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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/17.ГОДИНЕ 

Извештај се пише након поправних и разредних испита у јуну /за ученике 
четвртог разреда/ и августу /за ученике свих разреда/. 

Од 1618 ученика на крају школске 2016/17.године, њих 1615 је завршило разред са 
позитивним успехом, а 1 ученик није завршио разред и 1 ученик четвртог разреда 
није положио матурски испит после положеног поправног испита (није приступио 
полагању матурског испита). Такође, 1 ученик се у току летњег распуста исписао, а 
ученик првог разреда који је био потпуно неоцењен није приступио полагању 
разредних испита нити се исписао. 

Од ученика који су завршили разред: 

 одличних је 877 
 врло добрих 631 
 добрих 102, и 
 довољних 5 ученика  

 

Средња оцена на нивоу Школе је – 

4,33. 

 

У поређењу са претходне четири школске године запажа се одржавање тренда 
стабилног врло доброг успеха са тенденцијом побољшања средње оцене из године у 
годину. 

 I разред II разред III разред IV разред укупно 

шк.2012/13.год. 3,94 3,97 3,94 4,14 4,00 

шк.2013/14.год. 4,10 4,13 4,16 4,23 4,16 

шк.2014/15.год. 4,16 4,26 4,18 4,44 4,26 

шк.2015/16.год. 4,28 4,10 4,25 4,41 4,25 

шк.2016/17.год. 4,24 4,25 4,43 4,38 4,33 

Школске 2016/17.године приметно је опао број ученика који су били упућени на 
поправни испит (посебно у другом и трећем разреду) 

 I разред II разред III разред IV разред укупно 

 са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

шк.2012/13.год. 31 6 6 1 24 6 5 0 66 13 

шк.2013/14.год. 0 0 9 3 5 2 1 2 15 7 

шк.2014/15.год. 9 2 2 0 5 3 3 1 19 6 

шк.2015/16.год. 1 0 9 0 4 2 1 2 15 4 

шк.2016/17.год. 1 1 1 1 0 0 1 0 3 2 

Општи успех ученика на крају

 школске године

одлични

55%

врло добри

39%

довољни

0%

добри

6%

одлични врло добри добри довољни
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Напомена: Подаци о оцени владања ученика, изостанцима, реализацији наставе /теоријске 

наставе, вежби, наставе у блоку, изборне наставе/, реализацији осталих облика образовно-

васпитног рада /додатна настава, допунска настав и секције/ саставни су део анализе на крају 

наставне године и они се не мењају у периоду између краја наставне и школске године/. 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/17.ГОДИНЕ 

Р
а

з
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д

 и
 

о
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њ

е
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а
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а
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а
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а
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љ
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В
р
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о

 д
о
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р

и
 

Д
о

б
р

и
 

Д
о

в
о

љ
н

и
  

МСI1 30 - 4,21 13 16 1 - 

МСI2 31 - 4,12 10 21 - - 

МСI3 30 1 3,97 5 21 4 - 

МСI4 32 - 4,15 13 17 2 - 

МСI5 31 - 4,16 13 16 2 - 

МСI6 31 - 4,21 14 17 - - 

ФI1 29 - 4,36 17 10 2 - 

ФI2 30 - 4,26 13 16 1 - 

ФI3 31 1 4,40 18 13 - - 

ЛI1 31 - 4,43 16 15 - - 

ЛI2 31 - 4,43 17 14 - - 

CTI1 28 - 4,20 10 17 1 - 

CTI2 28 - 4,22 12 16 - - 

I 393 2 4,24 171 209 13 - 

MCII1 32 - 4,31 17 12 3 - 

MCII2 30 - 4,39 16 13 1 - 

MCII3 31 - 4,43 15 16 - - 

MCII4 31 - 4,07 12 15 3 1 

MCII5 31 - 4,05 10 17 4 - 

MCII6 27 - 4,10 11 13 3 - 

ФII1 32 - 4,30 17 13 2 - 

ФII2 32 - 4,51 24 6 1 1 

ФII3 32 - 4,48 21 10 1 - 

ЛII1 33 - 4,21 12 19 2 - 

ЛII2 33 - 4,25 14 15 4 - 

CTII1 32 - 4,02 11 18 3 - 

CTII2 32 - 4,13 12 18 2 - 

II 408 - 4,25 192 185 29 2 
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о
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о
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и
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о
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о
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MCIII1 32 - 4,58 25 5 2 - 

MCIII2 32 - 4,28 20 5 6 1 

MCIII3 34 - 4,48 23 9 2 - 

MCIII4 32 - 4,30 18 12 2 - 

MCIII5 33 - 4,62 24 8 1 - 

MCIII6 33 - 4,48 23 8 2 - 

ФIII1 32 - 4,40 19 10 3 - 

ФIII2 34 - 4,45 22 11 1 - 

ФIII3 33 - 4,62 24 9 - - 

ЛIII1 33 - 4,50 23 10 - - 

ЛIII2 33 - 4,47 21 12 - - 

CTIII1 28 - 4,23 18 6 3 1 

CTIII2 32 - 4,17 16 12 3 1 

III 421 - 4,43 276 117 25 3 

МСIV1 31 - 4,56 26 1 4 - 

МСIV2 31 - 4,46 19 10 2 - 

МСIV3 29 - 4,53 21 6 2 - 

МСIV4 33 - 4,20 15 12 6 - 

МСIV5 30 - 4,33 15 14 1 - 

МСIV6 31 - 4,58 21 10 - - 

ФIV1 32 - 4,55 23 8 1 - 

ФIV2 32 - 4,45 21 10 1 - 

ФIV3 32 - 4,38 19 10 3 - 

ЛIV1 21 - 4,34 13 6 2 - 

ЛIV2 35 - 4,38 22 10 3 - 

CTIV1 27 - 3,98 9 11 7 - 

CTIV2 29 - 4,27 14 12 3 - 

IV 393 - 4,38 238 120 35 - 

1615 2 4,33 877 631 102 5 
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

У току школске године уписало се 19 ученика /11 у први разред, 8 у други разред/, а 
исписало се 26 ученика /14 ученика из првог разреда, 6 из другог разреда, 3 ученика из 
трећег разреда и 3 ученика из четвртог разреда/. 

На крају наставне 2016/17.године у Школи је било 1618 ученика /Ж-1191, М-427/, који 
су постигли следећи успех: 

- позитиван – 1611 ученика /98,5%/ 
- негативан – 6 ученика /1%/ 

- неоцењен је 1 ученик 

Од позитивно оцењених ученика: 

- одличних је 877  
- врло добрих 629 
- добрих 100 и  
- довољних 4 ученика 

 

Од ученика са недовољним успехом: 

- са 1 недовољном оценом је 3 ученика 

- са 2 недовољне оцене је 2 ученика и 

- са 3 и више недовољних оцена је 1 ученик /понавља разред/ 

Није завршила разред:  

1. Гулан Ана МС 1/3  

На поправни испит упућују се: 

1. Милетић Дајана МС1/4 - математика 

2. Петковић Марија МС1/4 - математика, хемија 

3. Тришић Николина МС 2/4 - математика, српски језик 

4. Радовановић Наталија Ф2/2 - фармакогнозија са фитотерапијом 

5. Филиповић Урош СТ4/1 - српски језик и књижевност 

Просечна оцена на нивоу Школе је 4,33. 

Општи успех позитивно оцењених ученика

одлични

55%

врло добри

39%

довољни

0%

добри

6%

одлични врло добри добри довољни
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Просечна оцена на нивоу разреда: 

 

Просечна оцена на нивоу одсека / образовног профила: 

 

Владање ученика је оцењено следећим оценама: 

- примерно владање /5/ је показало 1545 ученика 
- врло добро /4/ - 73 ученика 
- добро /3/ - 27 ученика 
- довољно /2/ - 2 ученика, и 
- незадовољавајуће /1/ - 0 ученика 

Изречено је укупно 289 васпитних и 15 васпитно-дисциплинских мера. 

Ученици су у току наставне године изостали са 164540 часова 

- оправдано са 158162 часова /96%/ 

- неоправдано са 6378 часова /4%/ 

Сваки ученик Школе је у просеку изостао са 102 часа или 16 наставних дана, и то са 

98 часова оправдано и са 4 часа неоправдано. 

 

4,24
4,25

4,43

4,38

4,33

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

I разред II разред III разред IV разред на нивоу

школе

Просечна оцена

4,32

4,43

4,38

4,15

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

MС Ф Л СТ

Просечне оцене по одсецима

MС Ф Л СТ
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Награђено је књигом 130 ученика: 

- Ученик генерације - 1 
- ученици - носиоци дипломе „Вук Караџић“ - 17 
- одлични ученици у сва четири разреда средње школе - 98 
- најбољи практичари у сваком одсеку - 4 
- најбоље напсани матурски рад из српског језика и књижевности - 2 
- најуспешнији ученици на републичким такмичењима - 4 
- за запажено ангажовање у раду Ученичког парламента - 4 

Дипломе је добило 7 ученика за изузетне резултате постигнуте из математике и 
енглеског језика. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2016/17.ГОДИНИ 

I РАЗРЕД Планиран 

број часова 

Бр. реализованих 

часова 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 5508 816 5291 808 -217 -8 

Ф 3 2772 297 2625 299 -147 +2 

Л 2 1728 256 1597 252 -131 -4 

СТ 2 2030 210 1919 214 -111 +4 

Укупно 13 12038 1579 11432 1573 -606 -6 

 

II РАЗРЕД Планиран 

број часова 

Бр. реализованих 

часова 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 5880 630 5595 627 -285 -3 

Ф 3 2448 714 2337 700 -111 -14 

Л 2 1750 420 1662 414 -88 -6 

СТ 2 2100 140 1931 138 -169 -2 

Укупно 13 12178 1904 11525 1879 -653 -25 

Изречене васпитно-дисциплинске мере

226

63

12 3

укор одељењског старешине укор одељењског већа

укор директора укор наставничког већа
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III РАЗРЕД 

Планиран 

број часова 

Бр. реализованих 

часова 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 3780 1440 3708 1429 -72 -11 

Ф 3 2277 594 2100 570 -177 -24 

Л 2 1386 528 1340 509 -46 -19 

СТ 2 1680 560 1587 564 -93 +4 

Укупно 13 9123 3122 8735 3072 -388 -50 

 

 

IV РАЗРЕД 

Планиран 

број часова 

Бр. реализованих 

часова 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 4680 1080 4579 1087 -101 +7 

Ф 3 2430 450 2331 436 -99 -14 

Л 2 1220 588 1147 572 -73 -16 

СТ 2 1440 480 1359 471 -81 -9 

Укупно 13 9770 2598 9416 2566 -354 -32 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ УКУПНО НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 

I РАЗРЕД 

Планиран 

број часова 

Бр. реализованих 

часова 

 

Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

I 13 12038 1579 11432 1573 -606 -6 

II 13 12178 1904 11525 1879 -653 -25 

III 13 9123 3122 8735 3072 -388 -50 

IV 13 9770 2598 9416 2566 -354 -32 

 

Укупно 

 

52 

 

44274 

 

10342 

41108 

95% 

9090 

99% 

 

-2001 

 

-113 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

наставни 
предмет 

I разред II разред III разред IV разред УКУПНО  

П Р П Р П Р П Р П Р  

грађанско 
васпитање 

437 395 452 416 415 361 328 304 1632 1476 -156 

верска настава 404 398 452 422 415 395 388 365 1659 1580 -79 

биологија 
(одабране теме) 

- - - - 690 646 - - 690 646 -44 

историја 
(одабране теме) 

- - - - 132 100 - - 132 100 -32 

хемија - - - - 198 178 - - 198 178 -20 

биологија - у 
огледу 

- - - - - - 28 25 28 25 -3 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У БЛОКУ 

Настава у блоку реализована у целости, према предвиђеном плану и распореду: у 

првом разреду 44 блока, у другом разреду 29 блокова, у трећем разреду 66 блокoва 

и у четвртом разреду 54 блока. Укупно 193 блока.   

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКЦИЈА,  ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

На основу увида у Евиденцију осталих облика образовно-васпитног рада /која се 

води посебно за додатну наставу, допунску, припремну наставу и секције/ 

организовано је и реализовано: 

 627 часова допунске наставе /проценат посећености допунске наставе од 
стране ученика веома низак/, 

 90 часова додатне наставе, са 55 ученика, 
 137 часова ваннаставних активности / секција, у којима се ангажовало 105 

ученика, 
 

Преглед реализације секција, додатне и допунске наставе: 

 

С е к ц и ј е            

Предмет / област Наставник разред број 

ученика 

број 

часова 

еколошка секција Срдић Маја I , II, IV 14 11 

ботаничка секција Којановић Маша Ана III 6 12 

драмска секција Стојић Драгана I , II, III, IV 23 37 

литерарна Марковић Славица II, III 5 47 
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рецитаторска и 
припрема 
новогодишње 
приредбе 

Тополовић Санела II, III, IV 15 22 

кошаркашка Виторовић Славица II 

 

20  

рукометна Живковић Младен I , II, III, IV 22 8 

Д о д а т н а    н а с т а в а 

математика Терзић Андрија III 2 9 

енглески језик Смиљанић Душанка IV 17 15 

Ненадић Гордана III 4 3 

физика Бећирић Снежана II 1 8 

биологија Којановић Маша Ана III, IV 3  

анатомија и 
физиологија 

Лукић Милка I 7 12 

Беара Ксенија I 8 16 

хемија Стојадиновић Иванка II 13 11 

Д о п у н с к а    н а с т а в а 

 

математика 

Обрадовић Антонић 
Весна 

I , II 89 29 

Тратар Марија I , IV 81 93 

Тасић Светлана II, III 18 12 

Терзић Андрија I  2 1 

 

 

физика 

Златковић Ивана IV 14 3 

Анић Мирјана I , III 31 32 

Бећирић Снежана I , II  41 11 

 

хемија / аналитичка 
хемија 

Васић Драгица II 7 8 

Ђаловић Милина I 4 8 

Стојадиновић Иванка I , II   15 30 

српски језик и 
књижевност 

Стојић Драгана II 2 26 

Жујовић Јасмина I 1 7 
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латински језик Трнинић Весна I 22 16 

Радевић Јелена I 22 30 

 

енглески језик 

Веселиновић Милена I , III 19 35 

Смиљанић Душанка II 9 8 

Цигуљин Мирела I 10 22 

 

биологија 

Срдић Маја II 13 15 

Готовина Вера II 40 7 

Којановић Маша Ана I , III 16 20 

Нинић Љиљана I 7 11 

филозофија Батас Снежана IV 5 3 

рачунарство и 
информатика 

Чакић Сергије I 1 3 

Штркаљ Марина I  2 3 

анатомија и 
физиологија 

Лукић Милка I 7 14 

Беара Ксенија I  23 28 

интерна медицина  Марковић Николић 
Биљана 

III 28 8 

 

 

здравствена нега 

Ђуричић Маја II 21 12 

Милуновић Милојевић 
Љиљана 

I  8 3 

Газдић Ана IV 10 10 

Ђукић Дејан I  22 4 

Радуловић  Весна  II 10  

медицинска биохемија Бађевић Данијела IV 16  

Симеуновић Николина II 9 2 

Петровић Кристина II 5 4 

фармакогнозија са 
фитотерапијом 

Мојовић Нада II 33 36 

екологија и заштита 
животне средине 

Срдић Маја II 13 7 

хирургија са негом Миљковић Миља IV 8 15 
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гинекологија и 
акушерство са негом 

Пршић Далиборка III, IV 15 17 

фармацеутска 
технологија 

Анђелић Јелена II 2 8 

здравствена 
статистика 

Тратар Марија IV  11 26 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

Планирана је, организована и реализована припремна настава за ученике који су 

упућени на полагање разредних испита /за ученике који су дуже оправдано 

изостајали са наставе као и за ученике који уче немачки, француски или руски језик а 

за које није организована редовна настава у току школске године/, за ученике 

упућене на поправне испите и за ученике четвртог разреда у циљу припреме за 

полагање матурског испита.  

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ - одлични у сва четири разреда средње школе, носиоци 

дипломе „Вук Караџић“ и носиоци осталих награда 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 

одлича у сва 
четири разреда 

диплома „Вук 
Караџић“ 

остале  

награде 

МС4/1 

 

 

Бараћ Угљеша    

Ђуровић Магдалена    

Лазар Николина    

Медић Драгана    

Миленковић Кристина    

Паликућа Дејвис    

Савкић Тијана    

Симић Огњен    

Станковић Богдан    

Танасковић Александра    

Франета Катарина    

МС4/2 

 

 

Божовић Никола    

Милетић Никола    

Милић Данило    

Савић Аљоша   најбољи 
практичар 

Савићевић Ђурђија    
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МС4/3 

 

 

Вукашиновић Јована    

Дракулић Дајана    

Михаиловић Андријана    

Ранковић Милош    

Стошић Стојана    

МС4/4 

 

 

Далифи Јасмина    

Ђорђевић Анђела    

Ђукић Уна    

Нинић Невена    

Новаковић Стефан    

Пејоски Бојана    

Раковић Јелена    

Стаменковић Дамјан    

Цвијовић Милица    

МС4/5 

 

 

Живановић Лазар    

Живковић Невена    

Јовановић Анђела    

Максимовић Анђела    

Ногић Марко    

Радујковић Ђурђица    

Ракићевић Анђела    

Ранковић Марина    

Симић Тамара    

Стојиљковић Немања    

Хамза Данил    

МС4/6 

 

 

Васиљевић Марија    

Вујић Жељка    

Вујовић Милица    

Закић Бранислав    

Перић Милица    

Тулимировић Марија   најбољи матурски 
рад из српског 

језика 

Чарапа Немања    
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Ф4/1 

 

 

Батанчев Данијела    

Валић Невена    

Вујовић Теа    

Ђорђевић Теодора    

Жигић Милана    

Илић Александра   Ученик генерације 

Левић Марија    

Миличевић Маја    

Нешовић Нада    

Симендић Владимир    

Станичић Марина    

Стоисављевић Милица    

Ф4/2 

 

 

Васић Марија    

Васић Милина    

Вићентијевић Анђела    

Ђорђевић Катарина    

Милошевић Дариа    

Николић Лазар    

Николић Тамара    

Рајић Нина    

Стоичков Бјанка   ангажовање у 
раду Ученичког 

парламента 

Стојановић Тамара    

Ћурчин Јелена    

Ступар Сара   ангажовање у 
раду Ученичког 

парламента 

Ф4/3 

 

 

Воштић Тамара    

Вујичић Александар   најбољи 
практичар 

Ђорђевић Наташа    

Ђорђевић Кристина    

Костић Милана    

Марковић Филип    

Мишевски Катарина    
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Младеновић Анђела    

Недић Зорица    

Пантелић Александра    

Чурић Сара    

Штрбац Зорана    

Л4/1 

 

 

Бирчевић Aлександра    

Георгиев Јелена    

Гомилановић Марија    

Јаковљевић Дајана    

Јелесијевић Анђела    

Костић Јасна    

Кретић Снежана    

Маринковић Анђела    

Милић Александра    

Милић Неда    

Спасић Андреа    

Л4/2 

 

 

Влатковић Владимир    

Добрић Катарина    

Јакимовски Маријана    

Кулина Жељко    

Лалић Јована    

Матијевић Стефан    

Никшић Александар   најбољи 
практичар 

Пјевчевић Катарина    

Стоичков Константин    

Стојковић Драгана    

СТ4/1 

 

 

Јовановић Теодора    

Павловић Бојана    

Ристов Немања    

Симић Ивана    

Кукић Наташа   најбољи матурски 
рад из српског 

језика 
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СТ4/2 

 

 

Васић Милан    

Маринковић Милица    

Марковић Ђорђе    

Миленковић Данијела    

Милић Маја    

Пјевић Марко    

Старчевић Дарко    

Ћирић Михаило   најбољи 
практичар 

 

Дипломе за изузетан успех из наставних предмета добили су: 

- из енглеског језика 

Бирчевић Александра Л4/1 

Спасић Андреа Л4/1 

Милошевић Дариа Ф4/2 

Стоичков Бјанка Ф4/2 

- из математике 

Илић Александра Ф4/1 

Миличевић Маја Ф4/1 

Милетић Марија Ф4/3 

Књигом су награђени и ученици трећег разреда који су били успешни на 

републичким такмичењима: 

1. Грујовић Ђурђина Ф3/3 (математика - 2.место на републичком такмичењу) 

2. Бајкић Васиљевић Лара Ф3/1 (математика - 3.место на републичком 
такмичењу) 

3. Јурошевић Душан Ф3/1 (атлетика - 2.место на републичком такмичењу) 

4. Котур Милица Ф3/1 (Књижевна олимпијада - 4.место) 
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

2013/2017. 

