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Почетак нове школске 2016/17.године  започели смо са нових 390 ученика 

уписаних у први разред. Преко тог броја уписани су ученици које је упутило 

Министарство као афирмативни упис и распоређени су по свим одсецима. Са нашим 

старијим ученицима то би било укупно 1626 ученика. Број запослених се није битније 

променио у односу на претходну годину. 140 наставника и стручних сарадника, као и 

30  запослених у администрацији и одржавању школе. На почетку школске године у 

пензију је отишла једна колегиница, наставник физичког васпитања, а на њено место 

је преузет колега са листе технолошких вишкова, а у току другог полугодишта још 

две колегинице су отишле у пензију, наставница физичког васпитања и наставница 

математике. На њихова места примљене су колеге по основу преузимања. 

Због промене наставних планова и програма, а због немогућности пријема на 

неодређено време, као и не постојања технолошких вишкова, за неке предмете 

морали смо извршити прерасподелу унутар колектива. 

Поред наставника физичког васпитања, као технолошки вишак је преузет и 

наставник Устава и права грађана за 40% и наставник информатике за 60%. Пријем 

новозапослених је вршен искључиво на одређено време. 

На почетку школске године, именовала сам за помоћника директора Љиљану 

Кузмановић, дипломираног фармацеута, специјалисту санитарне хемије. Она ће 

послове помоћника директора обављати 70% радног времена а 30%  ће радити у 

својству наставнику. 

У току ове школске године приступили смо даљем побољшању услова рада у школи 

у циљу што бољег и садржајнијег рада са ученицима. 

Од септембра до краја јануара смо извршили реновирање два ђачка тоалета из 

редовних средстава. Затим смо преуредили две до сада неискоришћене просторије 

у кабинет за педијатрију, такође из редовних средстава.У току другог полугодишта 

приступили смо реновирању још два ђачка тоалета, реновирали стари кабинет за 

фармакогнозију и обезбедили просторију за социјалног радника. 

 Од Градског секретаријата за образовање смо добили 14 компјутера и на тај начин 

обновили један кабинет за информатику. Такође нам је Градски секретаријат за 

образовање обезбедио средства за испитивање електричних инсталација и 

сређивање истих- по налогу инспекције. 

Школа је добила и новчану донацију од  GENERALI OSIGURANJA SRBIJA а.д.о из 

Београда преко кога су осигурани наши ученици. 
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Новчана средства у износу од 56.000,00 динара искористили смо за куповину 

пројектора за нову мултимедијалну учионицу, која је   почнела  са радом у другом 

полугодишту. 

Наставак сарадње са Пекаром "ТОМА" у циљу обезбеђивања исхране за наше 

ученике и запослене, такође се манифестује и кроз донације које нам обезбеђују 

улагања како у опремање школе, тако и у подизање квалитета наставе. У току ове 

школске године висина донација је износила преко триста хиљада динара, а 

купљена су два пројектора, два рачунара и књиге за награђивање ученик у 

вредности од 100.000,00 динара. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Директор школе је у складу са својим овлашћењима извршила планирање, 

програмирање и организацију васпитно - образовног рада уз учешће помоћника 

директора, организатора наставе, педагошко - психолошке службе, наставника као и 

свих запослених. 

Директор школе је учествовала у припреми и изради: 

 Годишњег плана рада школе за 2016/2017.годину 

 Планирању и организовању почетка школске године, као и планирању првог 

наставног дана у новој школској години. 

 Планирању и организацији редовне наставе, кроз редовно и месечно оперативно 

планирање. 

 Планирању и реализацији 40 - часовне радне недеље наставника. 

 Планирању, припреми и реализацији седница Наставничког већа, уз сарадњу 

помоћника директора, организатора наставе и педагошко - психолошке службе. 

 Планирању седница Одељењских већа, као и учешћа у њиховом раду. 

 Конституисању школских тимова и учешћа у њиховом раду. 

