе са акцентом на говору тела и вежбама 
говора, од којих су неке посвећене изради сценарија. Извршено је тестирање глумачких 
умећа и коригован састав секције због напредовања појединих чланова на 
драматизацији Ниш – некад и сад, која је уобличена према Нушићевом тексту Београд 
– некад и сад, а по избору ученика. 
             На читалачким пробама је дорађиван текст и осмишљавана техничка решења 
за представу Нови владар Беспроблемије, чији је аутор Валентина Радојичић. Текст је 
настао из намере да чланови драмске секције  дају скроман допринос у борби против 
насилног понашања, као и да позитивно усмере остале ученике да кроз живот корачају 
као ненасилни, толерантни , спремни да помогну другима и прихвате различитост уз 
поштовање једнакости. 
             У другом полугодишту је одржано 25 састанака, укупно 36 часова у току 
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наставне 2016/ 2017. Године. Чланови секције, ученици 2-1, 2-2,2-3, 2-4, 3-3, 3-4 и 4-4 
су у другом полугодишту учествовали на Републичком такмичењу драмских секција 
„Буди витез“, одржаном 25. 3. 2017. Године, у Луткарском позоришту у Нишу, а 7. 4. 
2017. Су извели својеврсни јавни час – приредбу поводом обележавања Дана школе. 
Синкретичности у обликовању  јавног часа посебно су допринели ученици које красе 
таленти (певање) и љубав према фолклору и глумачке способности (Тамара Ђорђевић 
3-3, Александра Младеновић 3-3 , Николија Петровић 3-3 , Милица Крстић 3-3 , Јелена 
Николић 3-4 , Филип Миљковић 3-4, Миша Стојановић 3-4, Стефан Стојковић 2-
2,Богдан Станковић 2-2, Нада Тодоровић 2-4, Анђела Јовановић 2-4, Александар 
Милетић 4-4, Миљана Димитријевић 3-5, Маја Стојиљковић 3-5). Песма и музика су 
заједно са одлично изведеном драматизацијом ученика доказ више да се кроз 
ваннаставне активности додатно откривају ученичке способности. 
Секцију води Радојичић Валентина 
 

 

 
Са приредбе поводом Дана школе 

 

20.4  Извештај о раду хорске секције  

 
АКТИВНОСТИ 

 
ДИНАМИКА 

 
НОСИОЦИ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
Одабирање гласова према слуху и 
разврставање гласова. 
Хор се сваког часа распевава уз помоћ 
вокализа и техничких вежби. 

 
Септембар 
2016.  
 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

 
Реализовано 
oдабирање гласова и 
распевавање. 
 

Распевавање гласова кроз вокализе и 
техничке вежбе, и извођење вежби 
дисања. 
Певају се канони „Драги бато“ и „Сат“. 

 
Октобар 
2016.  
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

 
Реализовано 
распевавање и певање 
канона. 
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Распевавање гласова кроз вокализе и 
техничке вежбе и 
вежбедисања,дикције и интонације. 
Обрада композиције „Химна Светом 
Сави“ . Певање одвојено по 
гласовима. 
 

 
Новембар 
2016. 
 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

 
Реализовано 
распевавање и певање   
композиције „Химна 
Светом Сави“ одвојено 
по гласовима. 

 
Распевавање гласова кроз вокализе и 
техничке вежбе; 
Као и вежбе дисања, дикције, 
интонације. 
Музичка обрада композиције „Химна 
Светом Сави“  и  Химне „Боже 
правде“. 
Певање одвојено по гласовима и 
заједно. 

 
Децембар 
2016. 
 
 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

 
Реализовано 
распевавање и певање   
композиција „Химна 
Светом Сави“  и Химне 
„Боже правде“  
одвојено по гласовима 
и заједно. 
 

. 
Распевавање кроз вокализе и 
техничке вежбе. 
Музичка обрада композиције „Химна 
Светом Сави“  и  песме „Растко“. 
Наступање хора на приредби поводом  
прославе школске славе свети Сава. 