У среду, 21. јуна 2017. године у Свечаној сали наше школе организована је додела 

диплома најбољим ученицима у генерацији 2013/2017. 

НАШИ НАЈБОЉИ МАТУРАНТИ 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ: АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ Ф 4/1 

Ученици носиоци дипломе  ''ВУК КАРАЏИЋ'': 

УГЉЕША БАРАЋ МС 4/1, ЂУРЂИЈА САВИЋЕВИЋ МС 4/2, СТЕФАН НОВАКОВИЋ 

МС 4/4, ДАМЈАН СТАМЕНКОВИЋ МС 4/4, АНЂЕЛА ЈОВАНОВИЋ МС 4/5, ЖЕЉКА 

ВУЈИЋ МС 4/6, МИЛИЦА ПЕРИЋ МС 4/6, МАРИЈА ТУЛИМИРОВИЋ МС 4/6, 

АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ Ф 4/1, МАЈА МИЛИЧЕВИЋ Ф 4/1, АЛЕКСАНДРА ПАНТЕЛИЋ Ф 

4/3, ЈАСНА КОСТИЋ Л 4/1, СНЕЖАНА КРЕТИЋ Л 4/1, АНЂЕЛА МАРИНКОВИЋ Л 4/1, 

АНДРЕА СПАСИЋ Л 4/1, АЛЕКСАНДАР НИКШИЋ Л 4/2, МИЛАН ВАСИЋ СТ 4/2.  

Ученици најбољи практичари у свом Одсеку: 

Oдсек медицинских сестара-техничара 

АЉОША САВИЋ МС 4/2   

Одсек фармацеутских техничара 

АЛЕКСАНДАР ВУЈИЧИЋ Ф 4/3 

Одсек лабораторијских техничара 

АЛЕКСАНДАР НИКШИЋ Л 4/2  

Одсек санитарно-еколошких техничара 

МИХАИЛО ЋИРИЋ  СТ IV2 

Најбоље написан матурски рад из српског језика и књижевности: 

МАРИЈА ТУЛИМИРОВИЋ МС 4/6 

НАТАША КУКИЋ СТ 4/1 
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УЧЕШЋА И УСПЕСИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ 

У току октобра одржано је општинско такмичење у кошарци. Женска екипа је 

освојила прво место и пласирала се на градско такмичење. 

Све похвале за чланице нашег тима који су 

чиниле: Милица Ранђеловић МС 2/2, 

Кристина Спасојевић МС 2/2, Дејана 

Сабовљевић МС 2/2, Марина Стојић Ф 2/1, 

Невена Бујошевић СТ 2/2, Хелена Крстић 

МС 2/1, Ана Иштков МС 2/3, Ана Зорић СТ 

2/2, Драгана Вучковић Ф 2/3. 

Момци у саставу: Томић Богдан Ф 2/1, 

Курћубић Никола Ф 2/1, Павличевић 

Никола Ф 2/1, Тот Алекса МС 2/3, 

Благојевић Данило МС 2/3, Марковић Лука МС 2/1, Мирковић Александар Л 

2/1, Вучковић Петар Л 2/2, Дабић Јован МС 2/4 су изгубили у полуфиналној утакмци.  

Такмичење за девојке је одржано 26.09.2016. а за момке 23. и 27.09 2016. године. 

ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 2016. 

Овогодишња Ђачка песничка сусретања су 

одржана 2. и 5. децембра 2016. године у 

библиотеци Бранко Миљковић. 

Представници наше школе су били ученици 

другог, трећег и четвртог разреда:  Теодора 

Грковић  Ф 2/3, Марија Јовановић Ф 3/1, Ања 

Чизмић Ф 3/2, Кристина Јаковљевић МС 3/5, 

Сара Живковић Л 3/1, Исидора 

Милосављевић СТ 4/2 и Стефан Новаковић 

МС 4/4. 

У петак, 2. децембра ученици су имали 

прилику да се представе читањем својих 

песама. Из сваке школе је одабран по један 

представник. 

У понедељак, 5.12. представници школа су поново читали своје песме и након тога је 

жири прогласио победнике. Ученица наше школе Марија Јовановић освојила је другу 

награду на Општинском такмичењу за песму Under the bridge. 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

Општинско такмичење рецитатора Звездаре је 

одржано 15. марта 2017. године у Месној 

заједници Липов лад на сцени позоришта Пан 

театар. 

Представници наше школе су били следећи 

ученици: 

1. Исидора Милосављевић СТ 4/2 

2. Немања Чарапа МС 4/6 

3.  Лука Новаковић МС 3/6  

4.  Кристина Јаковљевић МС 3/5 

Ученица наше школе, Исидора 

Милосављевић,  освојила је прво место и 

успешно се пласирала на градско такмичење.  

Похваљујемо све ученике и желимо им много успеха у наредном периоду. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

У четвртак 27. априла на атлетским 

теренима С.Ц. Олимп одржано је општинско 

такмичење у атлетици. Наша школа је 

имала представнике у мушкој и женској 

конкуренцији.  Медицинска школа је 

заузела 1. место у три дисциплине и то:  

 Милојковић Ђорђе 400м  

 Јурошевић Душан скок у даљ 

 Штафета 4x100 (Вагић, Јурошевић, Ивановић, Милојковић) 

Похвала и за остале такмичаре за наступ на такмичењу. 
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ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ГРАДА 

ВЕЛИКИ УСПЕХ КОШАРКАШИЦА НАШЕ ШКОЛЕ 

10.11.2016. године у хали СЦ ШУМИЦЕ 

одржано је финално кошаркашко такмичење 

за девојке, где су наше ученице освојиле 2. 

место. 

У истој сали две недеље касније, 24.11.2016. 

године, одржано је и окружно такмичење где 

смо у укупном пласману освојили 3. место. 

Све похвале за чланице наше екипе коју су 

чиниле:  

МИЛИЦА РАНЂЕЛОВИЋ МС 2/2, КРИСТИНА СПАСОЈЕВИЋ МС 2/2, МАРИНА 

СТОЈИЋ Ф 2/1, ДЕЈАНА САБОВЉЕВИЋ МС 2/2, НЕВЕНА БУЈОШЕВИЋ СТ 2/2, 

ХЕЛЕНА КРСТИЋ МС 2/1, АНА ИШТОКОВ МС 2/3, АНА ЗОРИЋ СТ 2/2, ДРАГАНА 

ВУЧКОВИЋ Ф 2/3. 

Вођа екипе Славица Виторовић 

ИЗВАНРЕДАН УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА 

Градско такмичење из енглеског језика одржано 

је у Трећој београдској гимназији у недељу, 

19.03.2017. На такмичењу су учествовали 

матуранти гимназија и средњих стручних школа. 

Ученици наше школе Александра Бирчевић  Л 

4/2 (друго место), Андреa Спасић Л 4/2 (треће 

место),  Дариа Милошевић Ф 4/2 (треће место) , 

Бјанка Стоичков Ф 4/2 (треће место) и Владимир 

Симендић Ф 4/1 (четврто место ) су постигли 

изванредне резултате у тако оштрој 

конкуренцији. Желимо им све најбоље на 

Републичком такмичењу  које ће се одржати 

22.априла.2017. год. на Филолошком факултету 

у Београду.  

Душанка Смиљанић, наставник енглeског језика 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 2017. 

На Општинском такмичењу из књижевности, одржаном 18.3.2017. у Шестој 

београдској гимназији, на следећи ниво такмичења пласирали су се наши ученици: 

Млађан Кованчић Л 1/2, Борис Зарић Л 1/2, Наташа Јовановић МС 1/2, Александар 

Антић МС 1/2, Тијана Радосављевић МС 1/3, Зорана Станић Ф 1/2, Анђела 

Радичевић СТ 2/1, Јелена Станић Ф 2/2 и Верица Јовановић Ф 2/3. 
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Директну проходност на окружни ниво, захваљујући постигнутим резултатима на 

Републичком такмичењу прошле године, имале су ученице: Марија Арбутина Ф 2/2, 

Милица Котур Ф 3/1 и Марија Милетић Ф 4/3. 

Наставници српског језика и 

књижевности имали су 

задовољство да прате 12 

ученика који су 

представљали нашу школу 

на Окружном такмичењу, 

одржаном 08.4.2017. у 

Филолошкој гимназији. 

Милица Котур, ученица Ф 

3/1, освојила је максималан 

број бодова (20). Честитамо 

јој и желимо успех на Републичком такмичењу! И остали ученици показали су 

изузетно знање на захтевним тестовима из књижевности, нарочито ако се има у виду 

конкуренција, учешће бројних гимназија... По 16 бодова имали су Марија Милетић, 

Верица Јовановић, Марија Арбутина и Млађан Кованчић, 15 бодова - Анђела 

Радичевић, Борис Зарић, Наташа Јовановић и Зорана Станић, 14 бодова – 

Александар Антић, 13 бодова – Тијана Радосављевић и Јелена Станић.  

Похвала и честитке свим нашим учесницима! 

ТАКМИЧЕЊЕ У ЏУДОУ 

На школском првенству Београда у џудоу, 

одржаном 01.03.2017. године, ученик наше 

школе Стефан Мијатовић МС 2/4 освојио је 

треће место у категорији дечаци 1-4 

разреда до 66 кг. 

Тај пласман је омогућио да Медицинска 

школа има свог представника на Државном 

школском такмичењу, које је се одржало у 

Панчеву 15.03.2017. године. 

У укупном поредку Стефан је освојио 6. 

место. 
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ  

Сјајан наступ ученика на градском такмичењу из атлетике. За 

школу су наступили: Вагић Лука СТ 4/1, Јурошевић Душан Ф 

3/1, Ивановић Душан Ф 3/1, Милојковић Ђорђе Ф 3/2.  

Штафета је у укупном пласману заузела високо 4. место. 

Милојковић Ђорђе у трци на 400 м заузео је 5. место. Најбољи 

представник наше школе био је Јурошевић Душан, који је у 

дисциплини скок у даљ заузео 2. место скочивши лични 

рекорд! Самим тим Душан се пласирао на окружно такмичење 

које се одржава у уторак 16. маја у Новом Саду. 
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ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ 

УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

На XI Републичком такмичењу из матемитике одржаном у Врању 22. априла 2017. 

године, наши ученици су постигли велики успех. 

У јакој конкуренцији ученице треће 

године Ђурђина Грујовић Ф 3/3 

освојила је друго место, Лара Бајкић 

Васиљевић Ф 3/1 освојила је треће 

место. Остали наши ученици Бајић 

Стефан Л 3/1, Марија Милетић Ф 4/3, 

Алексадра Илић Ф 4/1 и Маја 

Миличевић Ф 4/1 такође достојно су 

представљали нашу школу, 

пласиравши се у средишњи део ранг 

листе. 

Ученике су за такмичење припремали ментори: Тасић Светлана, Кубура Жељко и 

Терзић Андрија. 

Честитамо нашим ученицима на успеху. 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

Милош Петровић, ученик  2. разреда смера лабораторијски техничар освојио је 3. 

место на градском такмичењу из биологије, са освојених 93 поена. Такмичење је 

одржано у VIII београдској гимназији 19.3.2017. 

На републичком такмичењу које је одржано у Департману за биологију Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду 14.5.2017. Милош је био на 

осмом месту, са освојених 91 поена. 

Честитамо Милошу и желимо му много успеха у даљем раду. 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

У среду 24. маја 2017. године на атлетском стадиону у 

Крушевцу, одржано је републичко такмичење за основце и 

средњошколце  из атлетике, на коме је наступио наш сјај, 

ученик Ф 3/1 Јурошевић Душан.  

У изванредној конкуренцији и скоком од 6,65 Душан је заузео 

високо 2. место!  

Душану желимо пуно среће и успеха у наставку сезоне. 
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ШКОЛСКЕ 2016/17.ГОДИНЕ 

 

Предмет / 
област 

Ниво  
такмичења 

Датум и место 
такмичења 

Учесници  
такмичења 

 
Резултати 

Наставник 
ментор 

Ђачка песничка 
сусретања 

општински 05.12.2016. 
Библиотека-галерија 
„Бранко Миљковић“ 

Марија Јовановић - Ф 3/1 друго место Славица 
Марковић 

Историја општински 12.03.2017. 
Седма београдска 

гимназија 

Млађан Ковачић - Л1/2 
 

друго место Наташа 
Тодосијевић 

Антонић 

градско - 
средње стручне 

школе 

08.04.2017. 
XIV београдска 

гимназија 

треће место 

републичко 07.05.2017. 
Крагујевац 

41 бод - 
4.место 

Биологија школско 23.02.2017. Михаило Вујић - Л1/1 98 бодова Маја Срдић 

Милош Петровић - Л2/1 100 бодова 

Славко Стевановић - СТ4/2 98 бодова 

градско/окружно 19.03.2017. 
VIII београдска 

гимназија 

Михаило Вујић - Л1/1 81 бод 

Милош Петровић - Л2/1 93 бода - 
3.место 

Славко Стевановић - СТ4/2 53 бода 

републичко 14.05.2017. 
Нови Сад 

Милош Петровић - Л2/1 учешће - 
8.место 

Здравствена 
нега 

школско 03.2017. Анђела Јовић - МС3/3 прво место - 
207,5 бодова 

 

Разија Смајиловић - МС3/1 друго место - 
192 бода 

Марина Молдован - МС3/4 треће место - 
187 бодова 

Јован Јаковљевић - МС3/2 четврто место - 
166,5 бодова 
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Енглески језик школско 27.02.2017. Андреа Спасић - Л4/1 26 бодова Душанка 
Смиљанић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Бодови на 
републичком 
такмичењу су 
освојени бодови од 
30 максималних 
након граматичког 
дела. У усменом делу 
такмичења су 
учествовали само 
ученици са 30 бодова 
на граматичком делу. 

Владимир Симендић - Ф4/1 26 бодова 

Дариа Милошевић - Ф4/2 26 бодова 

Бјанка Стиочков - Ф4/2 25 бодова 

Александра Бирчевић - Л4/1 24 бода 

Катарина Стаменковић - Ф4/2 21 бод 

Тамара Стојановић - Ф4/2 21 бод 

Кристина Недељковић - Ф4/1 19 бодова 

Лука Стојиљковић - Ф4/1 17 бодова 

градско 19.03.2017. 
Трећа београдска 

гимназија 

Александра Бирчевић - Л4/1 друго место - 36 

бодова 
Андреа Спасић - Л4/1 треће место - 

34 бода 

Дариа Милошевић - Ф4/2 треће место -  
33 бода 

Бјанка Стиочков - Ф4/2 треће место -  
32 бода 

Владимир Симендић - Ф4/1 31 бод 

републичко 22.04.2017. 
Филолошки факултет 

Александра Бирчевић - Л4/1 22 бода 

Андреа Спасић - Л4/1 27 бодова 

Дариа Милошевић - Ф4/2 28 бодова 

Бјанка Стиочков - Ф4/2 26 бодова 

Српски језик и 
језичка култура 

општинско 05.03.2017. 
Фармацеутско-

физиотерапеутска 
школа 

Стефан Срдановић - МС1/3 учешће Неда Топаловић 

Тамара Теодосин - МС1/4 учешће 

Ана Пантић - МС1/4 учешће 

Ивана Стефановић - МС1/4 учешће 

Филип Танасковић - МС1/4 учешће 

Данијела Јовановић - МС3/3 учешће Горан Боричић 

Књижевна 
олимпијада 

општинско 18.03.2017. 
Шеста београдска 

гимназија 

Зорана Симић - Ф1/2 19 бодова Јасмина Жујовић 

Снежана Станић - Ф1/3 15 бодова 

Исидора Стојановић - Л1/1 6 бодова 
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Борис Зарић - Л1/2 16 бодова 

Млађан Ковачић - Л1/2 18 бодова 

Тијана Радисављевић-МС1/3 16 бодова 

Наташа Јовановић - МС1/2 18 бодова 

Александар Антић - МС1/2 17 бодова 

Јелена Станић - Ф2/2 14 бодова Славица 
Марковић Анђела Радичевић - СТ2/1 15 бодова 

Верица Јовановић - Ф2/3 13 бодова 

градско / 
окружно 

08.04.2017. 
Филолошка гимназија 

Зорана Симић - Ф1/2 15 бодова Јасмина Жујовић 

Борис Зарић - Л1/2 15 бодова 

Млађан Ковачић - Л1/2 16 бодова 

Тијана Радисављевић-МС1/3 13 бодова 

Наташа Јовановић - МС1/2 15 бодова 

Александар Антић - МС1/2 14 бодова 

Јелена Станић - Ф2/2 16 бодова Славица 
Марковић Анђела Радичевић - СТ2/1 13 бодова 

Верица Јовановић - Ф2/3 16 бодова 

Милица Котур - Ф3/1 20 бодова 

Марија Арбутина - Ф2/2 16 бодова 

Марија Милетић - Ф4/3 16 бодова 

републичко 14.05.2017. 
Сремски Карловци 

Mилица Котур - Ф3/1 4.место - 16 
бодова 

Такмичење 
рецитатора 

школско 08.03.2017. Марија Ступар - МС2/5   

Бојана Јованов - Ф4/1   

Емилија Петровић - МС4/3   

Исидора Милосављевић - 
СТ4/2 

1.место  

Немања Чарапа - МС4/6   

Исидора Јоковић - Л4/1   

Кристина Јаковљевић - 
МС3/5 

  

Сара Тошовић - Ф4/1   
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Владимир Влатковић - Л4/1   

Кука Новаковић - МС3/6   

општинско 15.03.2017. 
„Пан театар“ 

Исидора Милосављевић - 
СТ4/2 

прво место Јелена Матић 

градско  Исидора Милосављевић - 
СТ4/2 

учешће  

Математика републичко у 
подручју 

здравство и 
социјална 
заштита 

22.04.2017. 
Медицинска школа, 

Врање 

Грујовић Ђурђина - Ф3/3 друго место - 
77 бодова 

Терзић Андрија 
Кубура Жељко 

Тасић Светлана Бајкић Васиљевић Лара-Ф3/1 треће место - 
76 бодова 

Бајић Стефан - Л3/1 учешће 

Илић Александра - Ф4/1 учешће 

Миличевић Маја - Ф4/1 учешће 

Милетић Марија - Ф4/3 учешће 

Анатомија и 
физиологија 

школско 27.04.2017. Зарић Борис - Л1/2 45,5 поена Лукић Милка 
Михаиловић 
Александра 

Сојак Драгослава - Л1/2 37 поена 

Станојевић Марко - Л1/1 35 поена 

Вујић Михаило - Л1/1 31,5 поена 

републичко 14.05.2017. 
Медицинска школа 

Прокупље 

Зарић Борис - Л1/2 учешће (148 од 
232 бода - 
23.место) 

Сојак Драгослава - Л1/2 учешће (112 
бодова - 
34.место) 

Станојевић Марко - Л1/1 учешће (109 
бодова - 
35.место)  
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ШКОЛСКЕ 2016/17.ГОДИНЕ 

 

Предмет / 
област 

Ниво  
такмичења 

Датум и место 
такмичења 

Учесници  
такмичења 

 
Резултати 

Наставник 
ментор 

кошарка - М општинско 23.09.2016. Томић Богдан - Ф2/1 
Курћубић Никола - Ф2/1 
Павличевић Никола - Ф2/1 
Тот Алекса - МС2/3 
Благојевић Данило - МС2/3 
Марковић Лука - МС2/1 
Мирковић Александар - Л2/1 
Вучковић Петар - Л2/2 
Дабић Јован - МС2/4 
Симоновић Јован - СТ2/2 

изгубили у 
полуфиналу 

Славица  
Виторовић 

кошарка - Ж општинско 26.09.2016. Стојић Марина - Ф2/1 
Сабовљевић Дејана - МС2/2 
Спасојевић Кристина - МС2/2 
Ранђеловић Милица - МС2/2 
Бујошевић Невена  - СТ2/2 
Иштоков Ана - МС2/3 
Вучковић Драгана - Ф2/3 
Крстић Хелена - МС2/1 
Зорић Ана - СТ2/2 

прво место Славица 
Виторовић 

градско 11.10.2016. иста екипа али без Зорић Ане 
(повређена) 

друго место 

међуокружно 24.11.2016. Стојић Марина - Ф2/1 
Сабовљевић Дејана - МС2/2 
Спасојевић Кристина - МС2/2 
Ранђеловић Милица - МС2/2 
Бујошевић Невена  - СТ2/2 
Вучковић Драгана - Ф2/3 

треће место 
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стрељаштво градско 26.01.2017. 
у стрељани 

Стрељачког клуба 
„Нови Београд-Ушће“ 

Ђорђевић Маша - Л3/2 учешће  

стони-тенис 
М 

градско 
 

27.09.2016.  
СЦ Бањица 

Стевић Илија - МС2/6 
Димитров Стефан - МС2/6 
Тасић Урош - Л3/2 
Тасић Сара - Ф2/3 
Радивојевић Јелена - Ф2/3 