 Планирању посета часовима теоријске наставе, вежбама, огледним часовима, 

угледним часовима, комисијске провере савладаности програма за приправнике. 

 Планирању, организацији и реализацији екскурзија за трећи и четврти разред, као 

и излета за ученике првог разреда. 

 Планирању, припремању и учешћу у раду Савета родитеља. 

 Планирању, припремању и учешћу у раду Школског одбора. 
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 Припремама и пружању помоћи ученицима у конституисању, а касније и у раду 

Ученичког парламента. 

 Планирању активности наставника и стручних сарадника за време зимског 

распуста. 

 

   

 

ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

 

Ове школске године директор је планирала и водила седнице Наставничког 

већа у складу са планом и програмом - одржано је седамнаест  седница. 

Директор је припремала и водила седнице стручног колегијума са помоћником 

директора, стручним сарадницима и органиозаторима наставе. Разматрана су 

актуелна питања у вези са наставом, ваннаставним активностима, као и 

индивидуалним проблемима  наставника и ученика. 

Директор је активно учествовала у раду Школског одбора. Са председником 

Школског одбора је припремала и предлагала дневни ред.  

На првој седници ове школске године, именована су и три нова члана испред Савета 

родитеља. То су Бузић Биљана, дипл.психолог,представник одељења МС2/5, 

Коњукушић Станојев Виолета,дипл.правник, представник одељења СТ1/1 и Тасић 

Зоран, дипл. ветеринар, представник одељења Л 3/2.  

На другој седници у новембру месецу, дотадашњи председник и члан Школског 

одбора Др Снежана Милановић, поднела је оставку на место председника и на 

чланство из личних разлога. 

На првој следећој седници Наставничког већа, приступили смо избору новог члана 

Школског одбора, испред колектива школе. По окончаној процедури документацију 

смо проследили Градском секретаријату за образовање на верификацију. Дана 

11.1.2017.године стигла је одлука о именовању Весне Обрадовић-Антонић, 

наставника математике, за члана Школског одбора. 

Испред Ученичког парламента представници у Школском одбору су ове школске 

године биле ученице Хаџић Софија СТ4/2 и Ступар Сара Ф4/2. 

По завршеној процедури верификације новог члана, крајем јануара  на седници 

Школског одбора изабрани су нови председник и заменик. 

За председника је једногласно изабрана др. Мила Шешлија Неагић, а за заменика 

др. Миљан Чпајак, који је члан испред локалне самоуправе. 
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У току ове школске године одржано је пет састанака Школског одбора на којима су 

увек све одлуке доношене једногласно и у општем интересу Школе.  

Директор је учествовала у планирању, припреми и реализацији Савета родитеља. 

Одржана су четири састанка  Савета родитеља.  Одзив родитеља био је 

задовољавајућ и увек смо имали кворум , што указује и на жељу родитеља да 

активно учествују у раду школе. 

За председника Савета родитеља и ове године је изабран господин Жељко Чанчар, 

који је прошле године дао велики допринос својим несебичним ангажовањем и 

радом. 

У оквиру својих овлашћења у домену педагошко - инструктивног рада, директор 

школе је обавио низ индивидуалних и заједничких разговора како са ученицима, 

родитељима, тако и са колегама у циљу побољшања успеха ученика као и 

превазилажењу тешкоћа у савладавању градива. Родитељи су самоиницијативно 

али и по позиву долазили на разговоре који су имали за циљ да се на обострано 

задовољство превазиђу постојећи проблеми а све у интересу ученика. Школску 

годину смо завршили без проблема који ће се пренети у нову. 

Директор је у складу са важећим законским прописима и претходно спроведеном 

поступку јавне набавке, одобрио реализацију екскурзије за ученике трећег и четвртог 

разреда у организацији туристићке агенције "Модена". Дестинација је била Северна 

Италија. Око 400 ученика са одељењским старешинама, као и вођама пута, 

лекарима, наставницима и директором, провели су незаборавних пет дана. 

