
Прехрамбено – хемијска школа Ниш 
Школска 2015/2016. година 
 
  

Извештај o остваривању школског програма у току школске  2015/2016.год. 
 
 
 

Прво полугодиште школске 2015/2016. gодине, према Правилнику о календару образовно-
васпитног рада средњих школа за школску 2015/2016. годину, почело је у уторак 01.09.2015. 
године, а завршило се у петак, 29.01.2016. године.  

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2016. године, а завршава се у среду, 22. 

јуна 2016. године.  

Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег 

образовања стручних школа у среду, 1. јуна 2016. године.  

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.  

Јесењи распуст почиње у понедељак, 9. новембра 2015. године и завршава се у среду, 11. 

новембра 2015. године.  

Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 31. децембра 2015. године, а 

завршава се у петак, 8. јануара 2016. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2016. 

године, а завршава се у петак, 12. фебруара 2016. године.  

Пролећни распуст почиње у четвртак, 28. априла 2016. године, а завршава се у уторак 3. 

маја 2016. године.  

Летњи распуст почиње у четвртак 23. јуна 2016. године, а завршава се у среду, 31. августа 

2016. године.  

Због равномерне заступљености свих дана у седмици, у среду 18.11.2015.године радило 
се по распореду за понедељак. 

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. 

На почетку школске 2015/2016. године 584 ученика Прехрамбено – хемијске школе 
распоређено је у 27 одељења.  

У школској 2015/2016. години у Прехрамбено – хемијској школи реализован је наставни 
план и програм девет образовних профила, седам редовних и два огледна: 

 

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 1 1 

Техничар за рециклажу – 
оглед 

0 0 0 0,5 

Техничар за козметичку 
технологију - оглед 

0 0 0 0,5 

Техничар за индустријску 
фармацеутску 
технологију 

1 2 1 1 

Техничар за заштиту 
животне средине 

2 2 2 2 

Прехрамбени техничар 1 1 1 2 

Тенихничар за 
биотехнологију 

1 0 0 0 

Пекар 0,5 1 1 / 

Месар 0,5 0 1 / 

 



Наставу у свим образовним профилима реализовало је 35 наставника опште образовних 
предмета, док је наставу стручних предмата реализовалo 38 наставника. Наставни план и 
програм наведених профила реализовало је укупно 73 наставника.  
Настава у образовном профилу Техничар за козметичку технологију – оглед,  као и Техничар за 

рециклажу - 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.  

Због бројног стања ученика у четвртом разреду настава се у једном одељењу реализује 
спајањем два образовна профила : техничар за рециклажу – оглед  и техничар за козметичку 
технологију – оглед као и  месар и пекар у образовним профилима трећег степена у првом 
разреду.  

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 
уговарали су координатори 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 
формирано је 26 група за грађанско васпитање и 6 група за верску наставу. 

 На крају школске 2014/2015.године, у јуну месецу, ученици образовних профила код којих 
су програмом профила предвиђени изборни предмети, изјашњавали су се за наредну школску 
годину. У школској 2015/2016. години листа изборних предмета приказана је табелом: 

 

Подручје рада Образовни профил 
Разред и 
одељење 

Предмет 

Хемија, неметали и 
графичарство  

Техничар за козметичку 
технологију – оглед 

III2 
Рачунарство и информатика 
Физика 

IV2 
Прорачуни у хемији 
Филозофија 

Пољопривреда, 
производња и 
прерада хране 

Прехрамбени техничар 

II5 Историја 

III6 Музичка култура 

IV6,7 Историја пиварства 

Пекар II6 Припрема топлих посластица 

Пекар III7 Припрема топлих посластица 

Месар III8 Припрема јела са жара 

   
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 

 
За ученике код којих је уочено да заостају у савлађивању наставног плана и програма, 

школа је током првог полугодишта организовала допунску наставу. За ученике са посебним 
способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, у школи је организован 
додатни рад.  

 
 

 



 
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 

5 34 8 47 21 102 42 127 76 310 

допунска 
настава 

171 129 33 87 72 96 54 44 330 356 

 

У књизи евиденције осталих облика образовно васпитног рада у којима се евидентирају 
часови ваннаставних активности на нивоу школе евидентирано  је 214 ученика укључених у 
активности  седам секција: 

 

Секција Професор 
Бр. евидентираних 

ученика 
Бр. одржаних 

часова 

Еколошка секција 

Данијела В. Николић 
Дејан Гичевски 
Драгана Стошић 
Марија Манић 

34 (4-5; 3-4,5; 2-4,5; 1-3) 
28 

Новинарска секција Биљана Вукашиновић 17 (1-1,2,3; 4-1,2,5) 37 

Рецитаторска секција Наташа Милосављевић 11 (4-1,2,3,4) 25 

Драмска секција Светлана Оклопџија 29 (3-1,3,4,5 4-1,2,4) 43 

Литерарна секција Миљана Глигоријевић 2 (3-2) 38 

Хорска секција Клара Станковић 21 (1-1,2,3; 3-6) 18 

Пекарска секција 
Биљана Милосављевић 
Славица Стојиљковић 
Силвана Петковић 

28 (2-6,7, 1-6) 129 

Секција за стони тенис Владан Ћирић 5 (3-2, 4-3) 18 

Рукометна секција Предраг Трајковић 23 (4-1,2,3, 3-1,3,4,5) 30 

Секција за мали 
фудбал 

Зорица Динић 12 (1-4, 3-3,4,7) 14 

Здрава исхрана као 
стил живота 

Невенка Николић 
Сузана Дашић 
Нина Живадиновић 

32 (1-5,6, 2-6,7, 3-8, 4-6) 46 

∑ 214 ученика 426 часова 

  
У току школске 2015/2016.године реализоване су само стручне екскурзије. 

 

У прилогу извештаја налазе се следећи извештаји о реализацији: 
- извештај o остваривању Анекса  школског програма после пројекта Развионица 
- додатне, допунске наставе и ваннаставних активности  
- програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања  
- програма школског спорта 
- програма сарадње са локалном средином  
- програма сарадње са породицом  
- програма безбедности и здравља на раду  
- плана рада ученичког  парламента  
- плана рада медијације  
- плана рада инклузивног образовања  
- програма културних и јавних активности школе  
- програма каријерног вођења и саветовања  
- програма заштите животне средине  
- извештај о реализованим стручним екскурзијама 
 
                                                                          Подносилац извештаја  

                                                                                       Мара Ћирић, координатор тима 
 



 
 