учешће 
 

Стојковић Предраг 

стони-тенис 
Ж 

фудбал 
Ж 

општинско 24.01.2017. 
Седма београдска 

гимназија 

Стаменковић Јана - МС3/4 
Анђелковић Анастасија - МС3/4 
Спајић Катарина - СТ1/2 
Бујошевић Невена - СТ2/2 
Алексић Невена - СТ1/2 
Јовановић Емилија - МС2/1 
Крстић Хелена - МС2/1  
Милановић Ана - МС2/1 
Abu-Sheikh Mariam - Ф2/3 
Тасић Сара - Ф2/3 
Радивојевић Јелена - Ф2/3 
Искреновић Тијана - Ф2/1 

треће место Стојковић Предраг 

фудбал 
М 

општинско 25.01.2017. 
Седма београдска 

гимназија 

Костић Младен - СТ3/1 
Гајић Петар - СТ3/1 
Марковић Филип - СТ3/1 
Станисављевић Данило - СТ3/1 
Куртума Лука - МС3/4 
Михајловић Алекса - Ф3/2 
Ивановић Душан - Ф3/1 
Павловић Лазар - СТ3/2 

друго место Стојковић Предраг 

рукомет 
М 

општинско 06. и 08.03.2017. Станковић Лазар - МС2/2 
Ковачевић Јован - МС2/2 
Милојевић Михајло - СТ2/2 
Џелешоски Лука - Л2/1 

учешће Живковић Младен 
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Михајловић Алекса - Ф3/2 
Павловић Никола - МС4/5 
Ивановић Душан - Ф3/1 
Јурошевић Душан - Ф3/1 
Стијчић Алекса - МС2/2 

рукомет 
Ж 

општинско 06. и 08.03.2017. Бујошевић Невена - СТ2/2 
Тепша Марија - СТ2/2 
Станковић Неда - МС2/4 
Голубовић Милица - МС2/4 
Јовановић Маша - МС2/5 
Ристовић Симона - Л1/1 
Јевтић Наталија - СТ2/1 
Мартић Андреа - СТ2/1 
Марковић Јована - Л1/2 
Алексић Ивана - СТ1/2 

учешће Живковић Младен 

атлетика општинско 27.04.2017. „Олимп“ Аћимовић Цвета - МС4/2 - 100 м учешће Живковић Младен 

Милојковић Ђорђе - Ф3/2 - 400м 1.место 

Ћирић Михаило - СТ4/2 - 1000м 3.место 

Вагић Лука - СТ4/1 - 100м 4.место 

Јурошевић Душан - Ф3/1 - скок у 
даљ 

1.место 

Трифуновић Рајко - СТ4/1 - 
бацање кугле 

5.место 

штафета: Вагић Лука - СТ4/1, 
Јурошевић Душан - Ф3/1, 
Милојковић Ђорђе - Ф3/2, 
Ивановић  

1.место 

Медицинска школа - екипни 
пласман 

2.место 

градско 11.05.2017. 
стадион ФК „Црвена 

звезда“ 

Милојковић Ђорђе - Ф3/2 - 400м 5.место 

Јурошевић Душан - Ф3/1 - скок у 
даљ 

2.место 

штафета: Вагић Лука - СТ4/1, 4.место 
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Јурошевић Душан - Ф3/1, 
Милојковић Ђорђе - Ф3/2, 
Ивановић  

међуокружно 16.05.2017. 
Нови Сад, стадион 

„Карађорђе“ 

Јурошевић Душан - Ф3/1 - скок у 
даљ 

1.место 
(6,43м) 

републичко 24.05.2017. 
Крушевац 

Јурошевић Душан - Ф3/1 - скок у 
даљ 

2.место 
(6,65) 
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ДИПЛОМЕ, ПОХВАЛЕ, ЗАХВАЛНИЦЕ 
 

 

Асоцијација лабораторијских технолога и 

техничара Србије доделило је 

захвалницу Медицинској школи поводом 

учешћа наших колегиница Маје Борић и 

Јелене Младеновић на Данима 

лабораторијске дијагностике Србије. 

17. марта Медицинска школа 

учествовала је у манифестацији Дани 

матичних ћелија у организацији 

Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство 

 

 

Министарство просвете, науке и 

технолшког развоја Републике Србије, 

Удружење медицинских школа Републике 

Србије и Медицинска школа ''ДР ИЗАБЕЛ 

ЕМСЛИ ХАТОН'' из Врања, доделили су 

Школи Захвалницу за успешно учешће и 

остварене резултате на XI Републичком 

такмичењу ученика медицинскх школа из 

математике. 
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ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА 

МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА (за одсек медицинска сестара-техничар) 

У Лесковцу је 12. маја 2017. године одржана централна републичка прослава 

поводом Дана медицинских сестара. Организатор ове свечаностости поводом 

празника свих медицинских сестара био је Савез урдужења здравствених радника 

Србије – Удружење здравствених радника Јабланичког округа.  

На свечаности организована је додела признања најбољим сестрама и техничарима 

Србије као и ученицима завршног разреда медицинских школа, смер: медицинска 

сестра-техничар. Нашу школу су представљали су  Угљеша Бараћ МС 4/1 и Марија 

Тулимировић МС 4/6 са наставницима здравствене неге Љиљаном Јушчак и Данком 

Радосављевић. 
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Ђ А К    П Л У С 

У складу са Правилником о похваљивању и 

награђивању ученика Медицинске школе и избору 

Ученика генерације који је ступио  на снагу 

01.12.2016.године од ове школске године 

установљена је награда Ђак плус. Свака 

одељењска заједница је доделила признање 

изабравши једног ученика  који је допринео 

побољшању радне атмосфере у разреду, 

другарским односима у одељењу, који је показао 

хуманост, спремност за тимски рад, успешност у 

ваннаставним активностима, изузетан напредак у 

школским постигнућима... 

Списак ученика којима је Наставничко веће доделило признање Ђак плус за школску 

2016/17.годину: 

МС1/1 Милица Николић  МС3/1 Иванка Радовановић 

МС1/2 Александар Антић МС3/2 Милена Лазаревић 

МС1/3 Страхиња Гутовић МС3/3 Ања Васовић 

МС1/4 Алиса Далифи МС3/4 Бранко Кордић 

МС1/5 Милан Јордановић МС3/5 Јана Степановић 

МС1/6 Стефан Богдановић МС3/6 Анастасија Тишлер 

Ф1/1 Соња Молдован Ф3/1 Милић Лутовац 

Ф1/2 Анђела Жујовић Ф3/2 Јована Чоловић 

Ф1/3 Катарина Богдановић Ф3/3 Никола Андрејић 

Л1/1 Милица Стошић Л3/1 Мина Туфегџић 

Л1/2 Борис Зарић Л3/2 Марија Аврамовић 

СТ1/1 Санела Јанковић СТ3/1 Невена Марјановић 

СТ1/2 Далибор Миловановић СТ3/2 Александар Лекић 

 

МС2/1 Коста Јелесијевић  МС4/1 Драгана Медић 

МС2/2 Душан Бузгановић МС4/2 Аљоша Савић 

МС2/3 Страхиња Симијоновић МС4/3 Милош Ранковић 

МС2/4 Катарина Стаменковић МС4/4 Дамјан Стаменковић 

МС2/5 Немања Папић МС4/5 Немања Стојиљковић 

МС2/6 Ана Радић Глишић МС4/6 Марија Тулимировић 

Ф2/1 Анђела Томићевић Ф4/1 Марија Левић 

Ф2/2 Милица Јовановић Ф4/2 Марија Гардовић 

Ф2/3 Сара Тасић Ф4/3 Александар Вујичић 

Л2/1 Ивана Марковић Л4/1 Нeда Милић 

Л2/2 Јована Бјелановић Л4/2 Јована Лалић 

СТ2/1 Ања Зец СТ4/1 Ивана Симић 

СТ2/2 Михајло Радоњић СТ4/2 Маја Милић 
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Свим ученицима - носиоцима признања Ђак плус додељене су књиге на свечаној 

приредби поводом обележавања Савиндана - Дана духовности, 27.01.2017.године. 

 

ЗВЕЗДАРИЈАДА  2016/2017. 

Активности у оквиру Звездаријаде за школску 2016/2017. годину планиране су кроз 

реализацију седам области. 

1. Књижевно стваралаштво (радионице креативног писања и конкурс за кратку причу 

и песму) 

2. Драмско стваралаштво (школа глуме и припрема представе) 

3. Козметичко стваралаштво 

4. Јавни говор (обука за писање филозофског есеја, обука за израду презентације и 

јавни наступ, организација такмичења) 

5. Ликовно стваралаштво (илустација текстова, теника уља на плану или сликарска 

техника по избору, радионица примењене уметности, организовање изложбе) 

6. Дигитално стваралаштво (савремене филм – трибина, снимање аудио-визуелних 

садржаја - радионица) 

7. Први глас Звездаре (музичке радионице и такмичење) 

КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО - Радионице креативног писања 

У оквиру овогодишње Звездаријаде ученици су имали прилику да похађају 

радионице креативног писања и да сазнају и науче како се пишу колумне, блогови, 

кратке приче. Одржане су три радионице, 28.11. у Шестој београдској гимназији, 

2.12. у Седмој београдској гимназији и 7.12.2016. у Медицинској школи. Реализатор 

радионица је било удружење Ризница речи, а предавач испред Ризнице речи је била 

Радица Смиљковић. 
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Књижевно вече 

Књижевно вече је било одржано у библиотеци Бранко Миљковић 21.12. 2016. 

године. Овогодишњи гост је био писац Владимир Арсенијевић, разговор је водила 

Санела Тополовић. Ризница речи је организовала сусрет са кљижевником и на тај 

начин омогућила учесницима књижевних радионица разговор са Арсенијевићем. 

Ученици су добили прилику да чују савете у вези са писањем, шта треба да раде 

како би напредовали и како да на најбољи начин остаре своју замисао. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ И ПЕСМУ  

Конкурс за кратку причу и поезију је трајао током децембра 2016. године. Додела 

награда је одржана 23.12.2016. у библиотеци Бранко Миљковић. Наставници и 

ученици су имали прилику да разговарају са члановима жирија и да чују њихове 

утиске и сугестије у вези са пристиглим радовима. 

Нашу школу су представљали следећи ученици: Владимир Влатковић Л 4/2, Ивана 

Симић СТ 4/1, Исидора Милосављевић СТ 4/2, Јана Стаменковић МС 3-4, Кристина 

Јаковљевић МС 3/5, Марија Јовановић Ф 3/1, Сара Живковић Л 3/1, Марија Арбутина 

Ф 2/1, Јелена Станић Ф 2/2, Теодра Грковић Ф 2/3, Ања Чизмић Ф 3/2, Невена 

Живанчевић Ф 2/1, Даница Петровић Л 1/1 и Емилија Ненадовић СТ 1-2. 

Марија Јовановић  Ф 3/1 је освојила треће место за песму Права љубав према 

родитељима долази тек после њихове смрти. Ивана Симић СТ 4/1, Јана 

Стаменковић МС 3-4 И Владимир Влатковић Л 4/2 су добили похвале за приче и 

песме. 

Похваљујемо све ученике који су учествовали и желимо им много успеха и награда у 

даљем раду.              

Права љубав према родитељима долази тек после њихове смрти 

Извини 

За сваку увреду 

И све лажи које су моја уста пљунула 

Извини 

За све што сам учинила 

А највише за оно што сам мислила, а нисам урадила 

Извини 
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За то што нисам савршена ћерка 

Иако знам да то од мене ниси никада тражила 

Извини 

За то што ти нисам рекла колико те волим 

Мада верујем да нема речи које би то описале 

Извини 

За све 

Извини 

Мајко 

Извини 

Јер верујем 

Да права љубав 

Према родитељима 

ЈАВНИ ГОВОР 

У оквиру области за Јавни наступ одржане су обуке за писање филозовског есеја и 

за израду презентације и јавни наступ, 3. и 16. марта 2017. године у Геодетској 

школи. Такмичење је одржано 4. априла у Шестој београдској гимназији. Ученица 

наше школе, Силвија Недељковић СТ 3/1, освојила је треће место за филозофски 

есеј на тему Како медији утичу нас. 

ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО 

У оквиру области Ликовног стваралаштва ученици су били у прилици да похађају  

неколико занимљивих радионице (илустрација текстова, техника уља на платну или 

сликарска техника по избору, као и радионице примењене уметности). 

Радионице на тему Илустрација текстова су одржане у Шестој београдској гимназији, 

6. марта и у Медицинској школи, 10. марта 2017. године.  Двадесетак ученика наше 

школе је добило прилику да своју љубав према књижевности споје са талентом за 

сликање и цртање. На радионици су илустровали текстове кратих прича које су 

учествовале на Конкурсу у оквиру Звездаријаде. Радионицу је водила уметница 

Тијана Станић. 

ПРВИ ГЛАС ЗВЕЗДАРЕ 

У области Музичког стваралашта и ове године, као и претходних, одржано је 

такмичење Први глас Звездаре. Ученици су имали прилику да пре самог такмичења 

похађају музичке радионице у Шестој београдској гимназији, 27. и 28. марта. 

Радионице је водио Душан Дуда Безуха. Такмичење је одржано 17. марта 2017. 

године у Шестој београдској гимназији. Наше представнице су биле Силвија 

Недељковић СТ 3/1 и Клаудиа Чина СТ 2/1. 
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СЕДНИЦА УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Седница Удружења медицинских школа Републике Србије одржана  је у четвртак и 

петак  6. и 7. априла 2017. године у Алексинцу у хотелу  ''Босфор''. Седници су 

испред наше школе присуствовали заменик директора Љиљана Кузмановић и 

координатор одсека лабораторијских техничара Стојан Алексов. 

На састанку се расправљало о запажањима, предлозима и сугестијама  школа у 

праћењу реализацији ''нових'' планова и програма првог, другог и трећег разреда  у 

школским годинама  2014/2015., 2015/2016. и 2016/2017. години.  

Изнет је коментар Закона о основама система образовања, дате су нформације о 

активностима Савета за стручно образовање и образовање одраслих, потом 

информације о активностима Завода за унапређивање образовања и васпитања... 

О  актуелностима  у раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

говорио је  Др Александар Пајић, доцент- помоћник Министра просвете. 

САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТВАНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

23. и 24. јуна 2017. године у хотелу ''Трајал'' на Јастребцу (Крушевац) одржан је 

састанак Стручног већа наставника здравствене неге Србије. Испред Стручног већа 

наше школе ишли су Душица Бојић и Данка Радисављевић. 

Како је у току реформа, на састанку се разматрало о организацији модуларне 

наставе из струке. Такође изнета су искуства, утисци, примедбе заједничке анализе 

реализације новог наставног програма Здравствене неге 3 током 2016/2017. 

Представљени су модули за Здравствену негу 4 и дати предлози за њену 

организацију. Такође расправљало се о текућим питањима. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА 

МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ 

ДАНИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

У организацији Асоцијације лабораторијских технолога и техничара Србије у периоду 

од 10. до 13. новембра 2016. године на Тари одржани су Дани лабораторијске 

дијагностике Републике Србије са међународним учешћем где су, као и прошле 

године активно учествовали наставници наше школе: 

 Младеновић Јелена, пх спец. медицинске биохемије, одржала је предавање 

на тему: ''Лабораторијске анализе воде за пиће'' и ''Лабораторијско 

испитивање калкулуса уринарног тракта'' 

 Маја Борић, наставник практичне наставе, одржала је предавање на тему 

''Хемостаза''. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА НИВОУ 

ГРАДА 

XIV ЈЕСЕЊИ ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 

Радионица на тему ''Инфузија за брз 

опоравак - истине и заблуде'' у виду 

трибине са дискусијом, одржао је у 

четвртак, 23.9.2016. године проф. др 

Вишеслав Хаџи-Тановић. Трибину су 

посетили  ученици одељења МС 3/2: 

Илић Ана, Јаковљевић Јован, Јовановић 

Јасмина, Лазаревић Милена, Матковић 

Немања, Маринковић Владимир, Марић 

Марко, Миланов Милица, Миловановић Милица, Милошевић Марија и Нешић Филип, 

заједно са својим наставницима: Љубинком Коцић, Мајом Ђуричић и Драгицом 

Малиш. Својим присуством, допринели су активним учешћем у дускусији на тему. 

Истог дана, ученици одељења СТ 1/1, СТ 1/2, Ф 2/1 заједно са својим наставницама 

Бојаном Рвовић, Љиљаном Пауновић и Миленом Спасовић присуствовали су 

трибини под називом ''Како против трговине људима'' коју је одржао Астра центар. 

Трибини "Превенција полно преносивих 

инфекција и ХИВ-а код младих" у организацији 

АС центра и Удружења "Жена плус" у петак 

24.09. присуствовали су ученици Ф 1/1 И СТ 2/2 

са наставницама Миљом Миљковић и Милком 

Лукић. 

Након трибине ученици су се прошетали 

фестивалом, информисали о понуди 

фестивала, начинима и могућностима за 

унапређење здравља и уз пријатно дружење на достојан начин представљали своју 

школу. 
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РАДИОНИЦА ''ЖИВЕ КЊИГЕ'' 

У оквиру Златног септембра, 

месеца подизања свести деце и 

адолесцената о раку, одвијали 

су се неки дивни-људски 

аутентични сусрети у Дому 

омладине. Наиме, у суботу, 

24.09.2016. године, припадници 

Ученичког Парламента  и 

остали заинтересовани ђаци 

свих разреда посетили су 

радионицу са занимљивим 

концептом - ''Живе књиге''. Радионице су осмишљене од стране организације Чика 

Боца, а „књиге“ су млади људи лечени од рака из удружења MladiCe.Читање је 

уствари дијалог који се одвија између ''књиге'' и читаоца. Наши ученици су понели из 

ове живе библиотеке богатство осећања и како кажу, ''позитивна искуства иако им је 

повремено било тешко док су слушали и саосећали''.  

Припадници удружења MladiCe (деца и млади који су у процесу лечења од малигних 

болести, у ремисији или излечени ) и Чика Боца (родитељи, старатељи и пријатељи 

деце оболелих од малигних болести, било да су на лечењу или да су завршили 

лечење) су и сами прошли кроз слична искуства и изашли као победници,  те се у то 

име труде да информишу што више људи о својим искуствима и упуте их како да на 

прикладан начин реагују и помогну оболелима. 

''Док смо слушали њихове приче у нама су се  будиле различите емоције попут 

саосећања, поштовања, дивљења као и велике узнемирености због страха од 

будућности. Веома су нас заинтересовали као особе, како размишљају, шта их 

мотивише и  којим циљевима теже...'' 

Гладанац Вук Л 1/1, Андреа Петровић МС 1/1, Жељана Савчић МС 1/1, Милица 

Вранић Л 3/2, Бојана Борњак Л 3/2, Ивана Павловић Л 3/2, Нађа Ивановић Ф 3/2, 

Ђурић Теодора Ф 3/2. 

ПОСЕТА АМЕРИЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

Ученици наше школе Јована Илинчић, 

Анастасија Карапанџић и Дејан Бајић, ФТ 

2/1,  су са наставницом енглеског језика 

Д.Смиљанић, присустовали једној веома 

занимљивој радионици у Америчком културном 

центру, у Дому омладине. Наиме, у четвртак, 

29.09. 2016. године одржана је радионица под 

именом "Пројекат омладинског активизма". 
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Радионицу је водила Wendy Lasko, оснивач иницијативе ''Youth Activism''. 

Разговарало се о омладинском активизму, учешћу младих у изборним процесима, 

како од идеје до њене реализације. 

Наши ученици су активно учествовали  у разговору и свакако допринели 

занимљивости целог догађаја. 

ПОСЕТА ДОМУ ЗА СТАРА ЛИЦА 

Поводом дечије недеље 07.10.2016. године, у 

централном холу Дома за стара лица на 

Вождовцу, организовано је са пријатељима 

деце Зведара дружење под називом „Нећу да 

бригам, хоћу да се играм“.   

Кроз разне друштвене игре и пријатно 

дружење вратили смо их у детињство, а 

ученици су се подсетили колико је важно 

посветити пажњу старим лицима и да заједно 

кроз узајамну подршку можемо да живимо 

много лепше. 

На овој манифестацији присуствовале су ученице из разреда МС 2/6: Благојевић 

Ивона, Грозданић Кристина, Симеуновић Ана, Тодоровић Теодора и Радић Глишић 

Ана у пратњи наставика Радуловић Весне и Газдић Ане. 

 

САЈАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У уторак 12.10.2016. године ученици одељења СТ 3/2 посетили  су Београдски сајам 

на ком је одржан 13. Међународни сајам заштите животне средине "Ecofair". Са 

ученицима су били наставници Јулијана Јовановић, Далиборка Марић, Ана 

Станисављевић и Милена Томашевић. 