 
Јануар 
2017. 
 
 
 
 

Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске  секције 

Реализовано 
распевавање и певање   
композиције „Химна 
Светом Сави“  и  песме  
„Растко“ . Учествовало 
се заједно са 
рецитаторском 
секцијом. 

 
Хорско распевавање и техничке вежбе 
Интонативне вежбе.  
Психолошко-музичка обрада песме  
( Ово је Србија ) 
Увежбавање хорске деонице по 
гласовима. 
 

 
Фебруар 
2017. 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

 
Реализовано 
распевавање  техничке 
вежбе и интонативне 
вежбе, као и певање 
песме  Ово је Србија. 

 
Хорско распевавање и техничке вежбе 
Интонативне вежбе.  
Психолошко-музичка обрада песме  
(Разгранала грана јоргована); 
Увежбавање хорске деонице по 
гласовима и заједно. 
 

 
Март 2017. 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

Реализовано 
распевавање  техничке 
вежбе и интонативне 
вежбе, као и певање 
песме   Разгранала 
грана јоргована по 
гласовима и заједно. 

Хорско распевавање и техничке вежбе 
Интонативне вежбе.  
Психолошко-музичка обрада песама  
( Боже правде,  народна песма „ 
Разгранала грана јоргована“ 
Увежбавање хорске деонице по 
гласовима и заједно. Увежбавање 
ових композиција за прославу дана 
школе, која је утврђена годишњим 
планом и програмом рада школе.  
Генерална проба. 
Наступање хора на приредби поводом  
дана школе. 
 

 
Април 
2017. 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске и 
рецитаторске 
секције 

Реализовано 
распевавање  техничке 
вежбе и интонативне 
вежбе као и певање 
песама: химне  Боже 
правде,  народне песма 
Разгранала грана 
јоргована по гласовима 
и заједно и учешће 
хора са рецитаторском 
секцијом на приредби 
поводом  дана школе. 
 

Хорско распевавање и техничке вежбе 
Интонативне вежбе. 
Психолошко-музичка обрада песме  
(СТ Мокрањац II Руковет); 
Увежбавање хорске деонице по 

 
Мај 2017. 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

Реализовано 
распевавање и певање  
II Руковети 
(песме У Будиму граду) 
по гласовима и заједно. 
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Секцију води Станковић Клара. 
 

20.5  Извештај о раду еколошке секције  
 
 
Еколошку секцију ПХШ  чине ученици II, III и IV разреда, образовног профила Tехничар 
за заштиту животне средине. Наставници који предводе секцију су Данијела Николић-
Велков, Владимир Ноцић, координатор,  Драгана Стошић, Драгана Гавриловић и Дејан 
Гичевски. У току првог полугодишта ове школске године ученици и наставници су 
имали следеће активности,  како у школи, тако и ван ње: 
 
СЕПТЕМБАР и ОКТОБАР 
 
   Ученицима образовног профила ТЗЗС су, са својим професорима- члановима 
еколошке секције, посетили ЕУ инфо кутак, у Нишу и упознали се са циљевима његовог 
рада, а посебно са актуелном темом промоције алтернативне врсте мобилности у 
сврху очувања животне средине.(06.09.2016. год.) 
У сарадњи са  ЕУ инфо кутком, у оквиру кампање „Европа за зелену Србију“, осморо 

гласовима и заједно. 

Хорско распевавање и техничке вежбе 
Интонативне вежбе.  
Психолошко-музичка обрада песме  
(СТ Мокрањац II Руковет); 
Увежбавање хорске деонице по 
гласовима и заједно.Дорада 
вишегласне композиције на 
заједничким пробама. 

 
Јун 2017. 
 