Извештаји вођа пута, као и одељенских старешина су задовољавајући.Агенција је у 

потпуности испоштовала план и програм екскурзије и показала висок ниво 

стручности и професионалности. 

Свих пет дана је надокнађено у току школске године по унапред усвојеном 

распореду, радним суботама уз сагласност Савета родитеља. 

Ученици првог разреда су са својим одељењским старешинама обишли  цркву 

Покајницу, Манастир Манасију, Ресавску пећину, Лисине и Јагодину у организацији 

туристичке организације "Мивекс". Излет ученика је протекао у најбољем реду без и 

једног инцидента уз све похвале за ученике од стране агенције. 

Школа је такође задовољна јер је агенција испоштовала план и програм излета. 

У оквиру праћења рада наставника, директор је са педагогом школе и менторима 

посетио часове приправника у циљу њиховог оспособљавања за самостални рад и 

пријаве полагања за лиценцу. 

Директор је посетила 20 часова теоријске наставе и 16 часова вежби, као и огледне 

часове и један угледни час. Наших пет наставника је ове школске године положило 

испит за лиценцу, а у нашој школа су испите за лиценцу полагале и колеге из 

Медицинских школа широм Србије.  
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Директор је сарађивала са просветним инспекторима као и просветним саветницима 

Министарства просвете. 

Обављена су  три ванредна  инспекцијска прегледа, један редован годишњи надзор 

и екстерна евалуација рада школе од стране Министарства просвете.  

Код ванредних прегледа утврђено је да нема основа и да није дошло до повреде 

Закона ОСОВ. У редовном годишњем прегледу слободно могу рећи да није било ни 

једне примедбе од стране инспектора и да није било наложених мера. 

 

 

Што се тиче екстерне евалуације или спољашњег вредновања рада школе, школа је 

оцењена највишом оценом, четири. 

Директор је организовала и пратила извођење матурских испита у јунском и 

августовском испитном року. Именоване су комисије за матурске испите, као и 

секретар испитног одбора - Дејан Ђукић, наставник здравствене неге. 

Директор је организовала упис ученика у први разред и са стручним сарадницима а 

на основу интерне ранг листе, решавала молбе ученика и родитеља у вези са 

накнадним уписом, уз сагласност Министарства просвете. 

Уз сагласност Школске управе за град Београд, у школу су примани само 

технолошки вишкови и наставници на одређено време,а у складу са одлуком Владе. 

Као технолошки вишкови преузети су са јединствене листе наставник информатике и 

рачунарства Сергије Чакић за 60% радног времена, Наставник устава и права 

грађана Борис Јашовић за 40% радног времена али на одређено време јер се 

предмет гаси у наредној школској години, наставник ликовне културе Људмила 

Брајовић Левајац за 25% радног времена, наставници физичке културе Јован Мирков 

за 80% радног времена и Миладин Ивановић за 100% радног времена, као и 

наставник математике Тасић Светлана која је преузета из основне школе за 100% 

радног времена. 

У складу са законом и Посебним колективним уговором остваривана је и сарадња са 

репрезентативним синдикатима школе.  
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САРАДЊА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА И 

РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња са Министарством просвете, као и Школском управом и Градским 

секретаријатом за образовање, остваривана је  на коректан начин. Школа је 

наилазила на разумевање у циљу решавања постојећих проблема. 

Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, остваривана је 

кроз учешће наших наставника у имплементацији нових наставних планова и 

програма. 

Од почетка школске године коректна сарадња се остварује и са Полицијском 

управом општине Звездара, као и са свим секторима Општинске управе. 

Сарадња са директорима средњих школа на општини Звездара у циљу 

превазилажења проблема и изналажењу решења за заједничко и квалитетно 

решавање истих. 

Од почетка школске године одвија се успешна сарадња са родитељима како у 

оквиру рада Савета родитеља, тако и појединачно. 