Сајамска манифестација на ову тему за циљ је имала развој јавне свести и 

информисање грађана о питањима и начину решавања проблема у области заштите 

животне средине. 
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Циљ је смањити негативне ефекте и 

последице по здравље људи, биљног и 

животињског света који настају као резултат 

савременог начина живота, као и очувати 

природне ресурсе за потребе будућих 

генерација. 

На сајму је учествовало око 150 излагача, од 

чега је четвртина из иностранства, и то из 15 

земаља.  

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ МЛАДИХ 

Дана 25. октобра 2016. г. ученице, представнице парламента, Ивана Павловић и 

Бојана Борља присуствовале су првој регионалној конференцији о предузетништву 

младих у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. 

Поводом године предузетништва у Републици Србији сазван је састанак коме су 

присуствовали представници владе свих држава, млади предузетници, 

представници образовних институција, националих служби за запослење, 

невладиних сектора, међународних организација, незапослени млади и 

представници студентских и ученичких парламената у циљу да охрабре младе на 

самозапошљавање и оснивање сопствених предузећа.  

Утисци учесница: 

Конференција је заиста пријатно искуство, 

подстакла нас је на размишљање о оснивању 

сопственог посла и улила нам наду да је уз 

мало више труда то могуће и остварити. 

Сазнале смо да је за покретање и оснивање 

предузећа потребна пре свега добра идеја 

која се може реализовати и без почетних 

финансијских средстава уз помоћ 

организације под називом 'Start up'. Уживале 

смо слушајући искуства и начине старијих 

предузетника који су се борили да би 

постигли оно што јесу. Као представнице 

школе захвалне смо на указаној прилици да 

присуствујемо оваквом догађају и са великим 

узбуђењем преносимо утиске својим вршњацима.   

Ивана Павловић и Бојана Борља Л 3/2 
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КАКО ИСПУНИТИ ГОДИНЕ ЖИВОТОМ 

Месец октобар јесте месец 

старих. Тим поводом, а у оквиру 

активности тима за здравствено-

васпитни рад, наши ђаци су дана 

28. октобра посетили Дом старих 

Бежанијска Коса. 

Малу, ведру и радозналу 

делегацију наше школе дочекали 

су једнако узбуђени и насмешени 

домаћини-баке и деке, корисници 

овог Дома. Младост и старост су одмах нашле заједнички језик, па су за тили час 

потекле занимљиве приче. Дека Живко је причао о наступима хора чији је диригент, 

бака Дара о свом ангажовању у драмској секцији Дома... Ученици су добили и по који 

савет за дуг и срећан живот! 

Заједно са станарима ове установе одгледали су културно-забавни програм који је у 

биоскопској сали Дома приредила Амбасада Републике Венецуеле. Приказани су 

традиционални плесови, живописне ношње и део бурне историје ове јужноамеричке 

земље. 

У повратку ђаци су сумирали утиске и сложили се да је дружење са старима било 

лепо, садржајно, поучно и дирљиво. 

У  посету Дому старих, са наставницом Миленом Спасовић, ишли су ђаци: Тијана 

Рајковић МС 3/2, Љубица Радојковић МС 3/2, Маша Стефановић МС 3/2, Марија 

Станков  Ф 3/3, Марија Тарабановић Ф 3/3, Оливера Јовановић Ф 3/3, Анђела 

Атанасовска СТ 1/1, Кристина Ђурђевић СТ 1/1, Јована Марковић Л 1/2 и Млађан 

Ковачић Л 1/2. 

ЕУТАНАЗИЈА-ПИТАЊЕ БЕЗ ТАЧНОГ РЕШЕЊА 

Еутаназија је назив за праксу изазивања нечије смрти на, по 

ту особу, што угоднији и безболнији начин, с циљем да јој се 

прекину неподношљиви болови и патња. У Србији, као и у 

већини европских земаља, еутаназија се сматра кривичним 

делом. Међутим, преднацрт новог Грађанског законика 

предвиђа декриминализацију еутаназије, што је ову тему 

поново лансирало у жижу интересовања јавности. 

Тим поводом, Европско удружење студената права и младих 

правника (ELSA) је 22. новембра, на Правном факултету, 

организовало трибину ''Еутаназија-милосрђе или убиство?''. Различите аспекте овог 

изузетно комплексног питања посетиоцима трибинe су приближили 

еминентни стручњаци из области медицине, филозофије и права. 
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Да је еутаназија контроверзна тема сведочи и 

чињеница да је привукла велики број слушалаца, 

између осталих, и наше ђаке: Бараћ Угљешу МС 4/1, 

Франета Катарину МС 4/1, Аћимовић Цвету МС 4/2, 

Зарић Бориса Л 1/2, Савковић Викторију Л 1/2 и 

Лазаревић Андријану Л 1/2. Са њима су на трибини 

билe и наставницe: Снежана Батас, Јелена 

Анђелић, Невенка Живојиновић и Милена Спасовић. 

Предавање и полемика која се након тога развила помогли су присутнима да боље 

сагледају питање еутаназије, о њој формирају свој став, али и да већ постојећи 

потврде или коригују. 

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКО ДРУЖЕЊЕ КРОЗ ИГРУ И ПЕСМУ 

Када су наши ђаци у октобру били гости Дома старих Бежанијска Коса са 

домаћинима из Дома су се растали уз договор да се у што скорије време поново 

друже. На позив се није дуго чекало. 

Баке, деке и запослени који брину о њима одлучили су да у свом клубу, организују 

турнир у дисциплинама ,,не љути се човече'', домине и шах и изазвали су ђаке на 

мегдан. Наши ученици нису устукнули и ''изашли су на црту'' утрениранијем 

противнику. Уз такмичење у друштвеним играма, у уторак, 22. новембра, се и 

певало, рецитовало, а резултат надметања је био... Резултата се нико и не сећа! 

На овај спортски окршај екипу је 

водила наставница 

Милена Спасовић, а сачињавали су 

је следећи ученици Ф 3/1: Ана 

Мирковић, Андријана Чолаковић, 

Лазар Макуловић, Саша Бурић, 

Марија Јовановић, Ивана 

Милановић, Дуња Лазић, Анђела 

Илић, Никола Живановић, 

Милица Котур и Анђела Јокић. 

ГДЕ ДОБРЕ НАМЕРЕ МОДЕРНЕ НАУКЕ ВОДЕ ЧОВЕЧАНСТВО? 

Напредак биомедицине и развој научних технологија условили су настанак нове 

области у филозофији: биоетике. Ова млада грана етике је интердисциплинарна. 

Она чини спој између медицине, фармације и биологије са једне стране и једног 

броја друштвених наука са друге стране (филозофије, социологије, права, 

антропологије, теологије...). 

Проблеми које биоетика покрива су: етика репродуктивних технологија, етика 

различитих облика клонирања, етика употребе лекова ради когнитивног и моралног 

побољшања, брига о умирућим лицима... 
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Можда највећи изазов у будућности 

представља употреба нових 

биотехнологија на здравим људима, 

такозвано ,,побољшање'' људских бића. 

Управо је ово питање било тема трибине 

''Морално побољшање људи'', одржане 

25. новембра, на Коларцу. Предавач је 

био проф. др Војин Ракић, директор 

Центра за биоетичке студије и шеф 

УНЕСКО Катедре за биоетику за Европу. 

Присутне је упознао са својим радовима, 

али и радовима других светских стручњака, који треба да установе морална правила 

биотехнолошких могућности стварања бољег човека и бољег живота. 

Из наше школе предавању су присуствовале наставнице Снежана Батас и Милена 

Спасовић и ученици СТ 4/1: Павловић Бојана, Ђукић Виолета, Ристов Немања, 

Крачковић Оља, Хаџић Софија, Симић Ивана, Трмчић Барбара, Кукић Наташа и 

Савкић Тијана МС 4/1.  

КОНФЕРЕНЦИЈА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

Дана 29. октобра 2016. године ученици 

Медицинске школе присуствовали су 

конференцији под 

организацијом  ''Канцеларије за европске 

интеграције''. Конференција је одржана са 

циљем да ученицима пробуди свест о 

значају међународних односа Србије као и 

да разбије предрасуде о Европској унији. 

Утисци ученика:  

Конференција је пријатно искуство које 

нам је поред нових сазнања дала и прилику 

да изјаснимо своје мисљење и добијемо смернице у формирању нових ставова. С 

обзиром да смо овакве теме започињали само у кругу својих вршњака, самим 

присуством на скупу осетили смо се уважено јер смо увидели да постоји још неко 

ко је спреман да нас саслуша.  

Опробали смо се у вештини дискусије и добили мноштво информација у вези са 

митовима о Европској унији. Са задовољством настављамо да размењујемо 

искуства и ставове који нам помажу да разумемо тренутну ситуацију у којој се 

налазимо као држава.  
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НЕ ЗАБОРАВЉАМО СТАРЕ ДРУГАРЕ 

Драго нам је да можемо рећи да су наши 

ђаци 7. марта ишли у већ традиционалну 

посету Дому старих Бежанијска коса. Од 

последњег дружења са пријатељима из ове 

установе прошло је пар месеци, па су  баке 

и деке у Дому нестрпљиво чекали госте у 

својој сали за забаву. На столовима су 

биле постављене табле и фигурице за „Не 

љути се човече“ и тањири са 

фантастичним питама са јабукама и 

вишњама! И, дружење је могло да крене. 

Коцкице се котрљају, дека Милован рецитује, фигурице улазе у „кућицу“, бака Вида 

се хвали новом софом коју је купила, бака Ана саопштава да у априлу лети за 

Франкфурт унуку на рођендан, тањири се празне, бака Цана води против наше 

Снежане...  

Као и при ранијим посетама, наши домаћини учинили су све да се осећамо 

дободошлим! 

Радујемо се будућим сусретима! 

У овом дивном дружењу уживали су: Милица Михаиловић МС 1/3, Мила 

Балцацановић МС 1/3, Снежана Јовановић МС 1/3, Александар Антић МС 1/2, Урош 

Голубовић МС 1/2. Са њима су биле и њихове наставнице Ксенија Беара и Милена 

Спасовић. 

ШТА ЋЕШ ДА СТУДИРАШ? 

Одговор на ово питање ученици Ф 3/3 потражили су на сајму образовања EDUfair. 

Они су 10. марта 2017. са својом наставницом Миленом Спасовић посетили ову 

манифестацију.  

Своје штандове на Сајму имали су 

готово сви значајни домаћи државни и 

приватни факултети, а посебан 

куриозитет је чињеница да су бројни 

били и факултети из страних земаља: 

Аустрије, Швајцарске, Словеније, 

Велике Британије, Русије, Америке, 

Канаде, Шведске и др. 

Ђаци су имали прилику да у директном 

разговору са представницима 

факултета сазнају све шта их 

интересује о студијама. Како су 

организоване припреме за упис, колико има испита на факултету, који се послови 
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могу обављати са стеченом дипломом, колика је школарина, постоји ли програм 

стипендирања, само су нека од питања радозналих ученика. 

Ова манифестација једне је учврстила у својим намерама да студирају на 

одређеном факулету,  другима је отворила нове видике када је планирање 

будућности у питању, али су сви сложни у оцени да им је користила. 

КАФА - ОД ПЛАНТАЖЕ ДО ИЗГОВОРА ЗА ДРУЖЕЊЕ 

Кафа, окрепљујући напитак, представља много више од средства за разбуђивање. 

Она је вековима, али и данас, синоним за уживање и инспирацију, изговор за виђање 

са пријатељима. 

Зато не чуди да јој је посвећена читава једна изложба у нашем граду. У Галерији 

Природњачког музеја актуелна је поставка „Кафа, узбудљива прича о добром укусу“.  

Наши ђаци и наставници одлучили су да искористе лепе пролећне дане и обиђу ову 

изложбу. 

Они су имали прилику да у Музеју виде саднице праве биљке кафе, моделе плода и 

семена најпопуларнијих врста ове биљке, узорке врло скупоцених, ексклузивних 

врста кафа... Кафа има и фармацеутски и медицински значај. Тако на овој изложби 

није изостала прича о кофеину, његовим повољним и штетним дејствима на људско 

здравље. Приказани су савремени лекови који садрже овај алкалоид, као и данас 

актуелна енергетска пића која своју популарност дугују управо кофеину.  Изложба је 

обогаћена експонатима Етнографског музеја који су везани за припрему и 

конзумацију кафе.  

Ђаци су кустоскињи Музеја, али и самој ауторки изложбе, постављали питања о 

свему што их интересује о феномену кафе, али и о начину на који се једна изложба 

осмишљава и реализује. 

„Кафа, узбудљива прича о добром укусу“ актуелна је до маја 2017. Препоруку да 

посетите ову изложбу дају вам ђаци и наставници наше школе који су је већ 

посетили: Ф 2/1, Ф 2/2, Ф 2/3, Јелена Анђелић и Милена Спасовић.  
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UNISTEM DAY 

17. марта 2017. године у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду се 

одржао ''UNISTEM DAY'' као и у још 7  европских земаља истовремено. Ученици 

наше школе МС 4/1: БЈЕЛОГЛАВ АНЂЕЛА, НОВАКОВИЋ НАТАЛИЈА, САВКИЋ 

ТИЈАНА, МЕДИЋ ДРАГАНА и 

ФРАНЕТА КАТАРИНА, затим МС 

4/6: ТУЛИМИРОВИЋ МАРИЈА и 

СИМАТОВИЋ МАРКО и МС 4/5: 

СИМИЋ ТАМАРА, ХАМЗА ДАНИЛ, 

ЈОВАНОВИЋ АНЂЕЛА, 

СТОЈИЉКОВИЋ НЕМАЊА и 

ЖИВКОВИЋ НЕВЕНА су 

присуствовали преподневном 

програму од 9 до 13 часова са 

својим наставником др Миљом 

Миљковић. 

''Unistem day'' је једнодневна манифестација која је од 2009. године посвећена 

промоцији истраживања матичних ћелија. Наши ученици су на забаван и 

интерактиван начин кроз бројне активности упознати са фасцинантним светом 

матичних ћелија. 

ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 

У среду, 05. априла 2017. године у Дому омладине на 

15. Affide  фестивалу здравља присуствовали су 

ученици 3/6 (друга група): Млађеновић Валентина, 

Николић Јована, Николић Лидија, Новаковић Лука, 

Пејовић Ања, Петровић Мина, Садину Горан, заједно са 

својим наставником здравствене неге Љубинком Коцић. 

Ученици су узели активно учешће  у 

трибини:  "Професионална оријентација" Др.Еленоре 

Влаховић у пројекту  ''Све за 5''. 

 

РАДОЗНАЛОСТ И САРАДЊА НЕ ПОЗНАЈУ ГРАНИЦЕ СТРУКЕ 

У фебруару и марту 2017. године ученици четврте  године  са својим наставницима 

филозофије, медицинске и фармацеутске фрупе предмета, посетили су три значајне 

изложбе и једно предавање, и то: 

 1.Мултимедијалну изложбу коју је организовао Центар за биоетичке студије из 

Београда у Дигиталној галерији Коларчеве задужбине,  под називом „Биоетика кроз 

уметност”. Циљ поставке био је да посетиоцима приближи биоетичке теме, као што 
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су трансхуманизам, природа и човек, 

односно утицај човека на природу и 

одговор природе на тај утицај, и 

питања вештачке интелигенције, као 

и да осветли етичка питања која се 

јављају као последица великог 

научног и технолошког напретка. 

2. Изложбу „Великани српске 

медицине“ у Галерији науке и 

технике САНУ. Овом изложбом 

Српска академија наука и уметности, 

Музеј науке и технике и Српско 

лекарско друштво обележили су два 

значајна јубилеја – 175 година постојања САНУ и145 година постојања Српског 

лекарског друштва. Кроз представљање личности лекара и њихових достигнућа, 

упознали смо се не само са развојем медицинских наука у Србији, већ и са 

стваралаштвом великана наше медицине у другим наукама и у уметности,посебно у 

књижевности (нпр.са стваралаштвом чика Јове Змаја и Лазе Лазаревића), чиме је 

истакнут и њихов непроцењив допринос развоју културе нашег народа. Ученицима 

који нису били на изложби препоручујем да прочитају текст са  научнопопуларног 

портала Центра за промоцију науке „Елементаријум“ „Како је медицина дошла у 

Србију?“. Аутор изложбе је  др Јелена Јовановић Симић, која је дуже од петнаест 

година била наставник у нашој школи. 

3. Изложбу „Сликари/ратници/сведоци“ у Великој галерији САНУ. У оквиру овог 

изложбеног пројекта  представљено је више од стотину слика службених ратних 

сликара и сликарки, добровољних болничарки, као што је била чувена Надежда 

Петровић, као и дела других уметника учесника у рату.  Изложено је  исто толико 

фотографија службених фотографа српске војске, дописника и фото-аматера. 

Поставка је на најбољи начин приказала велику, разнородну и динамичну уметничку 

сцену у Србији с почетка 20. века, када се у  катаклизми ратног вихора  и страдања у 

Првом светском рату догодио уметнички процват достизањем врхунаца сликарског 

стила у избеглиштву‒специфичног 

српског импресионизма. Можда о 

значају ове изложбе најбоље говоре 

речи др Владимира Костића, 

председника САНУ, изговорене на 

њеном  отварању: „Док цео свет зна да 

је у опкољеном Лењинграду 

Шостакович писао прва три става 

Седме симфоније, да би касније био 

пребачен у Самару, дела службених 

ратних сликара и фотографа српске 

војске, дописника и фотоаматера, али 
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и сликарки и добровољних болничарки..., тек данас говоре о тријумфу воље. Она 

говоре о успешном бекству креативности пред неизбежном смрћу и победи ероса 

над танатосом у тренутку његовог свеколиког тријумфа, с тим што они нигде нису 

пребачени и нису имали своју Самару, сем гробова у околини Ваљева или на путу 

сопственог егзодуса.“ Ова изложба дубоке „симболике и изузетног значаја је и 

опомена и успомена на величанствену, трагичну, али ипак врлику историју“. 

 4. Предавање под називом „Основни биомедицински проблеми и значај разумевања 

моралног побољшања“. Прадавач је био Дејан Пејовић, наставник филозофије у 

Седмој београдској гимназији, а организатор Центар за биоетичке студије у сарадњи 

са УНЕСКО Катедром за биоетику за Европу и Институтом друштвених наука из 

Београда. Овом  интересантном предавању присуствовали су ученици четврте 

године,  и то:  Ђурђија Савићевић, Цвета Аћимовић, Михаило Наумоски, Сара Илић, 

Лазар Живановић, Марија Златановић, Милица Вујовић, Филип Николић, Марко 

Симатовић, Марија Јовановић, Милица Перић, Александра Перовић, Ана Рилак, 

Душица Павловић, Сања Додић и Невена Миловановић. 

 Са ученицима су на предавању и изложбама биле наставнице Сања 

Козаичевска,  Брана Павловић и Снежана Батас. 

''ПО СВОЈОЈ МЕРИ ШКОЛУ ИЗАБЕРИ'' 

Пет дана након Звездарског сајма образовања, у хали пет Београдског сајма, 11. и 

12. априла, уприличен је Градски сајам образовања под интересантним именом „По 

својој мери школу изабери“. Своје штандове имало је 49 средњих стручних и 

уметничких школа, а међу њима и наша. 

Велики број ученика и наставника Школе узео је учешће у овој манифестацији. Кроз 

разговор са основцима, њиховим родитељима и наставницима, представницима 

других школа, али и са медијима презентовали су нашу школу. Медицинска школа 

Звездара се и на овом скупу представила на начин достојан установе са традицијом 

у образовању медицинског кадра дугом скоро век. 
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ОКЕЈ ФЕСТИВАЛ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ САРАДЊЕ 

Ученици друге групе МС 3/5 (Саша Милошевић, Ивана Ковачевић, Никола 

Михаиловић, Ања Маршал, Милош Милетић, Исидора Николић, Јована Перишић, 

Биљана Павићевић, Лазар Прокић, Кристина Ристивојевић, Анастасија Поповић) са 

наставницом здравствене неге Драгицом Малиш посетили су фестивал „Океј“ у 

циљу подизања свести код младих људи о важности пружања помоћи и подршке 

старијим особама, свакодневно, а не само када су болесни.  

У оквиру фестивала који се и 

организовао поводом 

обележавања Европског дана 

међугенерацијске сарадње, 

одржано је неколико 

манифестација - фолклор, 

шах-турнир, музичке и 

позоришне представе. Овај 

дан ученицима је био веома 

посебан и са фестивала су 

отишли пуни позитивних 

емоција. 

ПРОСЛАВА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ У ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА 

ДЕЦУ 

Ученици Ф 1/3 одазвали су се позиву 

Прихватилишта за децу 

поводом  обележавања  Међународног 

дана  породице и 15. маја ученици 

учествовали су у манифестацији 

заједно са наставницама Јеленом 

Анђелић и Невенком  Живојиновић. 