 
Станковић Клара 
и ученици чланови 
хорске секције 

 
Реализовано 
распевавање и певање  
II Руковети (песме У 
Будиму граду). 
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ученика одељења 3-4, су са наставником Данијелом Велков присуствовали пројекцији 
филма „Храна се једе, не баца се“. Након пројекције, представници поменутог центра и 
Центра за унапређење животне средине одржали су предавање о растућем проблему 
бацања хране у свету и са аспекта загажења животне средине.(15.09.2016.год) 
У просторијама ЕУ инфо кутка, представници удружења „Зелени кључ“ из Ниша, 
одржали су презентације на теме: „Животна средина, како да је чувамо?“ и 
„Обновљива енергија“. Ученици, чланови секције, одељења 3-4 и 1-2, су са 
наставником Данијелом Велков, присуствовали предавањима, а касније и радионици 
на задату тему.(20.9.2016.) 
Представници удружења младих „Омладински кутак“ из Ниша, су 19.10.2016. год 
одржали предавање уз видео-презентацију у нашој школи о одлагању и правилном 
руковању органским отпадом, након чега је одржана радионица, где су се ученици 
упознали са прктичном израдом компостера.Наставници Данијела Велков, Светлана 
Богуновић и Мара Ћирић, су са ученицима-члановима еколошке секције, узели учешће 
у пројекту. 
Ученици одељења 4-4 и 4-5, су са наставницима Владимиром Ноцићем, Данијелом 
Велков и Милом Марковић, посетили изложбу о очувању животне средине и ретким 
биљним врстама у нишкој тврђави на летњој позорници. 
У виду стручне екскурзије, чланови еколошке секције и ученици других образовних 
профила ПХШ  посетили су ботаничку башту ,,Јевремовац" у Београду. 
 
НОВЕМБАР 
 
У сарадњи са ЕУ инфо центром ученици одељења 3-4 су са наставницима Данијелом 
Велков и Драганом Гавриловић присуствовали предавању о третману отпадних вода, 
под називом  „Отпадне воде искористити, а не одбацити“ и искуствима ЕУ на том пољу. 
Предавање су одржали професори Грађевинско-архитектонског факултета из 
Ниша.Након предавања, учесници су погледали филм на ту тему.(18.11.2016. год.)   
Ученици су посетили Пољопривредну саветодавну службу у Нишу,  где су имали 
прилику да се упознају са свим активностима ове установе. У дискусији са стручним 
лицима, млади еколози су посебну пажњу дали теми о припреми и квалитету 
земљишта које се користи за органску пољопривреду. 
 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
Традиционално су и ове године ученици еколошке секције са наставницима Данијелом 
Велков и Драганом Стошић, уз помоћ и осталих наставника чланова секције, 
организовали акцију и поставку изложбе у школи „Новогодишње еко жеље“. 
(20.12.2016. год.). 
 
МАРТ 
 
 У оквиру припрема за Дан школе, у периоду од 13 до 30. 03.2017. године, 
ученици другог, трећег и четвртог разреда су правили предмете од кашираног папира и 
материјала за рециклажу, у организацији и реализацији Наташе Ноцић, уз учешће 
наставника Данијеле Николић-Велков, Драгане Стошић, Владимира Ноцића и Дејана 
Гичевски. 
 
АПРИЛ 
 
 На Дан школе, постављена је изложба радова ученика и наставника од 
рециклажних материјала, која је показала њихову велику креативност и ентузијазам 
што су потврдили остали наставници и посетиоци-гости, ван школе. 
 Дана 22.04.2017. године, обележен је Дан планете земље, постављањем паноа 
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испред школе, са ученичким ликовним и литерарним радовима, а у организацији 
наставника Владимира Ноцића, Звонимира Николића и  Данијеле Николић-Велков. 
 