 

Успешно је настављена и сарадња са установама и институцијама у којима наши 

ђаци обављају професионалну праксу. 

Директор је учествовала у конституисању Савета родитеља, учествовала у раду 

истог, у циљу што боље и садржајније сарадње родитеља и школе. Конститутивни 

састанак  новог сазива Савета родитеља одржан је 16.09.2016. године и за 

председника је поново једногласно изабран господин Жељко Чанчар, чија је ћерка 

ученица четвртог разреда одсека фармацеутски техничар. Тим за сарадњу са 

Саветом родитеља поред Директора школе и помоћника директора су и педагог 

Јасмина Павићевић и наставници Стојан Алексов, Јелена Младеновић и Славица 

Марковић. 

Савет је у току ове школске године одржао четири састанка на којима се говорило о 

актуелним питањима о раду школе, а која су у домену рада Савета родитеља. 

Представници родитеља у Савету изабрали су дестинацију за екскурзију ученика 

трећег и четвртог разреда и донели одлуку о висини дневница за одељењске 

старешине. 

Такође су изабрали и дестинацију за излет ученика првог разреда, као и 

осигуравајућу компанију за осигурање ученика за школску 2016/17. годину. То је 

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA d.o.o. и то за премију од 250,00 динара на 

годишњем нивоу. 
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У оквиру редовног годишњег прегледа рада школе, извршен је надзор и преглед од 

стране просветне инспекторке Јасмине Јовановић. Директор школе, помоћник 

директора и педагог школе су на увид доставили сва релевантна акта, правилнике и 

прописе школе. У свом извештају просветна инспекторка је позитивно оценила све 

сегменте рада школе и није било наложених мера. 

Сарадња са Министарством просвете остваривана је на различите начине. Учешће 

наше школе у полагању испита за лиценцу наставника медицинске групе предмета, 

из целе Србије.У овој школској години испит за лиценцу је положило и наших пет 

наставника. Сарадња са Министарством се остваривала и одржавањем бројних 

састанака, којима је присуствовао и Министар Младен Шарчевић, у нашој свечаној 

сали. 

Сарадња са Градским секретаријатом за образовање  и дечју заштиту је била 

коректна и могу напоменути врло успешна јер смо наилазили на разумевање  у циљу 

решавању постојећих проблема. Градски секретаријат је платио куповину 14 

рачунара за обнову кабинета за информатику, као и испитивање електричних 

инсталација школе које је наложено од стране инспекције за ванредне ситуације. 

Школска управа за град Београд и школа су успешно сарађивале на свим нивоима. 

Сарадња са Заводом за унапређивање  образовања и васпитања, остваривала се у 

оквиру доприноса наставника наше школе у припреми и имплементирању нових 

наставних планова и програма. 

Остваривана је и завидна сарадња са Полицијском управом града  Београда, као и 

Полицијском управом општине Звездара. Велики број наших ученика је учествовао у 

акцијама које су у едукативном смислу реализоване од стране ових институција, али 

и њиховим учешћем у акцијама које је организовала наша школа. 

Дугогодишња сарадња са општином Звездара настављена је и ове године на 

заједничко задовољство. 

Сарадња са директорима средњих школа са Звездаре и ове године се показала као 

успешна у циљу решавања заједничких проблема али и превазилажењу истих. 

Сарадња са родитељима је остваривана током читаве школске године, како 

појединачно тако и групно у циљу превазилажења и решавања постојећих проблема. 

Сарадња са Градским заводом за јавно здравље настављена је и ове године, 

организовањем санитарних прегледа и бесплатне вакцинације ученика. 

Обновљени су уговори са установама и институцијама у којима наши ученици 

обављају вежбе и професионалну праксу. 

Састанци Удружења Медицинских школа Србије као и Активи директора 

Медицинских школа реализовани су периодично и по потреби. 
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У оквиру презентације наше школе будућим ученицима, наставници и ученици школе  

учествовали су на неколико сајмова образовања, али смо такође  отворили и врата 

наше школе за све заинтересоване родитеље и ђаке. 