Већ шесту годину за 

редом  Прихватилиште су посетили 

суграђани, припадници јавних служби 

града Београда, многи пријатељи ове 

куће из јавног сектора, другари из основних и средњих школа, вртића и домова за 

децу без родитељског старања. Као и увек, сви посетиоци су уживали у културно-

уметничком програму који је ове године био у форми караоке певања у коме су 

учествовале личности из јавног живота попут Сергеја Ћетковића и Иване Јордан који 

су певали заједно са малишанима. Манифестацију су званично отворили Наташа 

Станисављевић, секретарка Градског секретаријата за социјалну заштиту и Данијела 

Стајковић, руководилац Прихватилишта. Програм је водио велики пријатељ 

Прихватилишта, Светислав Буле Гонцић, а манифестацију су посетиле бројне јавне 

личности који годинама подржавају рад Прихватилишта. Док су трајале игре без 
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граница, најмлађи посетиоци манифестације су се занимали радионицама 

креативног карактера и учествовали у организованом  Лову на благо.  Наши ученици 

су својим присуством увеличали ову манифестацију.  

ДРУЖЕЊЕ НАШИХ УЧЕНИКА СА ЧЛАНОВИМА ВОЈНОГ ОРКЕСТРА ''WINGS 

OF DIXIE'' 

Ученици наше школе Мулина Мина, 

Грозданић Јована, Борковић 

Жељана МС 2/3 и Кристина 

Недељковић, Лука Стојиљковић ФT 

4/1 присуствовали су веома 

занимљивом дружењу у Америчком 

културном центру. Наиме, 11.маја у 

пријатном разговору и ритму музике 

провели су пар сати са члановима 

америчког војног оркестра " Wings of 

Dixie". Чули су се звуци џеза, блуза као и популарни хитови поп и рок музике. Била је 

ово добра прилика да уз помоћ музике ученици науче нешто ново, а свакако и да 

кроз разговор са извођачима  унапреде своје знање енглеског језика.  

Посету је организовала наставница енглеског језика Душанка Смиљанић.   

ДРУГОВИ ЗАТО ПОСТОЈЕ - ДА УЛЕПШАЈУ ЈЕДНИ ДРУГИМА ДАНЕ 

Ишли смо у још једну посету Дому старих Бежанијска Коса. Наши другови из ове 

установе су нас и тог дивног, сунчаног дана, последњег у месецу мају, дочекали пуни 

радости што се опет срећемо.  

Као и сваки претходни пут када смо им дошли 

у госте и овом приликом су се потрудили да 

нам заједнички тренуци буду садржајни и 

весели. Учествовали смо у креативној 

радионици и научили како да направимо 

декоративно цвеће од папира. Ово је само 

једна од радионица које су доступне 

корисницима Дома. Баке су биле наши 

едукатори, стрпљиви и пуни љубави. Цветове 

које смо направили смо понели са собом, али 

смо их брзо и поделили J и то чланицама 

хора, јер смо са радионице отишли на њихову пробу. Одмах смо добили текстове 

песама које су тог дана биле на репертоару и у један глас певали са нашим 

домаћинима. Били смо весели и ганути у исти мах. 

Из посете нашим старим другарима увек одлазимо пуни снажних, позитивних 

утисака! Хвала им што су нам улепшали дан и научили нас новим вештинама! 

У ову посету ишли су ученици Ф 3/2, 1. група и наставница Милена Спасовић. 
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ДАН ''ОТВОРЕНИХ ВРАТА'' НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Пет наших уценица из Ф 3/3, Милица Вељковић, Сања Ђелић, Сандра Кедић, 

Јадранка Пејчић и Марија Станков, заједно са наставницом стручних предмета 

Миленом Спасовић, је искористило дан „отворених врата“ на Фармацеутском 

факултету, 27. маја, да посети ту образовну институцију. 

Дружење са представницима 

факултета је започело поздравним 

говором продеканке за наставу проф. 

др Марине Миленковић, а настављено 

пројекцијом промотивног получасовног 

филма о факултету. Посебно 

интересантно нашим ђацима било је 

излагање студената, представника 

разних студентских организација, 

удружења и секција које постоје у 

оквиру Фармацеутског факултета. Из 

великог амфитеатра, ученици су се 

упутили у обилазак објекта и 

одабраних катедри: токсиколошка хемија, фармакогнозија и социјална фармација и 

фармацеутско законодавство. Ту су искористили прилику да у разговору са 

професорима, асистентима и студентима поставе питања о свему што их интересује 

о упису, испитима, наставном кадру... 

Три сата, колико је трајао обилазак, су била у потпуности креативно испуњена и 

пролетела су за трен. Још један снажан утисак који се могао стећи тог дана, јесте да 

наша школа даје квалитетно стручно знање и представља одличан основ свима који 

желе да се даље усавршавају у струци! 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА НИВОУ 

ОПШТИНЕ 

''ДАН СРЦА'' НА ЗВЕЗДАРИ 

Градска општина Звездара у сарадњи 

са здравственим институцијама, 

организовала је традиционалну 

манифестацију ''Дан срца'' у сали 

спортског центра ''Олимп 

Звездара''. Манифестација је одржана 

у недељу 02.10.2016. године од 9 до 

12 часова. 

Порука фестивала: ''Волите своје срце''. Упознајте се са својим ризиком за 

настанак болести срца и крвних судова. 

Ученици наше школе  учествовали су у овој манифестацији. Поред њих здравствени 

преглед пружали су: КБЦ Звездара, ДЗ Звездара, Градски завод за плућне болести и 

туберкулозу, ДЗ Medigroup, Фармацеутско – физиотерапеутска школа, Зуботехничка 

школа, Волонтерски сервис Звездара, Канцеларија за ОСИ , Друштво за спорт и 

рекреацију. 

Грађанима су омогућени бесплатни прегледи: 

 ЕКГ прегледи срца 

 БМИ (body mass index) 

 Мерење притиска и шећера у крви 

 Спирометрија 

 Сатурација кисеоника 

 Савети нутриционисте 

 Програм одвикавања од пушења 

 Савети лекара специјалиста 

 Различите спортске акативности за целу 

породицу  

Испред одсека медицинска сестра техничар били су ученици: Цвијовић Милица МС 

4/4, Наумоски Михајло МС 4/4, Аничић Марија МС 

3/2, Цвијовић Даринка МС 1/2, заједно са 

наставницама: Коцић Љубинком, Ђуричић Мајом и 

Радуловић Весном. 

Испред одсека лабораторијских техничара били су 

ученици: Милић Неда Л 4/1, Гомилановић Марија Л 

4/1, Голубовић Игор Л 4/1, Јовановић Иријета Л 4/2, 

Милић Јелена Л 4/2 и Војиновић Никола Л 4/2, 

заједно са наставницама Томашевић Славицом и 

Средојевић Рвовић Бојаном. 
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УСПЕШАН НАСТУП НАШЕ ШКОЛЕ НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА 

У четвртак, 6. априла, одржан је Сајам образовања 

у организацији Општине Звездара. Манифестација 

се одиграла у Високој пословној школи. Учешће су 

узеле бројне средње стручне школе из Београда, 

како државне, тако и приватне. 

Међу учесницима била је и наша школа. 

Представници сваког од четири смера Школе су се 

потрудили да наш штанд буде живописан и да 

верно прикаже шта ђаци уче на часовима из 

стручних предмета. Тако се на нашем столу нашла вештачка рука, реагенси и 

прибор за одређивање крвне групе, сетови за инфузију, уређаји за испитивање 

квалитета ваздуха и степена буке, различити лековити препарати- пилуле, масти, 

лосиони, чајне мешавине... Посебну драж наступу Школе у оквиру овог догађаја дали 

су наши ученици. Они су стрпљиво, са пуно шарма одговарали на питања 

посетилаца, стручно презентовали професију за коју се образују, практично 

демонстрирали шта уче у школи.  

Основци су показали велико интересовање за нашу 

школу. Неки су прилазили само да кажу да су се већ 

одлучили да се упишу код нас, други да им 

помогнемо око одабира смера, трећи пак, да кажу да 

су њихови родитељи били наши ђаци и да они 

намеравају  да крену њиховим путем. 

Свим нашим потенцијалним будућим ђацима смо 

пожелели добродошлицу и заказали поновно 

виђење за почетак јула, када ће бити упис. 
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ШКОЛСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРИРЕДБЕ, СМОТРЕ,  ДЕШАВАЊА 

РАДИОНИЦА ''ЧИКА БОЦА'' 

У среду 7.9.2016. у Мултимедијалној сали наше Школе, психолог 

Силвиа Радић је организовала радионицу Удружења за децу 

оболелу од малигних болести “ЧИКА БОЦА“ коју је подржао 

психолог школе. 

Радионицу је водио  едуковани вршњачки тим Младица, уз 

менторску подршку психолога удружења у циљу увећања знања 

средњошколаца о малигнитету код деце и младих. Тиме би требало 

да се умање предрасуде, дискриминација и социјална дистанца 

према младима оболелих и лечених од рака, као и према 

ученицима са инвалидитетом. Ученици одељења Ф 1/2 Л 3/2 МС 1/4 

наше Школе који су активно учествовали у радионици дали су на крају њихова 

запажања: 

''Циљ радионице нам је у почетку био непознат, па смо били мало збуњени, али се 

после игре и у току гледања филма могло закључити шта је у питању. Оно што 

смо схватили разбило је неке од наших предрасуда, сазнали смо да су особе 

оболеле од малигних обољења носили маске да би себе заштитили од неке 

инфекције. Утисак о радионици је код 

великог броја ученика био позитиван, 

заправо већина нас им завиди на 

храбрости која је поребна да се такав 

тежак период превазиђе. У току гледања 

документарног филма, свако од нас се у 

неком тренутку пронашао у њиховим 

причама, било као неко ко дискриминише 

или неко ко је дискриминисан. Захвални смо 

им зато што су променили нека наша уверења, јер се сви можемо пронаћи у 

ситуацији да када смо на улици или у градском превозу видимо неке људе који се 

издвајају из масе, на пример децу са капама и маскама о којима смо причали не 

знајући њихову причу. Овим желимо да свима који читају скренемо пажњу на 

опхођење према људима оболелим од рака и да пре ваших прича и шапутања увек 

треба прво да саслушате њихову причу.'' 

Ивана Павловић Л 3/2, Никола Ристић Ф1/2 
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КАКО ЗАВОЛЕТИ ЕНГЛЕСКИ ЗА 45 МИНУТА? 

Октобарски дан, петак 21., кишан, али не довољно 

тмуран да поквари расположење које је испунило 

Мултимедијалну салу Медицинске школе. Наиме, тога 

дана се у нашој школи на Звездари одржао јавни час 

под називом ''Grasped, not lost in translation''. За саму 

идеју и организацију одговорна је наставница 

енглеског језика Душка Смиљанић, а како се цео 

програм заснива на преводу страних pop-rock песама, 

за превод је заслужан наставник Горан Боричић. 

Кроз певање, рецитовање, свирање и знаковни језик, 

наши ученици су, уз велику дозу осећања, дочарали 

публици Горанов препев. Не само да су на овај начин 

показали како се језик најлепше и најлакше учи кроз 

песму и ритам, што је и био циљ, већ су тим путем још 

више заволели матерњи језик. 

Сала је на неочекиван начин била испуњена ђацима и радницима школе, што је 

додатно улепшало тај дан.  

Након успешно изведених тачака, бројних аплауза 

и задовољних осмеха, реченица која се могла 

чути убрзо након краја била је:„Хоћемо репризу”.  

Самим тим, јавни час ће се ускоро поновити, за 

оне који су тог дана били спречени да дођу и оне 

који жељно очекују репризу.  

Похвале нашим наставницима, Душки и Горану, 

као и нашим талентованим ученицима који су 

учествовали.  

Ученици: Ђурђија Жујовић ФТ 2/1, 

Миа Рачић МС 2/3, Жељана 

Борковић МС 2/3, Александра 

Бирчевић Л 4/1, Снежана Кретић Л 

4/1, Марија Јоргић Л 4/2, Стојан 

Видосављевић Л 4/2, Константин 

Стоичков Л 4/2, Александар 

Јоксимовић Л 4/2, Михајло Лековић Л 

4/2, Дамјан Стаменковић МС 4/4, Милина Васић ФТ 4/2, Бјанка Стоичков ФТ 4/2, 

Дариа Милошевић ФТ 4/2, Катарина Стаменковић ФТ 4/1, Владимир Симендић ФТ 

4/1, Сара Тошовић ФТ 4/1, Кристина Недељковић ФТ 4/1, Лука Стојиљковић ФТ 4/1, 

Милица Стојисављевић ФТ 4/1, Нада Нешовић ФТ 4/1, Марија Левић ФТ 4/1, Милана 

Жигић ФТ 4/1, Александра Илић ФТ 4/1 и Невена Валић ФТ 4/1. 
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ПРОСЛАВА ЛЕКАРСКЕ СЛАВЕ - СВЕТИ ВРАЧИ 

14. новембра 2016. године у Клубу школе 

Стручно веће лекара је обележило своју славу 

Свете Враче. Колач је пресекао свештеник и 

вероучитељ наше школе Срђан Ћосић. 

Сабрали смо се да се сетимо лекара и 

чудотворца Козме и Дамјана, који су беспалтно 

лечили људе, били исцељитељи и показали сву 

хуманост лекарског позива. 

Ове године домаћин славе била је др 

Елизабета Вујичић. Председник Стручног већа 

др Милена Стојичић и др Елизабета су 

организовале прославу, уз активно учешће 

лекара, чланова Стручног већа медицинских 

сестара, лабораната, санитараца и фармацеута, као и наше директорке Јадранке 

Абузеид. 

Највећа радост је било заједничко окупљање и дружење свих колега и радника наше 

школе у уверењу да се бавимо најхуманијим послом, образовањем и васпитањем 

будућих медицинских радника. 

РАДИОНИЦА ''БЕБА БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ'' И У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ 

Угледни час ,,Беба бити или не бити'' је у четвртак, 17.новембра, још једном одржан 

у нашој школи. Реализаторка овог часа била је наставница Ивана Стевановић. 

Учешће у часу, овај пут, узели су ученици одељења Ф 3/2 и њихова наставница 

Милена Спасовић. 

Тема часа, увек актуелна за овај 

узраст тинејџера, јесте нежељена 

малолетничка трудноћа. 

Учесници радионице су на ову 

тему дискутовали кроз изабране 

улоге, симулирајући реално 

окружење. 

Вођени стручним питањима и 

констатацијама реализаторке 

часа, ђаци су дефинисали 

проблеме, предлагали решења, анализирали последице одређених животних 

одлука, изводили закључке... 

Радионица је постигла свој циљ! Држала је пажњу ученика, мотивисала их на 

полемику, указала на улоге појединаца и институција у друштву и још једном 

скренула пажњу младим људима на значај контрацепције и одговорног сексуалног 

понашања. 
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РАДИОНИЦА ''ТРГОВИНА ЉУДИМА'' 

Дана 13. и 14. децембра ученици трећег и 

четвртог разреда учествовали су у 

радионици "Трговина људима" коју су 

одржали волонтери Црвеног крста 

Звездара. 

На самој радионици коју су водили 

вршњачки едукатори, наши ученици могли 

су да сазнају с којим се то предрасудама о 

самој трговини људима сусрећемо 

свакодневно. Такође, зашто уопште постоји и шта је заправо трговина људима, ко 

може бити жртва а ко трговац, као и како да препознају знаке трговине људима и 

коме да се обрате ако примете да је неко постао жртва. 

У току радионице која је била интерактивна и врло динамична , ученици су могли да 

постављају питања, да коментаришу, да изнесу своје ставове и мишљења. Млади 

едукатори, међу којима је и наша ученица одељења МС 3/6 Тишлер Александра, су 

врло стрпљиво и професионално одговорили на свако питање и коментар. 

Утисак ученика је да је радионица и само предавање о овом проблему њима веома 

пуно значило, као и да су увидели колико је у ствари то врло озбиљан проблем и 

један глобални феномен који погађа све земље и све људе.  

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 

Новогодишња представа за малишане одржана је 22.12.2016. године. 

Наставница Санела Тополовић припремила је ауторски текст под називом Писмо за 

Деда Мраза, који су извели ученици 

четвртог разреда. 

За малишане су припремљени пригодни 

поклони. 

У припреми представе учествовали су 

ученици: Катарина Франета МС 4/1, 

Наталија Новаковић МС 4/1, Богдан 

Митровић МС 4/3, Емилија Петровић МС 

4/3. 

Организацију су свесрдно помогле Тијана 

Савкић МС 4/1, Андријана Васиљевић 

МС 4/1, Анђела Бјелоглав МС 4/1, Теодора Тадић СТ 2/1. 

Малишани су били одушевљенипредставом, а сви учесници пресрећни због прелепе 

празничне атмосфере. 

Ово је још један од доказа успешне и ведре сарадње у нашој школи. 
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ПРОСЛАВЉЕН ДАН СВЕТОГ САВЕ 

Традиционална свечана академија поводом Дана Светог Саве 

одржана је 27. јануара 2017. године у 11 часова у Свечаној 

сали. 

Свечаност је отворио хор под диригентском палицом 

наставника Александра Бађевића, а вероучитељ Срђан 

Ћосић је са ученицима учинио свечани славски обред. 

Ове године, по први пут, додељене су награде Ђак плус. 

Свака одељењска заједница је одабрала најбољег ученика, а 

њима је свечано на сцени уручила награде директорка 

Јадранка Абузеид. 

Уследио је програм у знаку замонашења Светог Саве  и подизања манастира 

Хиландар проткан драмским сценама, етно песмама, казивањем стихова уз музичку 

пратњу и колективним, лепршавим извођењем нумере Православље. 

Посебне овације су уследиле у препуној Свечаној сали након извођења сплета 

шумадијских игара наше мале фолклорне групе коју је на хармоници пратио Алекса 

Билбија (Л3/1), а за кореографију посебна заслуга припада ученику Лазару Ђорђићу 

(Л2/1). 

Ментор и организатор свечане академије је била наставница српског језика и 

књижевности Драгана Стојић. 
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БУДУЋНОСТ НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА 

Центар е8 је започео национални пројекат 

„Будућност #за5“.  Пројекат се бави 

оснаживањем младих у домену 

запошљавања и самозапошљавања, као 

одговор на велику стопу незапослености 

младих људи. У оквиру овог пројекта 

осмишљена је радионица „Спреми се #за5“. 

 У периоду од 7. до 10. марта у нашој школи 

реализоване су чак четири ове радионице. 

Свака од њих била је подељена у три 

целине. Тако су ђаци могли да науче како да 

напишу CV и себе представе на најбољи начин; како функционише друштвена 

мрежа LinkedIn и колико је важна за актуелно тржиште рада; као и да се спреме за 

свој први разговор за посао.  

По сведочењу учесника, радионице су биле динамичне и креативне, вршњачки 

едукатори припремљени, а пре свега, ђаци су могли да стекну многа , за њихову 

будућност значајна, знања и вештине. 

Прилику да одслушају и да учествују у радионицама имали су ученици одељења Ф 

3/1, Ф 3/2, МС 3/1 и МС 3/5. За њих су сарадњу са Центром е8 организовале 

педагошкиња Јасмина Павићевић и наставница Милена Спасовић. 

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

У четвртак, 23. марта, као и сваке године у нашој Школи организована је акција 

добровољног давања крви. Одзив је био сјајан, 117  ученика завршног разреда, као и 

пунолетних ученика трећег разреда учествовало је у овој акцији. Том приликом 

показали су своју највећу особину - хуманост! 
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ГОСТУЈУЋA ПРЕДСТАВA 

У среду, 22.3.2017. године, у Свечаној сали наше школе  изведена је представа “ХОТ 

ЛАЈН”. 

 „ХОТ ЛАЈН” је комедија забуне, која кроз 

призму три лика, говори о невероватним 

ситуацијама у које неспоразум може да доведе 

сваког од нас. Ова комична љубавна прича 

истражује различите нивое апсурда, где 

главни лик покушава да разреши своје 

љубавне проблеме.  

Јунаци ове комедије на шармантан начин 

осликавају вечите проблеме мушко-женских 

односа. 

Око 200 ученика са одушевљењем је гледало представу. Добра енергија осетили су 

и глумци на сцени, па је уместо предвиђених 75 минута, представа спонтано у 

импровизацији продужена на 105 минута. 

Сјајни глумци у безпрекорној изведби представе били су награђени дугим 

громогласним аплаузом. Уживали смо у веома пријатном дружењу са глумцима: 

Мирком Васиљевић, Игором Дамњановићем  и Немањом Јаничићем.  