ЈУН 
 
 Дан заштите животне средине је обележен 06.06.2017. године, приказивањем 
пригодног филма о екологији, чијој пројекцији су присуствовали по 15 ученика из два 
одељења другог разреда – еколози, а од професора Владимир Ноцић, Драгана Стошић 
и Дејан Гичевски. Кратко предавање и пројекцију су реализовали професори 
филозофског факултета из Ниша. Ученици су пратили филм и постављали питања 
гостима, што показује њихову заинтересованост за заштиту животне средине. Начелно 
је договорен наставак и проширење сарадње  у наредној школској години.   
Координатор еколошке секције је Владимир Ноцић 

 

20.6 Извештај о раду пекарске секције  

 

У складу са планом и програмом пекарске секције за школску 2016/17 годину 
урађено је следеће : 
СЕПТЕМБРА је извршено учлањивање нових чланова и упознавање са радом пекарске 
секције 
ОКТОБРА  смо учествовали на међународном такмичењу за најлепши Славски колач 
,,Пекарски дани“ у Алексинцу, одржаном 28.10.2016. Радионица: ,,Уметнички 
обликовано тесто,, у Алексинцу 
НОВЕМБРА је извршена припрема и учешће ученика средњих школа пекарске струке у 
Пироту. Манифестација је одржана 18.11.2016.  
 26.01.2017. израда Славског колача поводом прославе ,, Свети Сава,, и уређење 
изложбеног простора. 
АПРИЛА  је одржана изложба пекарских радова поводом Дана школе. 
У мају је извршена систематизација рада пекарске секције. 
 

20.7  Извештај о раду секције- здрава исхрана као стил живота  

Задужени наставници: Невенка Николић,.Секцију чине ученици, II-6, III-5 и III-6 
одељења. 
 
Септембар 
Секција је формирана и изабрани су нови чланови. Обављен је договор о терминима 
одржавања секције и начину рада. Ученици су упознати са планом и програмом рада 
секције.  
 
Октобар 
Поводом Светског дана хране одржана је припрема и обележавање Светског дана 
хране у обданишту Колибри у организацији Института за јавно здравље. 
  
Новембар 
Поводом Светског дана борбе против шећерне болести одржано је предавање Храном 
против шећерне болести. 
 
Децембар 
Поводом Међународног дана особа са поебним потребама одржано је предавање  --
Правилна исрана особа са посебним потребама. 
 
Јануар 
Припрема презентације Правилна исхрана – здрав живот. 
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Март 
Поводом Светског дана без меса одржано је предавање Добре и лоше стране 
производа од меса.. 
 
Април 
 Обележаваље Светског дана здравља у виду презентације часописа Храна као лек. 
 
Мај  
Обележавање Светког Дана борбе против пушењау виду разговора са ученицима о 
штетности пушења  
 
Јун 
Презентација Правилна исхрана –здрав живот. Систематизација рада секције. 
Секцију води Николић Невенка  

 

20.8  Извештај о раду секције за стони тенис  

На почетку школске године донешен је план рада секције за стони-тенис. Секција је 
почела са радом септембра месеца. У раду секције укључено је десет ученика. Часови секције 
су реализован у сали за физичко васпитање у периоду од 13:10 – 13:55 у данима када чланови 
секције нису имали наставу. 
           Чланови секције за стони – тенис, Прехрамбено–хемијске школе, учествовали су на 
следећим такмичењима које је организовао Савез за школски спорт и олимпијско васпитање: 

- Градско такмичење у стоном- тенису. Ниш,  02.11.2016. године 

- Окружно такмичење у стоном-тенису Ниш, 04.11.2016. године 

- Државно првенство у стоном – тенису одржано у Земуну 10.11.2016. године.  

         На Градском и Окружном првенству, наша ученица Емилија Стојановић освојила је прво 
место. На Државном првенству, у веома јакој конкуренцији, заузела је осмо место. 

Секцију води Ћирић Владан 

20.9 Извештај о раду атлетске секције  

По програму  Савеза за школски спорт на нивоу Републике Србије у Нишу 
одржано је 11.05.2017. године. ОКРУЖНО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА на коме је учествовало је 7 селектираних ученика из 
ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ.  Ученици су наступали у појединачној и екипној 
конкуренцији. 
 