 

СЕМИНАРИ, СТРУЧНИ САСТАНЦИ И АКЦИЈЕ 

 

Већ од самог почетка школске године директор је у сарадњи са педагошко - 

психолошком службом, разматрао план стручног усавршавања наставника као и 

секретара и шефа рачуноводства. План стручног усавршавања обухвата 

индивидуалне семинаре, као и групне у организацији школе, да би што већи број 

колега могао да присуствује. 

Стручно усавршавање је у овој школској години реализовано кроз следеће 

активности: похађање семинара, обука, стручних скупова и трибина акредитованих 

од стране Министарства просвете. 

У току зимског распуста организовано је похађање два семинара за запослене: 

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секте и насиља ( 62 полазника) и 

Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави (29 полазника). 

Осим ова два семинара наставници су појединачно или у мањим групама похађали 

обуке и стручне скупове. 

Поред тога треба свакако поменути и активно учешће наставника на трибинама, 

конференцијама, изложбама на нивоу општине или града, посете сајмовима и 

фестивалима, одржавање огледних, угледних или јавних часова и учешће на 

конгресима струковних удружења. 

Шеф рачуноводства и секретар школе су похађали струковне семинаре у 

организацији ИПЦ-а и Образовног информатора. 

Директор школе је присуствовала акредитованим семинарима, као и предавањима и 

стручним састанцима. 

Директор је учествовала у раду Удружења Медицинских школа, као и у раду Актива 

директора Медицинских школа. 

Дана 31.08. у Свечаној сали наше школе одржан је састанак Министра просвете 

Младена Шарчевића  и директора основних и средњих школа. Састанку су 

присуствовали и помоћница министра просвете Снежана Марковић, као и 

руководилац Школске управе Милан Јоксимовић. 

У децембру месецу је поново у нашој школи одржан велики састанак Министра 

просвете са представницима педагошко - психолошких служби, као и састанак 

представника Министарства за средње образовање са директорима школа. 
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У новембру месецу ученици наше школе су одржали хуманитарни концерт, за дечака 

Немању Леонтијевића и сав приход прикупљен од концерта усмерен на његово 

лечење. 

У сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, директор је подржала акцију 

добровољног давања крви у новембру  и априлу месецу,а одзив ученика и колега је 

био на завидном нивоу. 

Још једна новина  у нашој школи, а која је заживела од ове школске године,  је 

признање  - Ђак Плус. 

У складу са Правилником о похваљивању и награђивању ученика Медицинске школе 

и избору ученика генерације који је ступио на снагу 01.12.2016.године, све 

одељењске заједнице су изабрале свог Ђака плус. На свечаној приредби поводом 

обележавања Савиндана - Дана духовности , њима су уручене књиге. 

 

 

ПРИРЕДБЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ТАКМИЧЕЊА 

 

Директор школе је и ове године подржала и учествовала у организацији и 

реализацији свих приредби у школи, манифестација и такмичења на којима су 

учествовали наши ученици. 

Дан Српске духовности, дан Светог Саве, обележили смо пригодном свечаном 

академијом у организацији и реализацији ученика и наставника Школе.Пригодна 

приредба и додела признања "Ђак Плус" уз присуство великог броја ученика, 

наставника, колега пензионера и гостију из локалне самоуправе, одржана је у 

свечаној сали . Приредбу су осмислиле и са ученицима реализовале наставнице 

српског језика и књижевности Марија Стефановска и Драгана Стојић. 

Као и претходних година традиционално смо наставили са одржавањем 

манифестације "ГОПТА" - Годишње представљање талената ученика школе. Ове 

године ГОПТА је одржана 25.05.2017.године, уз учешће великог броја наших 

ученика, свих разреда и свих смерова. Сви учесници су добили симболичне награде, 

а најбољи извођачи и додатни подстрек да раде и да са поносом показују своје 

таленте.  