Гостовање представе организовале су наставнице српског језика и књижевности: 

Марија Стефановска и Биљана Самарџић. 

ГОПТА 2017 

Годишње представљање 

талената (ГОПТА) одржано је 

25.5.2017. године. Своје 

другове и наставнике 

забављало је око тридесетак 

учесника. БИли су заступљени 

готово сви жанрови музике, од 

изворних песама до најновијих 

рок и поп хитова. Квалитет 

овогодижњег такмичења је био 

изванредан, посебно имајући у 

виду да смо ове године добили 

властито школско озвучење. 

Ученици су се јако потрудили око наступа, помажући једни другима, без ривалитета. 

Најбољи извођачи су добили симболичне награде, а сви ми заједно велику 

мотивацију за даљи рад. 

Учесници: 

1. Клуадиа Чина СТ 2/1 
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2. Марина Жутомарковић Ф 2/2 

3. Ђуро Ћук СТ 2/2 

4. Лука Новаковић МС 3/6 

5. Анђела Јовановић МС 4/5 

6. Невена Теофиловић Ф 1/3 

7. Лидија Русић Ф 2/1 

8. Омар Абу Шеик и Маријам Абу Шеик Ф 2/3 

9. Анђела Максимовић МС 4/5  

10. Ђорђе Милојковић Ф 3/2 

11. Страхиња Цимијоновић МС 2/3 

12. Огњен Радуновић  СТ 2/1 

13. Силвија Недељковић СТ 3/1 

14. Николина Мленковић СТ 3/1 

15. Милић Лутовац  

16. Душан Ивановић 

17. Ксенија Комазец МС 2/1 

          Фолклор: 

18. Алекса Билбија Л 3/2 

19. Лазар Ђорђић Л2/1 

20. Александар Миленковић Л 3/2 

21. Никола Петровић МС 2/2 

22. Јован Петровић МС 1/1 

23. Анђела Ковач МС 2/3  

24. Магдалена Бакић Ф 3/1 

25. Невена Бујошевић СТ 2/2 

26. Јана Чолић МС 2/2 

27. Ирена Гавриловић МС 1/2 

28. Даринка Цвијовић МС1/2 
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Прво место освојили су Фолклораши, Друго место су поделили  Лука Новаковић, 

Анђела Максимовић и Страхиња Симијоновић, док су треће место поделили  Омар и 

Маријам Абу Шеик, Милић Лутовац и Душан Ивановић. 

 

 

СТРУЧНИ ПРЕДАВАЧИ, ЗАНИМЉИВЕ ТЕМЕ, НОВА САЗНАЊА 

У току месеца маја наша школа је била домаћин двема угледним дамама, које су 

цењени стручњаци за области којима се баве. 

Тако је Медицинска школа 

Звездара у овом периоду, у два 

наврата, угостила проф. др 

Браниславу Лакушић, редовну 

професорицу Фармацеутског 

факултета на Катедри за 

ботанику. Сарадња са проф. 

Лакушић већ постаје 

традиционална, на шта смо 

посебно поносни. Она је 

предавања одржала ђацима 

другог и трећег разреда смера 

фармацеутски техничар. Теме су 

биле екологија и узајамни утицај 

биљака и околине, као и систематизација биљака. Ученици су показали 

интересовање за поменуте области, али и завидно знање, тако да је интеракција на 

релацији предавач- слушаоци била динамична. 

По први пут, угостили смо, и то 19. маја, дипл. нутриционисткињу Живку Влајковић из 

Дома здравља Земун, сарадницу Друштва пчелара Београд. Г-ђа Влајковић је 

другацима смера ФТ одржала предавање на тему „Здравље из пчелиње кошнице“. 

Слушаоци су могли чути много корисних информација о саставу пчелињих 
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продуката, њиховој лековитости, начину примене... Причом су обухваћени, не само 

мед, већ и прополис, матични млеч, полен, восак, апитоксин. У пријатној атмосфери, 

на крају предавања, могли смо се само сложити са констатацијом наше гошће да је 

кошница мала апотека, а пчеле фармацеути са крилима. 

За своје ђаке, поменута предавања организовале су наставнице Весна Митровић, 

Нада Мојовић и Милена Спасовић. 

САЈАМ ТУРИЗМА НА ЧАСОВИМА ГЕОГРАФИЈЕ 

Часови географије у првом разреду су крајем 

школске године изгледали сасвим другачије! 

Читава област - Регије Србије, обрађена је у 

потпуно другачијем светлу. Ученици су 

подељени у седам група, од којих је свака 

имала посебан задатак. Замислили су да имају 

штанд на Сајму туризма на коме представљају 

своју туристичку регију. Група ученика глумила 

је презентере који су могли да користе своју 

креативност како би придобили посетиоце 

сајма да на лето отпутују баш тамо. Кроз ту 

презентацију давали су опште податке о 

природи и друштвеним карактеристикама 

регије, са посебним освртом на туристичке 

вредности.  

Поред нивоа научености градива, оцењиван је и њихов комплетан наступ - обраћање 

публици, убедљивост, изражајност, картографски приказ... 

Ученици су, овом приликом, показали изузетну машту и смисао за јавни наступ и 

слободно и креативно презентовање! Било је ту много фото-материјала, маштовитих 

флајера, измишљених сајтова туристичких агенција, визит-карти, игре знања са 

наградама за победнике из публике, сувенира из многих места, шајкача, опанака и 

сувих шљива из Шумадије, киселе воде из Буковичке бање, везених кошуља и пита 

из Источне Србије, штрудли и ситних колача из Војводине, погача из Јужног 

Поморавља, баклава и тулумби из Старог Влаха, чак  и грожђа из Метохије! Ивана, 

Даринка и Јана појавиле су се у народним ношњама из области које су 

представљале, док су Димитрије и Марко обукли одела и ставили кравате као прави 

пословни људи из агенције. Уз то јако добро припремљени за оно о чему су 

говорили! 

Сви су се сјајно забавили и уз то нешто ново и научили, јер школа није само учење 

градива, већ и ослобађање од треме, практиковање вежбања различитих позиција, 

вештине говора, обраћања, комуникације... увежбавање живота! 
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ПРОБНО ПИСА 2018 ИСТРАЖИВАЊЕ У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ 

ПИСА (Programme for International Student 

Assesment) је највеће међународно 

истраживање којим се процењује квалитет 

знања које ученици стичу у 

школама.Спроводи се сваке треће године у 

преко 80 земаља света и водећи је 

инструмент за процену квалитета, 

праведности и ефикасности школских 

система. Одлуком Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Србија ће 

учествовати у ПИСА 2018 истраживању, а национални ПИСА центар у Србији налази 

се на Филозофском факултету у Београду, у Институту за психологију. 

Наша школа је једна од 43 школе у Србији које ће учествовати у пробном ПИСА 2018 

истраживању. Школе су изабране случајним путем тако да представљају све школе 

наше земље, а из сваке од њих је случајним путем одабрано 60 ученика који ће 

учествовати. 

11. априла 2017. Године је организовано ПИСА тестирање у нашој школи, које је 

уједно и прво пробно тестирање у 2017. години. 

Министар просвете Младен Шарчевић је званично отворио почетак ПИСА тестирања 

и пружио подршку ученицима. 
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АКЦИЈА  „ЧЕП  ЗА  ХЕНДИКЕП“ 

Наша школа се пре неколико година придружила хуманитарној акцији „Чеп за 

хендикеп“ са циљем да помогне у набавци инвалдских колица. Наставница 

фармакогнозије mr ph Нада Мојовић мотивисала је ученике да се масовније одазову 

овој акцији тако што је на почетку ове школске године (2016/17.) у одељењима у 

којима предаје (Фармацеутски одсек) организовала неку врсту такмичења између 

одељења. ''Победни'' је могао да изабере награду, па је, на пример Ф 2/3 

предложило одлазак на излет, Ф 4/3 кутију чоколадних бананица, Ф 4/2 питу од сира 

и коприве (у складу са предметом).  

Основни циљ је био да се скупи што више пластичних чепова, али у исто време и да 

се код младих развије осећај да треба да помогну увек када су у ситуацији и када то 

могу, и да када свако од нас приложи мало, на крају то буде велико. 

У ''такмичењу'' је учествовало пет одељења и скупљено је скоро 110 kg пластичних 

запушача. Победник је Ф 2/3  чији је разредни старешина наставница Српског језика 

и књижевности Биљана Самарџић. Излет ће бити организован почетком јесени, а  Ф 

4/2 добило је питу од сира и коприве, јер важно је учествовати и дати свој допринос. 
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ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

Екскурзија је реализована у периоду од 27. 

септембра до 1. октобра, 2016. године. 

Екскурзију је организовала и реализовала 

агенција Модена травел. На пут се кренуло 

27. 9. у 04.30 часова са паркинга отвореног 

тржног центра. 

У Римини, где су ученици били смештени 

стигло се у вечерњим часовима. Наредног 

дана разгледала се најстарија република 

на свету Сан Марино, након чега се 

обишао град Равена. После обиласка града и слободног времена уследио је 

повратак у хотел. 

Трећи дан екскурзије 

проведен је у Фиренци, 

где се уживало у 

разгледању престонице 

ренесансе: Санта Марија 

Новела, Пјаца Дуомо, 

Каза Данте... 

Следећег јутра напуштен 

је Римини и кренуло се 

пут Вероне. Након 

обиласка града наставио се пут до Лидо ди Језола, где је био и предвиђен смештај у 

хотелу. Наредног дана кренуло се до луке Пунто Сабиони, одакле се стигло до 

Венеције. Ученици су обишли: Мост уздаха, Дуждеву палату, Трг Св. Марка, Мост 

Риалто. Након обиласка града и слободног времена уследио је повратак у Србију. У 

Београд се стигло у недељу око 4 часа ујутру. 

Програм екскурзије је у потпуности реализован по предвиђеном распореду и 

динамици. Водичи су стручно и одговорно обављали свој посао. Током екскурзије 

ученици су се понашали одговорно и савесно. 
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ДВОДНЕВНИ ИЗЛЕТ СУВОБОР-РАЈАЦ 

29. и 30. април провели смо на Рајцу. Из Београда 

смо кренули у 7:20. На путу који се одваја од 

Ибарске магистрале дочекала нас  је магла. Стигли 

смо око 9:10 и сместили се у апартманима 

„Колубара“. 

Уобичајену трасу на стази здравља скратили смо 

због магле и кише која је сипила. Попели смо се на 

врх (848 м н.в.). Видљивост је била смањена па 

нисмо могли да уживамо у погледу на планине 

Србије.  Ипак смо брали биљке и одржали кратко 

предавање о њиховој лековитости и јестивости. 

Ученици су учествовали и показали своје знање. 

Остатак дана провели смо у апартманима и краћим 

шетњама. Небо се поподне разведрило. 

У недељу смо после доручка пошли у шетњу. 

Време сунчано. Природа окупана после 

суботње кише. Обишли смо Споменик 1300 

каплара и Спомен чесму подигнутим палим 

борцима  1.светског рата. Наставили смо 

шетњу по обронцима Рајца до шуме која је 

најбогатије станиште сремуша (Allium 

ursinum). Брали смо лековите и јестиве 

биљне врсте. После ручка кренули смо у 

обилазак бање Врујци. 

На излету су били ученици различитих смерова, чланови ботаничке секције: 

Батиница Теодора, Грба Наталија и Илић Андреа Л3/1; Јеремић Анђела СТ2/1; 

Алимпић Даница, Вујић Михаило, Ивановић Невена, Максимовић Алекса, Мариновић 

Маша, Недић Александра, Пауновић Нева, Станојевић Марко и Тодоровић Ена Л1/!; 

Марковић Катарина, Мицић Јелена и Дукић Сара МС2/1; Јовановић Марина и 

Даниловић Миња МС1/1 и Вујичић Александар Ф4/3; заједно са својим наставницима 

Весном Митровић, Љиљаном Нинић и Мајом Срдић.  
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ИЗЛЕТ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

У суботу, 27.05.2017. године, одржан је излет за ученике првог разреда наше школе. 

Ученици су били распоређени у три дабл-декер аутобуса. У сваком аутобусу био је 

по један водич. 

По плану, са паркинга испред 

хале Пионир пошло се у 07.30. 

Прво место које смо  посетили 

била је црква - брвнара  

Покајница у близини Велике 

Плане, а након тога пут је 

настављен до манастира 

Манасија, где су ученици и 

наставници саслушали 

излагање водича о овом 

манастиру, те обишли 

манастирско двориште и цркву посвећену Светој Тројици. Посета манастиру 

Манасија била је предвиђена након обиласка Ресавске пећине, али због 

рационалнијег искоришћавања времена, у договору наставника и водича, посета је 

обављена раније. Након овога, пут је настављен до Парка макета у непосредној 

близини Деспотовца, где су ученици и наставници имали прилику да уживају у 

занимљивој поставци средњовековних манастира са простора Србије и Далмације, 

који су израђени у размери 1:17 у односу на објекте у стварној величини. Пут се 

потом  наставио до Ресавске пећине, где је била кратка пауза и након које је 

посећена пећина. По разгледању пећине упутили смо се ка водопаду Велики Бук-

Лисине, на падинама Бељанице, након чега смо направили предвиђену паузу за 

ручак. Након паузе за ручак, посетили смо луна парк у Јагодини. Око 20.00 пут је 

настављен за Београд где смо стигли у 21.30 на исто место са којег смо кренули. 

Ученици и наставници су били веома задовољни водичима и целокупном 

организацијом излета. Излет је протекао без проблема. 
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ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ НАСТАВНИКА У СЕГЕДИН 
 

 У суботу, 3. јуна, 2017. године група од 50 наставника наше школе посетила је 

Сегедин и уживала у разгледању града. Једна група наставника дан је провела 

одмарајаћи се у Морахалом бањи или Aqua парку у самом Сегедину, док је друга 

група обилазила знаменитости Сегедина у пратњи водича. Посетили су: Сегединску 

катедралу, Сегедински Универзитет у близини катедрале, Градску кућу... Слободно 

време провели су у шетачкој зони. Колеге су се у Београд вратиле у касним 

вечерњим сатима. 
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САСТАНАК СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

У уторак, 20. децембра 2016. године у Свечаној 

сали наше школе одржан је састанак стручних 

сарадника основних школа и представника 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. Састанку је присуствовао и министар 

Младен Шарчевић. 

Тема састанка била је: 

Унапређивање рада стручних сарадника 

кроз актуелности у раду Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА УПИСА У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ 

У циљу припреме за квалитетну израду плана уписа у средње стручне школе за 

школску 2017/18. годину, а у складу са методологијом Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, 20. 12. 2016. године у Свечаној сали наше школе одржан је 

састанак са почетком у 11 часова. 

Присутнима су се обратили и представили нову методологију уписа: 

1. Анамарија Винчек, државна секретарка у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја; 

2. др Габријела Грујић, посебна саветница министра за дуално образовање; 

3. мр Мирјана Ковачевић, директорка Сектора за едукацију у Привредној комори 

Србије; 

4. Снежана Марковић, в.д. помоћница министра за средње образовање и васпитање 

и образовање одраслих; 

5. Слађана Грујић, секретарка Одбора за локални економски развој. 
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СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

20. и 21. априла 2017. године извршено је спољашње вредновње квалитета рада 

Школе од стране Тима евалуатора који су чинили: Велиша Јоксимовић, Душанка 

Стојковић, Весна Милетић, Драгољуб Павловић, Драшко Грујић и Весна Здравковић. 

Вредновањем је обухваћено 56 настваника и посећено/вредновано 56 часова. 

Обављено је 6 интервјуа: са наставницима, ученицима, родитељима, члановима 

Школског одбора, директорком и осталим запосленим у школи. 

Вреднован је квалитет стандарда који се односе на: Школски програм и годишњи 

план рада, Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка ученицима, 

Етос, Организација рада школе и руковођење и Ресурси. 

Тим за евалуацију је донео закључак о општем квалитету рада Школе. У свим 

обласима квалитета рада Школе преовлађују јаке стране. Највиши квалитет рада 

је у областима Подршка ученицима, Етис и Организација рада школе и 

руковођења. Директора врло ефективно и ефикасно организује рад школе који је у 

функцији унапређења и развоја. Развијају се и негују различити облици активног 

учешћа родитеља у животу школе, успешно се развија сарадња са локалном 

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

шире. У школи се организују различите школске активности за ученике у којима 

свако има прилику да постигне резултат 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 остварен (ниво два). 

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

је свих 15 стандарада (100%), од којих је 9 стандарда на нивоу четири а 6 

стандарда на нивоу три. 

Како је утврђено да је Школа остварила 100% кључних и изабраних стандрда и 

97% свих стандарда, општи квалитет рада Медицинске школе у Београду 

оцењен је оценом четири (4). 

Школи је наложено да сачини План за унапређивање квалитета рада установе у 

областима дефинисаним стандарима квалитета рада установа и да га достави 

Школској управи. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА И ТЕЛА 

ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

 У школској 2016/17.години Педагошки колегијум чинили су следећи чланови: 

1. Јадранка Абузеид , директор 

2. Љиљана Кузмановић, помоћник директора 

3. Весна Миртовић, координатор наставе 

4. Стојан Алексов, координатор наставе 

5. Душица Бојић, координатор наставе 

6. Јасмина Павићевић, педагог 

7. Силвиа Радић, психолог 

8. Јасна Стошић, библиотекар 

9. Мирослав Драшковић, библиотекар 

10. Небојша Антић, руководилац Стручног већа наставника друштвених наука 

11. Љиљана Нинић, руководилац Стручног већа наставника природних наука 

12. Данка Радосављевић, руководилац Стручног већа наставника здравствене неге 

13. Милена Стојичић, руководилац Стручног већа наставника медицинске групе 

предмета и физичког васпитања 

14. Кристијан Карин, руководилац Стручног већа наставника фармацеутске групе 

предмета 

15. Снежана Милановић, руководилац Стручног већа наставника Одсека 

лабораторијских техничара 

16. Јулијана Јовановић, руководилац Стручног већа наставника Одсека санитарно-

еколошких техничара 

Педагошки колегијум се, када је то дневни ред налагао,  састајао у проширеном 

саставу са руководиоцима већа по предметима. 

1. Биљана Самарџић, руководилац већа наставника српског језика и књижевности 

2. Ивана Бисенић, руководилац већа наставника енглеског језика  

3. Небојша Антић, руководилац већа наставника историје, геофрафије и уметности 

4. Ивана Недељковић , руководилац већа наставника социологије, филозофије, 

устава и права грађана и психологије  

5. Андрија Терзић , руководилац већа наставника математике 

6. Нада Вељковић, руководилац већа наставника информатике и рачунарства 

7. Ивана Златковић , руководилац већа наставника физике 

8. Драгица Васић, руководилац већа наставника хемије 

9. Радојка Драгишић, руководилац већа наставника физичког васпитања 

10. Љиљана Нинић, руководилац већа наставника биологије 

11. Дејан Булајевић, руководилац већа наставника верске наставе 

Одржано је пет  састанака – у септембру,новембру,фебруару,мају и јулу месецу, 

током којих је Колегијум разматрао питања дефинисана чланом 67 Закона о 

основама система образовања и васпитања, чланом 114 Статута Медицинске 
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школе, као и Планом рада за школску  2016/17.годину. Седнице је водила Љиљана 

Кузмановић, помоћник директора. 

Педагошки колегијум се  током школске године бавио следећим областима: 

1. Праћење и унапређивање образовно-васпитног  рада и квалитета наставе 

2. Анализа постигнућа ученика 

3. Учешће стручних већа у процесу самовредновања 

4. Праћење рада наставника-приправника 

5. Разматрање извештаја о стручном усавршавању 

6. Анализа огледних и угледних часова 

7. Старање о остваривању Развојног плана установе 

8. Анализа реализације наставе и ваннаставних активности 

9. Информисање о реализацији усвојених иновираних наставних планова и 

програма/ превођење огледа у редован систем/ у школској 2016/17.год. 

10. Евалуација рада стручних већа 

Према Развојном плану школе, извршено је самовредновање у областима  

Организација рада и руковођење. Континуирано је праћена реализација 

остварености Школског програма и Годишњег плана рада школе.  

Од почетка школске 2016/17.године, испит за стицање лиценце у целости положили 

су следећи наставници-приправници: 

1. Александра Христић 

2. Љубинка Коцић 

3. Јелена Вранић 

4. Данка Радосављевић 

5. Марија Нешић 

Испит из педагогије и психологије положили су  Александра Спалевић и Сања 

Тимотијевић. 