100 метара омладинке-    Петровић Крстина  III/4 5. место 
100 метара омладинци -    Миљковић Филип  III/4 6. место 
Скок у даљ омладинци - Ђорђевић Михајло             III/3 5. место 
Скок у вис омладинци -  Кршенковић Ђорђе     IV/4 6. место 
1000 метара омладинци -    Стефановић Жељко             III/3 7. место 
Бацање кугле омладинци - Милетић Александар            IV/4  5. место 
400 метара омладинци -    Петровић Марко  III/4 4. место  
 
Секцију води Динић Стојан 
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21.  ОСТВАРИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА   
РАДА 
 

У Годишњем плану рада за школску 2016/2017.годину, у овом сегменту рада, 
предвиђење су биле активности које су дате у табели. У колони - реализатор - дат је 
преглед носилаца који су реализовали активности ( знак  � ) 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

1.Праћење и процењивање 
израде глобалних и месечних 
планова рада 

годишњи и месечни 
планови рада 

септембар � педагог  

2. Праћење успеха и 
дисциплине ученика кроз 
редовну наставу 

полугодишњи и 
годишњи извештај 
одељ.стареш.-
табеларни преглед 

фебруар - 
јун - август 

� помоћник 
директора,  

� педагог 

3. Праћење успеха и 
дисциплине у огледним 
одељењима 

извештаји 
раз.стареш. и 
предметних 
наставника 

фебруар - 
јун 

� координатор за 
праћење огледа 

4. Организација и реализација 
часова практичне наставе 

извештаји фебруар - 
јун 

� организатор 
практичне 
наставе 

5. Праћење рада предметних 
наставника 

извештаји 
предметних 
наставника 

фебруар - 
август 

� педагог,  
 

6. Праћење реализације 
часова: 
- допунске 
- додатне наставе 
- рад секција 
- одељењских заједница 

дневници рада, 
записници стручних 
већа 

фебруар - 
јун 

� помоћник 
директора,  

� педагог, 

       �   руковод. већа 

7. Праћење стручног 
усавршавања наставника 

сертификати, 
табеларни преглед 

стално � комисија  

       �   координатор 

8. Евиденција угледних часова извештај о посети 
часу 

према 
распореду 

� помоћник 
директор, 

� педагог 

      �   координатор 

10. Записници о обиласку 
часова наставника од стране 
директора и школских 
саветника 

извештаји по потреби � директор 

11. Евиденција признања 
наставника 

фотокопирана 
признања, запис у 
свесци већа 

мај - јун � педагог ,  

      �   руков. већа 

12. Евиденција ученичких 
активности 

записници и 
извештаји 

стално  � педагог 
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22.САМОВРЕДНОВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
ФОРМА 

ПРАЋЕЊА 
� 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
  

2
0

1
6

. 

 

• Организација родитељских 
састанака 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Финализација годишњег Плана 
рада школе 

Комисија за израду 
Плана рада школе 

Годишњи 
План усвојен 

од ШО 
� 

• Задужења по годишњем Плану 
рада школе 

Помоћник директора Записник НВ � 

• Организација седница ОВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записници 

ОВ 
� 

• Педагошки колегијум 

Директор, пом. 
директора, рук. стр. 
већа и стр. актива 

Записник ПК � 

• Израда задужења наставника за 
40 часовну   радну недељу 

Директор, помоћник 
директора 

Решења � 

• Организација испитних рокова 
ванредних кандидата 

Директор, педагог Записник НВ � 

• Израда годишњих и месечних 
планова рада свих видова 
активности 

Тимови, комисије, 
секције 

Записници � 

• Архивирање педагошке 
документације за претходни 
период 

Реф. за ученичка 
питања 

Књига  
архиве 

� 

• Организација допунске и додатне 
наставе 

Педагог 
Дневници 

евиденције 
� 

• Организација и израда 
распореда пријема родитеља по 
одељењима 

Помоћник директора 
Распореди  

на огласним 
таблама 

� 

• Преглед  усвојених уџбеника и 
набавка нових 

Помоћник директора Записник НВ � 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записник  НВ � 

• Активности из Развојног плана 
школе 

 
 

сви 

Извештаји 
координа-

тора Тима за 
РПШ 

� 

• Седница Савета родитеља 
Директор,педагог, 

помоћник директора 
Записник � 

• Организација  родитељских 
састанака 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

О
К

Т
О

Б
А

Р
  

2
0
1

6
. 