Као и до сада и ове године смо се потрудили да будућим средњошколцима достојно 

представимо нашу школу, учешћем на Сајму образовања на општини Звездара и 

Сајму средње стручних и уметничких школа на нивоу Града. 
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Отворили смо и ове године врата Школе за велики број ученика и њихових родитеља 

који су све потребне информације, као и разгледање школе обавили уз стручну 

помоћ шефова одсека. 

Наши ученици су и ове године  уз подршку директора и својих наставника, 

учествовали на великом броју такмичења и постигли завидне резултате. 

На такмичењу из историје ученик првог разреда Л 1/2 Млађан Ковачић је освојио 

треће место на градском такмичењу средњих стручних школа, а на Републичком 

такмичењу које је одржано у Крагујевцу освојио је 4 место. 

На Републичком такмичењу Медицинских школа из математике, које је одржано у 

Врању, у врло јакој конкуренцији наше две ученице  трећег разреда фармацеутског 

одсека освојиле су друго, Ђурђина Грујовић и треће место, Лара Бајкић Васиљевић. 

Републичко такмичење из енглеског језика за ученике четвртог разреда средњих 

школа одржано је на Филолошком факултету у Београду, а у организацији Друшва за 

стране језике и књижевност. На такмичењу је учествовало четири наша ученика. 

Ученик другог разреда Л2/1 Милош Петровић освојио је треће место на градском 

такмичењу из биологије и пласирао се на Републичко такмичење које је одржано у 

Новом Саду где је освојио 8 место. 

 

Запажене резултате постигли су и наши спортисти у кошарци и атлетици. Женска 

кошаркашка екипа освојила је прво место на општинском такмичењу. 

Директор школе је подржала учешће наших ученика и наставника на Звездаријади, 

трдиционалној манифестацији коју организује општина Звездара. Опробали су се у 

различитим дисциплинама и освојили награде и похвале.   

 

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

 

Овај извештај о раду директора школе који  истовремено представља и рад 

свих запослених завршићу мишљењем које су дали чланови екстерне комисије 

приликом спољашњег вредновања рада Школе. 

''У свим областима квалитета  рада Школе преовлађују јаке стране. Највиши 

квалитет рада је у областима Подршка ученицима, Етос и Организација рада шклое 

и руковођење. Директорка врло ефективно и ефикасно организује рад школе који је у 

функцији унапређења и развоја. Развијају се и негују различизи облициактивног 

учешћа родитеља у животу школе, успешно се развија сарадља са локакном 

заједницом и бројним установама и организацијама у општини, граду, републици и 

шире. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима  
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свако има прилику да постигне резултате и успех и функционишу различити тимови 

који својим радом пружају квалитетну подршку ученицима. Настава се одвија у 

изузетно подстицајној атмосфери која се ствара на часовима. 

Налази изведени на основу доказа показују да је Школа од 29 стандарда остварила 

28 (97%) од којих је 15 стандарда на нивоу четири, а 13 стандарда су на нивоу три. 

Један стандард није остваре (ниво два). 

У групи кључних и изабраних стандарда, који су кључни за вредновање, остварено је 

свих 15 стандарда (100%), одкојих 9 стандарда на нивоу четири, а шест на нивоу 

три. 

Како је утрђено да је Школа остварила 100% кључних и изабраних стандарда и 97% 

свих стандарда, општи квалитет рада Медицинске школе у Београду оцењен је 

оценом четири(4). "  

Овакав извештај биће нам само још већи подстрек за рад, а поготово у оним 

областима где нисмо остварили највишу оцену. 

Директор је у сарадњи са педагогом школе већ сачинила План за унапређивање 

квалитета рада установе у областима дефинисаним стандардима квалитета рада 

установе, који ће почети да се примењује већ са почетком наредне школске године.  

 

                 

     

 
Директор Школе 

 
    Јадранка Абузеид 
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