Од септембра до  јуна извршена је комисијска провера савладаности програма за 

приправнике / који су пријављени Министарству просвете за полагање испита за 

лиценцу/ следећих наставника : 

1. Ана Станисављевић 

2. Ксенија Беара 

3. Вања Кркић 

4. Славица Томашевић 

5. Бојана Рвовић 

6. Николина Симеуновић 

7. Александра Пејић 

8. Светлана Лукас 

9. Слађана Сарић 

10. Весна Трнинић 

11. Благојевић Емилија 
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12. Кристина Петровић 

13. Милена Спасовић 

Приправници у овој школској 2016/17.  години су : Милена Томашевић, Милена 

Васовић, Јована Поповић, Јелена Матић, Бојана Грујичић и Бојана Пантелић. 

И ове године, у оквиру сарадње са Националном службом за запошљавање,  за  40 

најбољих ученика (матураната) одсека медицнска сестра – техничар, који буду 

савладали до октобра немачки језик , биће обезбеђен посао у Немачкој. 

У циљу  представљања Школе побољшана је интернет презентација Школе, 

редовним ажурирањем школског сајта. Уређење сајта обавља  Нада Корићанац 

наставник информатике и рачунарства. На тај начин се свака активност и успех  

наставника, а посебно ђака, презентује на школском сајту. Успех ученика у 

наставним и ваннаставним  активностима награђен је књигама.  

Континуирано је вршено усавршавање наставника из области самоевалуација и 

оспособљавање ученика за процену сопственог напредовања. Усавршавање је 

спровођено кроз  неколико семинара.  

Кроз садржајне активности унапређени су партнерски односи са ГО Звездара: 

сарадња и учешће у  пројектима општине, сарадња са Школским одбором и Саветом 

родитеља (донације и активно учешће родитеља у побољшању услова рада у Школи 

– кречење, опремање учионица...) 

Школа, у оквиру својих могућности, максимално улаже напоре и средства у обнову и 

осавремењавање опреме и наставних средстава, као и у стручно усавршавање 

наставника.Школски простор  је знатно улепшан и оплемењен (замењено је 

осветљење  и постављени  нови подови у великом броју учионица). Редовно су 

наставним средствима и материјалом опремани  кабинети и лабораторије за 

извођење практичне наставе . У току ове школске године преуређена је и иновирана  

још једна учионица за мултимедијалну наставу. Кабинет информатике је опремљен 

са 15 нових рачунара. Такође су реновирани ученички тоалети на првом спрату.  

Посебна пажња у овој школској години била је посвећена иновираним плановима и 

програмима као и проблемима приликом њиховог остваривања. Упућене су 

примедбе и сугестије Заводу за унапређење знања и образовања у вези са 

полагањем матурског испита по иновираним плановима и програмима.  

У току месеца априла  извршена је екстерна евалуација рада школе након које је 

школа оцењена највишом оценом. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

У току школске године одржано је 17 седница Наставничког већа. 

У септембру месецу чланови Наставничког већа били су упознати са свим 

стратешким документима Школе: Извештајем о раду Школе за школску 2015/16., 

Извештајем о самовредновању, Извештајем о раду директора и Годишњим планом 

рада за школску 2016/17. годину. 

На седницима је, после сваког наставног периода анализиран успех и постигнућа 

ученика, реализација наставе и предлагане су мере за побољшање, али и изричане 

васпитно-дисциплинске мере ученицима. Организован је матурски испит, сви други 

испити, упис ученика у први разред школске 2017/18. године, изабран ученик 

генерације, утврђен програм излета и екскурзија ученика и усвејени извештаји о 

реализацији. Током школске године дискутовало се о иновираним програмима, 

тешкоћама у реализацији, недостатку уџбеника..., стручном усавршавању 

наставника. 

Чланови Наставничког већа су упознати са Извештајем просветног инспектора о 

редовном инспекцијском прегледу Школе и Извештајем о спољашњем вредновању 

квалитета рада Школе од стране Тима евалуатора. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

Стручни сарадник, педагог, Јасмина Павићевић, је реализовала све садржаје 

предвиђене Програмом рада за школску 2016/17. годину.  

Током године реализовани су следећи садржаји по подручјима рада: 

I  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 месечно индивидуално оперативно планирање рада – почетком сваког месеца 

/обично 01. или 02. у месецу/ 

 завршетак Годишњег плана рада Школе за школску 2016/17. годину, 

 корекције 40-часовне радне недеље наставника, у сарадњи са директором и 

Весном Обрадовић Антонић, 

 планирање првог дана школске године /29.,30.08./, 

 планирање реализације првог часа одељењског старешине, посебно за ученике 

првог разреда /29.,30.08./, 

 сарадња и саветодавни рад у планирању и организацији образовно-васпитног 

рада - организација редовне наставе, 

 припрема и учешће на седницама Наставничког већа /припрема извештаја о 

успеху ученика, припрема извештаја о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника, организација припремне наставе за разредне и матурске 

испите, припрема анализа о реализацији наставе/, 

 планирање седница Одељењских већа, припрема обрасца извештаја са 

Одељењских већа за одељењске старешине, припрема и учешће на седницама 

Одељењских већа,  

 припрема и учешће на састанцима Педагошког колегијума,  

 припрема Евиденционих листа интерног стручног усавршавања за све 

наставнике и стручне сараднике, 

 припрема састанка са наставницима-приправницима и наставницима-

менторима, 

 учешће у раду Комисије за избор ученика генерације, 

 учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за самовредновање, 

Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за сарадњу са родитељима, 

 планирање и организација стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника за време зимског распуста, 

 планирање посета часовима /огледни часови, угледни часови, редовна настава, 

ваннаставне активности ученика, секције, комисијске провере савладаности 

програма за приправнике/, 

 планирање активности наставника и стручних сарадника за време зимског 

распуста, 

 припремање за састанке Савета родитеља, припреме упитника за родитеље, 
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 планирање Календара рада до годишњих одмора - у сарадњи са директором и 

организаторима наставе на седници Стручног колегијума, 

 припрема за спољашње вредновање квалитета рада школе: два предавања за 

наставнике /стандарди квалитета у подручју - настава и учење/, обавештавање 

родитеља, наставника ученика, припрема документације, 

 спровођење поступка опредељивања ученика за изборне предмете у наредној 

школској години /изборни предмети по програму образовног профила у другом, 

трећем и четвртом разреду и изборни предмети од првог до четвртог разреда 

верска настава/грађанско васпитање/ - припрема анкетних листова, анкетирање 

/у сарадњи са одељењским старешинама/, обрада података, 

 израда распореда писмених провера знања током школске године /4 пута, на 

почетку сваког наставног периода/, 

 припреме за учешће на сајмовима образовања (на територији општине Звездара 

и Града), 

 рад на Годишњем плану рада школе за школску 2017/18.годину 

 планирање и рад на упису ученика 04. и 05.07. за школску 2017/18.годину 

II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 завршетак Извештаја о раду Школе у школској 2016/17. години, 

 анализа успеха ученика на крају школске 2016/17.године, 

 ажурно вођење евиденције стручног усавршавања наставника током школске 

године и израда извештаја о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника, 

 извршен детаљан преглед Дневника рада за школску 2015/16.годину, 

2016/17.годину и Матичних књига, 

 извршен преглед годишњих и месечних планова рада наставника, 

 ажурирани спискови ученика свих одељења, посебно праћење кретања ученика 

првог разреда /исписивање, уписивање по одлуци Министарства или директора, 

промена образовног профила/, 

 попуњавање упитника о ученицима, запосленима и одраслим полазницима за 

Завод за статистику, Школску управу, Општину Звездара, 

 попуњавање упитника за инклузивно образовање, о безбедности ученика, 

 учешће у припреми иницијалног тестирање ученика другог разреда из српског 

језика и књижевности /16.09./ и математике /23.09./ у сарадњи са Заводом за 

вредновање квалитета образовања и васпитања /преузимање тестова, 

фотокопирање, дистрибуција наставницима/, 

 праћење постигнућа ученика и праћење реализације свих облика наставе 

/израда извештаја о постигнућима ученика са предлогом мера и вођење 

документације – досијеа одељења, евидентирање ученика са 4 и више 

недовољних оцена због посебног саветодавног рада са њима/, 
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 израда извештаја о комисијској провери савладаности програма за приправнике: 

Беара Ксенију, Кркић Вању, Рвовић Бојану, Симеуновић Николину, Пејић 

Александру, Лукас Светлану, Сарић Слађану, Томашевић Славицу, Трнинић 

Весну, Станисављевић Ану, Спасовић Милену, Петровић Кристину, Благојевић 

Емилију, 

 израда записника са четири састанка Савета родитеља, 

 израда записника са састанака Стручног колегијума, 

 израда распореда термина за пријем родитеља свих наставника, 

 у сарадњи са директором, попуњавање контролних листи за потребе редовног 

инспекцијског прегледа, 

 анализа образовних профила са којих се све полазници преквалификују, 

 прикупљање података о ученицима за доделу признања „Ђак плус“ и 

награђивање на крају школске године,  

 евидентирање ученика који су постигли запажене резултате у ваннаставним 

активностима и на такмичењима, 

 рад на изради Извештаја о раду Школе и почеци рада на Годишњем плану рада 

Школе за школску 2017/18.годину, 

 рад на изради извештаја о Самовредновању рада Школе, учешће у спољашњем 

вредновању квалитета рада школе, 

 израда Годишњег извештаја о раду педагога, 

 преглед Дневника рада са посебним освртом на закључивање оцена. 

III  Рад са наставницима 

 педагошко-саветодавни рад са наставницима који су одељењске старешине 

први пут: Беара Ксенија, Ђукић Дејан, Вељковић Нада, Стефановска Марија, 

Крупниковић Предраг, Стојић Драгана, 

 одељењским старешинама свих разреда дат Календар рада; Права, обавезе  и 

одговорности ученика и табеле са наставним планом за сваки одсек, Предлог 

плана рада са одељењским заједницама, дата упутства за организацију и 

реализацију првог родитељског састанка, свим одељењским старешинама првог 

разреда подељена брошура Превенција, интервенција и документација у 

ситуацијама насиља, 

 новим одељењским старешинама дата упутства за изрицање васпитних и 

васпитно-дисциплинских мера и упутства за израду записника са седница 

Одељењских већа, 

 током школске године обављен педагошко-инструктивни и саветодавни рад са 

новопридошлим наставницима, наставницима-приправницима, наставницима на 

замени: Васовић Милена, Даковић Јелена, Томашевић Милена, Мирков Јован, 

Бошковић Тања, Поповић Јована, Јашовић Борис, Матић Јелена, Радуновић 

Вања, Грујичић Бојана, Чакић Сергије, Пантелић Бојана, Тасић Светлана, 

Ивановић Миладин, 
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 припремљено 10 Евиденција о оспособљавању наставника-приправника за 

самосталан образовно-васпитни рад, одржан састанак са приправницима и 

менторима (20.09.), дата упутства о начину сарадње приправника и ментора и 

вођењу евиденцији, 

 саветодавно-инструктивни рад са наставницима који су у току године полагали 

испит за лиценцу: Коцић Љубинка, Христић Александра, Вранић Јелена, 

Радосављевић Данка, Нешић Марија, 

 педагошко-саветодавни рад са наставницима на отклањању тешкоћа у раду са 

ученицима, реализацији наставе, планирању и реализацији програма, вођењу 

педагошке документације, сарадњи са родитељима, припреми за полагање 

испита за лиценцу, изради портфолија, закључивању оцена /остварено преко 

300 педагошко-инструктивних и саветодавних контаката/, 

 посећено 30 часова редовне наставе /теорије и вежбе/, /8 часова наставника-

приправника, 4 часа нових наставника, 12 часова у циљу комисијске провере 

савладаности програма за приправнике, 1 угледни час, 2 огледна часа, 2 часа по 

позиву наставника, 1 час по жалбама ученика/,  

 организација, присуство и писање извештаја након Комисијске провере 

савладаности програма за наставнике којима је истекао приправнички стаж, 

 саветодавно-инструктивни рад са наставницима на припремању огледних и 

угледних часова, 

 договор са наставницима и ученицима око учешћа школе на сајмовима 

образовања,  

 рад са наставницима по жалбама родитеља и ученика, 

 планирање стручног усавршавања за наставнике, семинари, контакти са 

ауторима, формирање група,  

 припрема образаца извештаја за одељењска већа, 

 припрема анкетних листова за изборну наставу, 

 сарадња са библиотекарима на обезбеђивању књига за награђивање. 

IV Рад са ученицима 

 на саветодавном раду било преко 90 ученика /новоуписани ученици, 

адаптациони проблеми, ситуациони проблеми, проблеми у понашању, развојни 

проблеми, неуспешност у учењу, у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, 

појачан васпитни рад, жалбе на закључивање оцена /, 

 пријем и распоређивање ученика старијих разреда /пребачених из других школа 

или пресељење/, 

 формирање одељења првог разреда након уписа, са психологом, 

 отварање картона свих ученика првог разреда и досијеа одељења првог 

разреда, 

 рад са ученицима и родитељима основних школа на професионалном 

информисању, 
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 учешће у професионалном информисању ученика осмог разреда /ОШ „Стеван 

Дукић“ 10.05., сајам образовања у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 05.05./, 

учешће у припреми и реализацији Сајма образовања на Општини Звездара 

/06.04./ и учешће у припремама школе за Сајам средњих стручних и уметничких 

школа на нивоу Града /11. и 12.04./, 

 учешће у организацији радионица које је реализовао Е8 у одељењима Л3/1, 

СТ3/2, МС4/3, СТ4/1, 

 посета Сајму образовања „Шта ћеш ти да студираш?“ на којем су се 

представиле многе високе школе и факултети из земље и иностранства /10.03./, 

 писање извештаја о ученицима на захтев Центара за социјални рад  

 присуство свечаној додели награда најбољим ученицима на крају школске 

године /22.06./ 

V Рад са родитељима/старатељима 

 на саветодавном раду било је 31 родитељ ученика /новоуписаних ученика, са 

здравственим проблемима, тешкоћама у учењу, изостајању, са ситуационим 

проблемима и у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, по жалбама.../ 

 организован 1 групни родитељски састанак у оквиру појачаног васпитног рада 

са ученицима МС2/4, МС2/2, Л2/1, СТ2/2, 

 припрема, присуствовање и израда записника са састанака Савета родитеља 

/4 састанка/, 

 припрема и дистрибуција анкетних листића за осигурање ученика, 

VI Рад са директором, помоћником директора, стручним сарадницима и 

координаторима наставе 

 свакодневна сарадња са директором и координаторима наставе у планирању свих 

активности везаних за васпитно-образовни рад Школе,  

 присуство састанцима Стручног колегијума /03.11, 19.01, 06.03, 04.05./ и израда 

записника, 

 прикупљање података и попуњавање табела за Школску управу, попуњавање 

контролних листи за потребе редовног инспекцијског надзора, 

 сарадња са директором на распоређивању новоуписаних ученика, свакодневно 

ажурирање табеле о кретању ученика првог разреда, 

 сарадња са директором у саветодавно-инструктивном раду са новим 

наставницима, 

 рад са директором и координаторима наставе на попуњавању извештаја и 

упитника за потребе Школске управе, Градског секретаријата за образовање,... 

 сарадња са директором и координаторима наставе на успостављању комуникације 

са родитељима у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, 

 сарадња са директором у раду са наставницима по жалбама родитеља и ученика, 

 сарадња са директором, помоћником директора и координаторима наставе на 

изради распореда дежурства наставника, 
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 сарадња са директором, помоћником директора, психологом и координаторима 

наставе на припреми спољашњег вредновања квалитета рада школе /април/, 

 заједнички рад на организацији целокупне образовно-васпитне делатности Школе у 

Стручном колегијуму. 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

 учешће у раду Наставничког већа /14 седница - /14.09, 17.10, 10.11, 30.11, 01.02, 

09.03, 07.04, 26.04, 22.05, 09.06, 10.06, 19.06, 29.06, 06.07./ 

 учешће у раду Одељењских већа свих разреда  /06.09, 07.09, 07.09, 08.09, 09.09, 

30.01, 31.01, 01.02, 05.04, 06.04, 18.04, 19.04, 30.05, 06.06, 07.06, 08.06, 20.06, 

27.06, 28.06. 29.06./ 

 састанци Тима за сарадњу са родитељима, учешће у раду Савета родитеља и 

израда извештаја са састанака /2 састанка Тима и 4 седнице Савета родитеља/ 

 учешће у раду Педагошког колегијума /22.09, 29.11, 20.02, 10.05, 06.07./ 

 учешће у раду Стручног већа здравствене неге - 24.01. 

 рад у Тиму за заштиту ученика од насиља  

 рад у Тиму за самовредновање рада Школе /4 састанка - 19.09, 06.03, 11.05, 

03.07. / 

 рад у Тиму за каријерно вођење и саветовање  

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

 Министарство просвете - школска управа, Просветна инспекција /припрема за 

редован инспекцијски преглед, припрема за спољашње вредновање, представка 

родитеља на упис у други разред/ Републички завод за статистику, Градска 

дирекција за јавни превоз, Општина Пећинци, Општина Звездара, МУП Звездара - 

школски полицајац, ФЕФА факултет, Градски секретаријат за образовање и дечију 

заштиту, АМРЕС - Академска мрежа Републике Србије, Факултет за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, Канцеларија за младе Звездаре, Просветни преглед, 

домови ученика, центри за социјални рад /Ариље, Палилула/, Завод за 

унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања. 

 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 вођење дневне евиденције о раду 

 вођење евиденције о саветодавном раду са ученицима и родитељима, 

 вођење евиденције о саветодавно-инструктивном раду са наставницима, 

 вођење документације о извршеном аналитичко-истраживачком раду, 

 вођење евиденције о наставницима-приправницима и наставницима 

пријављеним за полагање испита за лиценцу, 

 праћење стручне литературе и часописа; 
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 праћење стручне литературе,  

 ажурно вођење евиденције о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника, 

 сачињавање списка ученика за награђивање, 

 присуствовање састанку министра просвете Младена Шарчевића са стручним 

сарадницима основних и средњих школа Београда у нашој школи /20.12./ 

 присуствовање ТЕМПУС Конференцији - Каријерно вођење и саветовање 

/06.12./ 

 присуствовање предавању о злоупотреби наркотика у школи - МУП 

Београд/Звездара и бивши наркомани /08.12./ 

 стручно усавршавање - семинар: Оцењивање у функцијиефикасног учења и 

сазнавања у настави /07.02./ 

 припрема семинара за 3 групе наставника за време зимског распуста /контакти 

са реализаторима, припрема спискова, припрема простора/ 

 стручно усавршавање - интерактивна радионица - ФЕФА - Пројектовање и 

дизајн базе података - Електронски дневник /10.03./ 

X Остали послови 

 састанци Комисије за преквалификацију: 23.09., 12.10., 28.10., 28.12., 14.03., 

30.03., 26.05., 04.07. 

 посећен хуманитарни концерт у организацији и реализацији Ученичког 

парламента Школе /17.11./, 

 израда Пословника о раду Комисије за избор Ученика генерације 

 посећен Дан срца на Олимпу /02.10./,  

 посећена приредба у Школи поводом Дана духовности - Светог Саве /27.01./, 

 попис основних средстава и ситног инвентара у канцеларији педагошко-

психолошке службе, 

 припрема флајера за штампање, контакти са штампаријом, 

 припрема табле којом се обележава Школски музеј, контакти са штампаријом, 

 присуствовање Годишњем представљању талената - ГОПТА /25.05./, 

 учешће на јавној расправи за измене и допуне Нацрта Закона о основама 

система образовања и васпитања /предлози послати 30.05./, 

 набавка свих образаца и педагошке документације из „Просветног прегледа“ 

/велике набавке три пута у току године/,  

 евалуација рада и писање месечних извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

Током школске 2016/17 године реализовани су ледећи садржаји по подручјима рада: 

I  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

  планирање рада, годишње и месечно, индивидуално и на нивоу Школе  

 сарадња и саветодавни рад у планирању и организацији образовно-васпитног 

рада  

 припрема и учешће на седницама Наставничког већа  

 припрема и планирање седница Одељењских већа 

 припрема и учешће на састанцима Педагошког колегијума,  

 планирање конститутивне седнице Комисије за избор ученика генерације 

 учешће у раду комисије за избор ученика генерације 

 континуирани рад са Ученичким парламентом - давање подршке кроз 

иницирање различитих активности у школи и ван ње - локална самоуправа, 

важне институције разне трибине и радионице, укључивање у све сегменте 

живота школе, у рад Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за 

самовредновање, Тима за каријерно вођење и саветовање 

 планирање и организација трибина, предавања и ваннаставних активности за 

ученике 

 планирање и организовање првог електронског пробног тестирања у оквиру 

ПИСА истраживања  

 планирање посета часовима / угледни часови, редовна настава, ваннаставне 

активности ученика, секције, комисијске провере савладаности програма за 

приправнике/, 

 планирање Календара рада до годишњих одмора - у сарадњи са директором и 

организаторима наставе на седници Стручног колегијума  

 рад на Годишњем плану рада школе за школску 2016/17.годину 

 планирање и рад на упису ученика 06. и 07.07. за школску 2016/17.годину -

давање информација, саветовање, пријем молби родитеља и ученика, 

формирање одељења 

 планирање и организовање разредних испита из страних језика - француски и 

немачки језик 

 планирање аналитичко-истраживачког рада 
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II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 Анкетирање ученика завршних разреда о професионалном избору 

 давање инструкција члановима тима за самовредновање приликом 

састављања упитника и анализе добијених података  

 посета часовима и анализа посећених часова кроз дијалог са предметним 

наставником 

 праћење ваннаставних активности ученика и пружање помоћи и подршке 

иницијативи ученика 

 вођење документације – досијеа одељења,  

 евидентирање ученика који су својим просоцијалним понашањем, активношћу 

или запаженим резултатима у ваннаставним активностима заслужили посебну 

похвалницу, награду , књигу. 