 

• Стручна екскурзија за ученике 
трећег и четвртог разреда 

Предметни наставници 
Извештај 
организа-
тора ПН 

� 

• Израда плана обиласка наставе 
Директор, помоћник 
директора, педагог 

записници � 

• Педагошки колегијум 

Директор, пом. 
директора, рук. стр. 
већа и стр. актива 

Записник ПК � 
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А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
ФОРМА 

ПРАЋЕЊА 
� 
 

О
К

Т
О

Б
А

Р
  

2
0
1

6
. 

 
• Контрола вођења педагошке 

документације 

Директор, помоћник 
директора 

Лична 
евиденција 

� 

• Седница Тима за 
самовредновање, школско 
развојно планирање, развој 
шк.програма и тима за 
вредновање квалитета рада 
школе  

Координатори тимова 
Записници 

тимова 
� 

• Обилазак наставе 
Директор, помоћник 
директора, педагог 

записници 
� 

• Манифестација „Пекарски дани „ у 
Алексинцу 

Чланови пекарске 
секције 

извештај � 

• Стручна екскурзија за ученике 
хемијске струке 

Предметни наставници 
Извештај 
организа-
тора ПН 

� 

• Седница Тима за вредновање 
квалитета рада школе о 
остваривању циљева 
образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа 

Координатор тима 
Записник 

тима 
� 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 2
0
1

6
. 

 

• Обилазак наставе 
Директор, помоћник 
директора, педагог 

записници 
� 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записник  НВ � 

• Стручна екскурзија за ученике 
хемијске струке 

Предметни наставници 
Извештај 
организа-
тора ПН 

� 

• Стручна екскурзија за ученике 
прехрамбене струке 

Предметни наставници 
Извештај 
организа-
тора ПН 

� 

• Организација седница ОВ и 
присуство на истим 

Директор, помоћник 
директора 

Записници 
ОВ 

� 

• Обилазак наставе Директор, педагог записници � 

• Анализа успеха ученика Педагог, помоћник 
директора 

извештаји � 

• Манифестација „ Дани хлеба“ у 
Пироту 

Чланови стр. већа 
технолога 

извештај � 

• Организација родитељских 
састанака 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Седница Савета родитеља 
Директор,педагог, 

помоћник директора 
Записник � 

• Педагошки колегијум 

Директор, пом. 
директора, рук. стр. 
већа и стр. актива 

Записник ПУ � 
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А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
ФОРМА 

ПРАЋЕЊА 
� 
 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

  
2

0
1
6

. 

 
• Увид у реализацију наставних 

програма         (теорија и 
пракса) 

Педагог, помоћник 
директора 

Евиденција 
педагога и 

пом. 
директора 

� 

• Обилазак наставе 
Директор, помоћник 
директора, педагог 

записници � 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записник  НВ � 

• План Уписа за школску 
2016/2017. год. 

Председници 
стручних већа 

Записник 
СВ и НВ 

� 

• Израда питања за матурске 
испите 

Председници 
стручних већа 

Записник 
актива  

� 

• Педагошки колегијум 

Директор, пом. 
директора, рук. стр. 
већа и стр. актива 

Записник ПУ � 

Ј
А

Н
У

А
Р

  
2
0

1
7
. 

 

• Праћење оцењивања ученика и 
свођење полугодишњих оцена 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Увид у рад одељењских 
старешина , стручних актива, 
слободних активности и 
седница 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Контрола вођења педагошке 
документације 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Организација седница ОВ и 
присуство на истим 

Директор, помоћник 
директора 

Записници 
ОВ 

� 

 

• Организација седнице НВ 

Директор, помоћник 
директора 

Записници 
НВ 

� 

• Организација родитељских 
састанака 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Седница Савета родитеља 
Педагог, помоћник 

директора 
Записник � 

• Активности из школског 
развојног плана 

 
сви 

Извештаји 
координа-

тора Тима за 
РПШ 

� 

• Пријављивање изборних 
предмета за маурски испит и 
сортирање података 

Помоћник директора, 
педагог 

записници � 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

2
0

1
7
. 

 

• Планирање комисија и 
организација матурских и 
завршних испита 

Директор, помоћник 
директора 

Записник 
Педаг. 

колегијума 
� 

• Израда извештаја о успеху Педагог школе Извештај 
� 

 • Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записници 

НВ 

� 

 

• Активности из развојног плана 
школе 

сви 

Извештаји 
координа-

тора Тима за 
РПШ 

� 
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А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
ФОРМА 

ПРАЋЕЊА 
� 
 

М
А

Р
Т

 2
0

1
7
. 

 
• Седница Тима за 

вредновање квалитета рада 
школе о остваривању 
циљева образовања и 
васпитања и стандарда 
постигнућа 

Координатор тима 
Записник 

тима 
� 

• Обилазак наставе 
Директор, помоћник 
директора, педагог 

Записници  � 

• Дан отворених врата хемије 
за основне школе  

Професори хемије Записник � 

• Педагошки колегијум 

Директор, пом. 
директора, рук. стр. 
већа и стр. актива 

Записник ПУ � 

• Анализа успеха ученика Педагог извештај � 

• Праћење рада ученика који 
се припремају за такмичење 

Стручна већа, ментори 
Записници 
стручних 

већа 
� 

• Општинско такмичење из 
књижевности – Књижевна 
олимпијада 

Ученици и њихови 
ментори 

извештај � 

• Општинско такмичење 
средњих школа из историје 

Ученици и њихови 
ментори 

извештај � 

• Праћење рада и 
остваривање Наставног 
процеса 

Директор, помоћник 
директора, педагог,  

Сви видови 
записника 

� 

• Активности из школског 
развојног плана и 
самовредновања 

сви 

Извештаји 
координа-
тора Тима 

за РПШ 

� 

• Обилазак наставе – угледни 
час 

 

Стр. служба и 
чланови стр. већа 

записници � 

А
П

Р
И

Л
  
 2

0
1
7
. 

 

• Организација седница ОВ и 
присуство на истим 

Директор, помоћник 
директора, педагог 

Записници 
ОВ 

� 

• Организација  и  прослава  
Дана школе 

задужени наставници 

извештај 
организа-

тора, 
видео запис 

� 

• Дан заштите природе- 
предавање о заштићеним 
појасевима Нишког региона 

Ученици четвртог 
разреда 

извештај � 

• Израда комисија за  
матурски и завршни испит 

педагог, помоћник 
директора 

Записник 
НВ  

� 
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А
П

Р
И

Л
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0

1
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• Израда извештаја о успеху Педагог школе извештаји � 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записници 

НВ 
� 

• Активности из школског 
развојног плана 

сви 

Извештаји 
координа-

тора Тима за 
РПШ 

� 

• Обилазак наставе – угледни 
час 

Директор, педагог записници � 

• Обележавање Дана планете 
Земље 

Стр. веће технолога извештај � 

• Едукација за вршњачке 
медијаторе на тему болести 
зависности 

Отворени клуб и 
ученици ПХШ 

Записник � 

• Општинско такмичење у 
атлетици 

Ученици и њихови 
ментори 

извештај � 

• Организација  родитељских 
састанака 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Сајам образовања  Професори, ученици извештај � 

• Дан сарадње са родитељима Професори, ученици извештај � 

М
А

Ј
  

2
0
1

7
. 

 

• Промција школе Тим за промоцију извештај � 

• Такмичење у бацању 
бумеранга 

Ученици и 
наставници 

записник � 

• Учешће на Републичком 
такмичењу у  подручју рада 
пољопривреда, производња и 
прерада хране 

Ученици и њихови 
ментори 

извештај � 

• Учешће на Републичком 
такмичењу у подручју рада 
хемија, неметали и 
гафичарство 

Ученици и њихов 
ментор 

извештај � 

• Избор ученика генерације  

Комисија за избор 
ученика ген., 

помоћник директора 
Записник  � 

• Организација матурских и 
завршних испита 

Директор, помоћник 
директора 

Записник  � 

• Обилазак наставе – 
педагошки надзор 

Директор, педагог, 
помоћник директора, 

психолог 
записници � 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записници 

НВ 
� 
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• Учешће на традиционалној  

Пради матураната 

Наставници физичког 
васп. и ученици 

Записник � 

• Самовредновање – 12. круг 
Тим за 

самовредновање 
Записник  � 

• Седница Тима за вредновање 
квалитета рада школе о 
остваривању циљева 
образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа 

Координатор тима 
Записник 

тима 
� 

• Организаија Нишког 
полумаратона 

Наставници физичког 
васпитања и ученици 

извештај � 

Ј
У

Н
 /
Ј
У

Л
И

,А
В

Г
У

С
Т

  
2
0
1

7
. 

 

• Организација седница ОВ за 
завршне разреде и присуство 
на истим 

Директор, помоћник 
директора 

Записници 
ОВ 

� 

• Организација матурских и 
завршних испита 

Комисије  
Индиви-
дуални 

записници 
� 

• Организација прославе 
матурске вечери 

Јованчић Марица извештај � 

• Дежурства, преглед тестова и 
супервизија на завршном 
испиту у основним школама 

Помоћник директора, 
чланови комисија 

Решења � 

• Организација  разредних и 
поправних испита за завршне 
разреде 

Одељењска већа 
Записници 

ОВ 
� 

• Испитни одбор за матурске 
испите 

Директор, испитни 
одбор 

Записници  � 

• Испитни одбор за завршне 
разреде 

Помоћник директора, 
испитни одбор 

Записници  � 

• Седница Тима за вредновање 
квалитета рада школе о 
остваривању циљева 
образовања и васпитања и 
стандарда постигнућа 

Координатор тима 
Записник 

тима 
� 

• Организација седница ОВ за 
незавршне разреде 

Директор, помоћник 
директора 

Записници 
ОВ 

� 

• Организација разредних  
испита 

Одељењска већа 
Записници 

ОВ 
� 

• Израда анекса Школског 
програма 

Тим за израду ШП Записник  � 

• Израда извештаја о успеху на 
крају наставне године 

Педагог школе извештаји � 

• Организација родитељских 
састанака 

Помоћник директора 
Лична 

евиденција 
� 

• Подела сведочанстава и 
диплома 

Одељењски 
старешина 

Записници 
са родите-

љских 
састанака 

� 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записници 

НВ 
� 

 



177 
 

А К Т И В Н О С Т 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
ФОРМА 

ПРАЋЕЊА 
� 
 

Ј
У

Н
 /
Ј
У

Л
И

,А
В

Г
У

С
Т

  
2
0
1

7
. 

 
• Сумирање резултата 

самовредновања  
 

Тим за 
самовредновање  

Записници 
Тима за 

самовредно
вање  

� 

• Похваљивање и награђивање 
ученика 

Директор школе 
Записници 
ОВ и НВ 

� 

• Планирање разредних, 
поправних, завршних и 
матурских испита 

Директор, помоћник 
директора, стручне 

службе 
Записници � 

• Упис 2017/2018. 
Дежурни наставници, 

комисије 
Решења � 

• Прелиминарна подела часова Сручна већа Записници � 

• Реализација разредних, 
поправних, завршних и 
матурских испита 

Директор, помоћник 
директора, стручне 

службе 
Записници � 

• Коначна подела часова Сручна већа Записници � 

• Организација седница ОВ 
после поправних и разредних 
испита 

Директор, помоћник 
директора 

Записници 
ОВ 

� 

• Испитни одбор (пекар/месар) 
Помоћник директора, 

испитни одбор 
Записници  � 

• Организација седнице НВ 
Директор, помоћник 

директора 
Записници 

НВ 
� 

 