 рад на изради извештаја и документа Самовредновање школе за 

2016/17.годину- учествовање у тиму, састанцима, у планирању активности, 

прикупљање података, састављања анкета, задавање анкета , обрада 

резултата анкете Ученичког парламента и обједињавање  

 праћење процеса оцењивања и закључивања оцена 

 праћење и пружање подршке раду Ученичког парламента 

 писање извештаја за сајт школе 

 Учешће у планирању и припреми за Екстерну евалуацију школе- сарадња и 

подношење извештаја  

 Организација и реализација ПИСА истраживања 

III  Рад са наставницима 

 психолошко-саветодавни рад са наставницима који су одељењске старешине 

први пут као и осталим одељењским старешинама по указаној потреби 

 упознавање наставника са правилником о оцењивању (изменама у 

правилнику) и тумачење правилника. 

 психолошко-саветодавни рад са наставницима на отклањању тешкоћа у 

сарадњи са колегама у циљу одржавања и развијања професионализма и 

добрих међуљудсих односа 

 психолошко-саветодавни рад са наставницима на отклањању тешкоћа у раду 

са ученицима, у реализацији наставе, планирању и реализацији програма, 

вођењу педагошке документације, сарадњи са родитељима, припреми за 

полагање испита за лиценцу, изради портфолија, закључивању оцена , 
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 посећени  часови редовне наставе /теорије и вежбе/, наставника приправника 

и наставника без лиценце, наставника чији ученици имају слаба постигнућа, 

угледних и огледних часова, наставника који раде по иновираним програмима, 

 активности током планирања  учешћа школе на сајмовима образовања као и 

активности у области професионалног информисања континуирано током 

године  

 рад са наставницима по жалбама родитеља и ученика 

На инструктивно-консултативним састанцима и саветодавном раду били су скоро 

сви наставници, а често су се консултације одвијале и више пута са истим 

наставницима  

IV Рад са ученицима 

 на саветодавном раду је било око 800 ученика /новоуписани ученици, 

адаптациони проблеми, ситуациони проблеми, проблеми у понашању, 

развојни проблеми, неуспешност у учењу, у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, жалбе на закључивање оцена /,а неки од њих више пута зависно од 

тежине проблема или ургентности за решавање. 

 формирање одељења првог разреда након уписа, 

 отварање картона свих ученика првог разреда и досијеа одељења првог 

разреда, 

  помоћ у одабиру ученика за учешће у Ученичком парламенту, помоћ у раду 

парламента, 

 на каријерном информисању и саветовању је било 40 ученика, 

  рад са ученицима и родитељима основних школа на професионалном 

информисању, 

 учешће у организацији  Дана отворених врата  

 рад са ученицима, родитељима и наставницима у оквиру Тима за превенцију 

насиља и самостално 

 сензибилизација наставника и (посредно и непосредно) ученика за учешће у 

ваннаставним активностима  

 Информисање ученика и наставника о раду Петнице, истраживачког центра и 

Регионалним центром за таленте 

 учешће у ГОПТ-и  

 Сарадња са Центром за социjaлни рад Вождовац 

 сарадња са општином Звездара 
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 упућивање ученика на разне едукативне радионице (Дом омладине, 

канцеларија за младе, канцеларија за европске интеграције, Унија ученика 

средњих школа, сајам образовања... 

 присуство свечаној додели награда најбољима генерације 2016-17., 

последњем школском дану   

 упућивање ученика на разне манифестације и радионице и подстицање на 

проактивност у локалној средини(„Чика Боца“, „Живе књиге“, „новинарска web 

секција“, радионице о писању пројеката- „Активација младих“, радионице 

„Works ат сам свој газда“ радионице о писању биографије и мотивационог 

писма на српском и енглеском језику и бесплатни часови страног језика- 

„Сингидунум“, радионице и приредбе у организацији дечјег прихватилишта..) 

V Рад са родитељима/старатељима 

 на саветодавном  и консултативном раду било је око 100 родитеља ученика 

/новоуписаних ученика, са здравственим проблемима, тешкоћама у учењу, 

изостајању, са ситуационим проблемима и у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, по жалбама.../ 

 са родитељима 6 ученика саветодавни рад се одвијао током целе школске 

године због сложености породичне динамике и психичких тегоба ученика 

(посебно интензиван и обиман ангажман је захтевао рад са 4 породице ) 

 саветодавно - инструктивни рад у оквиру одабира занимања, смера и 

могућности промене изабраног смера 

VI Рад са директором, помоћником директора, стручним сарадницима и 

координаторима наставе 

 свакодневна сарадња са директором и координаторима наставе у планирању 

свих активности везаних за васпитно-образовни рад Школе,  

 активно присуство и припрема за састанке Педагошког колегијума, 

 сарадња са директором на распоређивању новоуписаних ученика  

 сарадња са директором у саветодавно-инструктивном раду са новим 

наставницима 

 сарадња са директором, педагогом и координаторима наставе на 

успостављању комуникације са родитељима у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, 

 сарадња са директором у раду са наставницима по жалбама родитеља и 

ученика, 

 заједнички рад на организацији целокупне образовно-васпитне делатности 

Школе у Стручном колегијуму. 
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VII Рад у стручним органима и тимовима 

 учешће у раду Наставничког већа  

 учешће у раду Одељењских већа свих разреда   

 учешће у раду Стручног колегијума и Педагошког колегијума 

 рад у Тиму за заштиту ученика од насиља 

 рад у Тиму за самовредновање рада Школе 

 рад у Тиму за каријерно вођење и саветовање  

 рад у тиму за подршку раду Парламента ученика школе 

 рад са Парламентом ученика школе       

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Министарство просвете, Просветна инспекција, Школска управа,  Општина Звездара, 

Истраживачка станица Петница, МУП Звездара - школски полицајац, Сања 

Стаменковић - Општина Звездара, Прихватилиште за децу-жртве породичног 

насиља,  домови ученика, центри за социјални рад , Институт за ментално здравље, 

Унија Парламента ученика 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 вођење дневне евиденције о раду 

 вођење евиденције о саветодавном раду са ученицима и родитељима 

 вођење евиденције о саветодавно-инструктивном раду са наставницима 

 вођење документације о извршеном аналитичко-истраживачком раду и 

психолошком тестирању, 

 вођење евиденције о посети часовима, 

 праћење стручне литературе и часописа; 

 ПИСА тестирање 

 присуство и активно учешће у предлозима за измене статута и рада 

Републичке секције психолога и педагога  

 положен тест за оцењиваче уџбеника 

 праћење стручне литературе,  

X Остали послови 

 присуство новогодишњој приредби за децу радника Школе  

 евалуација рада  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

Рад стручних сарадника-библиотекара и ове школске године одвијао се према 

предвиђеном плану,као саставном делу Плана школе. 

Обављањем послова из области образовања и васпитања,као и библиотечко 

информационих активности,библиотекари су допринели унапређењу свих облика 

образовно-васпитног рада школе. 

Рад са ученицима у току школске године одвијао се према предвиђеном плану рада 

библиотеке. 

У школску библиотеку у овој школској години учлањено је 418 ученика и 11 

запослених.Ученици првог разреда су на почетку школске године упознати са радом 

библиотеке,књижним фондом,правилима коришћења школске лектире, белетристике 

и часописа. 

Наставници и ученици наше школе су током читаве школске године имали могућност 

да користе библиотеку за припрему часова, реферата, семинарских радова и израду 

паноа на одређену тему. У сваком тернутку имали су на располагању стручну 

литературу, речнике, лексиконе, енциклопедије и часописе за одређене наставне 

предмете. 

У овој школској години књижни фонд је увећан за 127 књига.Од овог броја из 

средстава школе купљено је 75 књига,а 50 књига је добијено на поклон од Издавачке 

куће Архипелаг, Englich book, наставника и ученика наше школе. Све књиге су унете 

у Књигу инвентара за монографске публикације. 

Вођењем дневне и месечне евиденције утврђено је да је у овој школској години 

издато и примљено 7750 монографских публикација. Ученици су, као и претходних 

година највише читали лектиру, а наставници белетристику и стручну литературу. 

Школска библиотека добија по 1 примерак часописа за промоцију науке и технике 

''Елементи'' и школски лист Оксиморон. 

У периоду од 27.03.до 07.04.2017.године у библиотеци је одржана продајна изложба 

књига Издавачке куће ''Лагуна''.На тај начин традиционално обележавамо Светски 

дан књиге. Од продатих књига на име рабата школска библиотека је добила књиге у 

износу од 1200 динара. 

Опоменама и обавештењима утицали смо на чланове библиотеке да поштују 

предвиђене рокове за враћање књига. 

Велику пажњу смо посветили враћању књига ученика четвртог разреда на крају 

школске године.Уз подршку директора и одељењских старешина све књиге су 

враћене библиотеци. 

Током школске године, ученицима смо пружали стручну помоћ за коришћење 

библиотечке грађе. Предлагали смо литературу за израду семинара, реферата и 

задатака. Библиотекари су подстицали ученике на читање књижевних дела, на 

креативност и стваралаштво, писање састава, есеја. 
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Утицали смо на развијање критичког мишљења код ученика,ради проналажења 

правих,одговарајућих информација. Радили смо на развијању позитивног односа 

према читању и чувању књига. 

Чланови Библиотечке секције радили су на уређењу библиотеке и санирању 

оштећених књига.Учествовали су на постављању и уређењу новог паноа (Ђачка 

екскурзија-септембар)и поставка другог паноа на тему „Књиге које волимо“.Чланови 

секције су са библиотекарима посетили Београдски сајам књига и упознали се са 

новим издањима. 

Настављена је сарадња са Стручним већем српског језика и књижевности око израде 

Годишњег плана обраде обавезне и изборне лектире.Добрим распоредом и планом 

обраде лектире по одељењима успели смо да обезбедимо доступност лектире свим 

ученицима. 

Сарађивали смо са осталим стручним већима у школи у вези са набавком стручне 

литературе, неопходне за припремање и извођење наставе. 

Такође смо сарађивали са директором,педагогом и психологом школе око набавке 

стручне литературе и књига за награђивање ученика. 

Активно смо учествовали у раду Педагошког колегијума школе и Тима за заштиту 

ученика од насиља. 

Редовно смо учествовали на састанцима Актива библиотекара средњих школа 

општине Звездара.Сарађивали смо са библиотекама на територији наше општине и 

са Библиотеком града Београда. 

Учествовали смо у куповини књига за награђивање ученика.По први пут у нашој 

школи најбољим ученицима из сваког одељења је додељена награда ''ЂАК+'' 

поводом Светог Саве. На крају школске године су вредним књигама 

награђени одлични ученици,вуковци,најбољи практичари по смеровима, ђак 

генерације и ученици који су остварили изузетне резултате на такмичењима. 

Похађали смо акредитоване семинаре ЗУОВ-а за наставнике и стручне  

сараднике.Јасна Стошић је присуствовала семинару-Одрaстање без алкохола, 

дроге, коцке, секте и насиља, 10.02.2017.године. Мирослав Драшковић је у новембру 

2016.гоине похађао акредитовани семинар-Вештине,знања и технике за превенцију 

родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини а 

07.априла 2017.године присуствовао семинару за школске библиотекаре у 

библиотеци Града Београда под називом-Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

У току ове школске године Ученички парламент одржао је више редовних састанака. 

Чланови су задовољни радом Парламента и сматрају да је доста тога урађено. С 

обзиром да су и председница и секретар ученичког парламента ученице завршних 

разреда, чланови парламента су учествовали у многим активностима у школи и ван 

ње. Из активности ученичког парламента, поред редовних састанака, издвајамо: 

 Присуствовање првој регионалној конференцији о предузетништву младих у 

Србији, Црној Гори И БиХ 

 Радионица Удружења за децу оболелу од малигних болести “Чика Боца” 

 Присуство конференцији Канцеларије за европске интеграције 

 Присуство радионици хуманитарне организације “МладиЦе” “Живе књиге” 

 Презентација програма за учење страних језика “АИЕСЕЦ” 

 Презентација Канцеларије за младе о радионицама креативног веб новинарства 

 Организација хуманитарног концерта посвећеног Немањи Леонтијевићу, 

скупљено 67.200 дин 

 Сарадња са ученичким парламентом Земунске гимназије 

 Мултимедијална претентација “Како написати ЦВ” професора са универзитета 

“Сингидунум”  

 Учешће у Светском дану здравља 

 Допринос и учешће у реализацији ПИСА тестирања 

Тим за подршку ученичког парламента је у школској 2016/17. години континуирано 

мотивисао и подржавао све акције које је ученички парламент спроводио, а неке од 

акција и иницирао. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ  

Стручно веће српског језика и књижевности чини девет наставника: 

1. Боричић Горан 

2. Тополовић Санела 

3. Марковић Славица 

4. Топаловић Неда 

5. Матић Јелена 

6. Самарџић Биљана  

7. Жујовић Јасмина 

8. Стефановска Марија 

9. Стојић Драгана 

У току школске године одржано је седам званичних састанака и низ неформалних 

сусрета и консултација с обзиром на обим активности. Годишњи план је реализован 

и на нивоу актива и на нивоу секција.  

У току 2016/2017. било је мноштво активности:  

 Изашао је нови број часописа „Оксиморон“.   

 Организована је новогодишња представа за децу. 

 Организован је програм поводом Дана Светог Саве. 

 Организована је ГОПТА( Годишње представљање талената ) 

 Организована је посета Сајму књига 

 Организовано је гостовање позоришне представе у нашој школи (Хотлине) 

 Чланови актива(Тополовић Санела и Жујовић Јасмина) су похађали зимски 

семинар на Филолошком факултету.  

 Наставници Горан Боричић и Душанка Смиљанић, 21.10.2016, заједно са 

ученицима представили су један занимљив час „Како заволети енглески за 45 

минута “ 

На Књижевној олимпијади остварили смо одличне резултате.   

На Општинском такмичењу, одржаном 18.3.2017. у Шестој београдској гимназији, на 

следећи ниво такмичења пласирали су се ученици: Млађан Кованчић Л 1/2, Борис 

Зарић Л 1/2, Наташа Јовановић МС 1/2, Александар Антић МС 1/2, Тијана 

Радосављевић МС 1/3, Зорана Станић Ф 1/2, Анђела Радичевић СТ 2/1, Јелена 

Станић Ф 2/2 и Верица Јовановић Ф 2/3. 
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Директну проходност на окружни ниво, захваљујући постигнутим резултатима на 

Републичком такмичењу прошле године, имале су ученице: Марија Арбутина Ф 2/2, 

Милица Котур Ф 3/1 и Марија Милетић Ф 4/3. 

Наставници српског језика и књижевности имали су задовољство да прате 12 

ученика који су представљали нашу школу на Окружном такмичењу, одржаном 

08.4.2017. у Филолошкој гимназији. 

Милица Котур, ученица Ф 3/1, освојила је максималан број бодова (20).  

Такође, Рецитаторска секција је била веома успешна. На Општинском такмичењу 

рецитатора, ученица Исидора Милосављевић СТ 4/2, освојила је прво место. 

Силвија Недељковић, ученица СТ 3/1, освојила је треће место на Општинском 

такмичењу у писању филозофског есеја на тему „Како медији утичу на нас“. 

У оквиру Ђачких песничких сусретања, одржаних  2. и 5. децембра 2016, Марија 

Јовановић,  ученица Ф 3/1, освојила је другу награду на Општинском такмичењу за 

песму Under the bridge. 

 Конкурс за кратку причу и поезију је трајао током децембра 2016. године. Додела 

награда је одржана 23.12.2016. у библиотеци „Бранко Миљковић“. Марија Јовановић  

Ф 3/1 је освојила треће место за песму Права љубав према родитељима долази тек 

после њихове смрти. Ивана Симић СТ 4/1, Јана Стаменковић МС 3-4 и Владимир 

Влатковић Л 4/2 су добили похвале за приче и песме. 

У оквиру Звездаријаде, у библиотеци „Бранко Миљковић“, 21.12.2016.  одржано је 

књижевно вече. Овогодишњи гост је био писац Владимир Арсенијевић, а разговор је 

водила наставница Санела Тополовић. Бројни ученици наше школе присуствовали 

су књижевној вечери и уживли у занимљивом разговору. 

Наставнице Марија Стефановска и Биљана Самарџић организовале су одлазак 

ученика у позориште Вук и гледање представа: „Госпођа министарка“, „Крчмарица 

Мирандолина“, „39 степеника“ и представу „Дама с камелијама“ у Народном 

позоришту. 

Успешно је завршен матурски испит из српског језика и књижевности и изабрана су 

два најбоља матурска рада. 

Према наведеним чињеницама, видимо да је план и програм остварен на најбољем 

нивоу и обогаћен разноврсним активностима. 

Руководилац Стручног већа Биљана Самарџић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 Чланови Актива страних језика: Зевник Душанка, Смиљанић Душанка, Ненадић 

Гордана, Вранић Јелена, Цигуљин Мирела, Бисенић Ивана, Веселиновић 

Милена, Радевић Јелена и Трнинић Весна.  

 Укупно је одржано 9 састанака Актива страних језика. 

 Урађено је следеће (по месецима): 

СЕПТЕМБАР 

 Kонституисано Стручно веће страних језика 

 Усвојен годишњи план рада наставника 

 Усвојен распоред писмених задатака и контролних вежби 

 Изабрани уџбеници за текућу школску годину  

ОКТОБАР 

 Испланирано одржавање допунске наставе. План остварен. У току школске 

године часова допунске наставе одржано укупно (по наставницима): 

Енглески језик: 

Веселиновић Милена - 35 

Цигуљин Мирела - 30 

Бисенић Ивана – 8 

Смиљанић Душанка – 15 и додатна – 14 

Ненадић Гордана – 5 часова додатне наставе 

Латински језик: 

Радевић Јелена – 30 

Tрнинић Весна - 16 

 Утврђени предлози за стручно усавршавање наставника. План остварен. 

Следећи наставници похађали су следеће семинаре: 

Вранић Јелена:  

- Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља (7.2.2017.) 

Зевник Душанка:  

- Classroom Management Tips and Tricks (11.3.2017.) 

Ненадић Гордана 

- Одрастање без алкохола, дроге, коцке и насиља (7.2.2017.) 

Веселиновић Милена 

- 14. ЕЛТА конференција (maj.2017.) 

- Одрастање без алкохола, дроге, коцке и насиља (7.2.2017.) 
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Радевић Јелена 

- Одрастање без алкохола, дроге, коцке и насиља (7.2.2017.) 

Трнинић Весна 

- Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави  (7.2.2017.) 

НОВЕМБАР 

 Анализиран успех ученика на завршетку првог наставног периода 

 Наставница Душанка Смиљанић је са својим ученицима одржала јавни час 

Grasped, not lost in translation. Час је спроведен у сарадњи са наставником 

српског језика и одржан је у свечаној сали школе. Процена наставнице и 

осталих присутних колега је да је час био изузетно успешан и да ће бити и 

поновљен на захтев ученика. 

ДЕЦЕМБАР 

 Испланирано је држање угледних и огледних часова 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

 Анализиран успех ученика на завршетку другог наставног периода. 

Из енглеског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама и 

одсецима: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

МС – 3,30 МС – 3,69 МС – 3,82 МС – 3,78 

Ф – 3,44 Ф –  3,82 Ф – 4,28 Ф –  4,20 

Л – 4,20 Л – 4,30 Л – 2,98 Л – 4,00 

С – 2,70 С – 3,67 С – 3,27 С – 3,61 

Број јединица по годинама и одсецима био је следећи: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти разред: 

МС – 3 МС – 0 МС – 0 МС – 0 

Ф – 0 Ф – 0 Ф – 1 Ф – 0 

Л – 0 Л – 0 Л – 1 Л – 0 

С – 1 С – 0 С – 0 С – 0 

Из латинског језика постигнут је следећи успех по одсецима: 

Први разред 

МС – 2,59 Ф – 2,98 Л – 4,18 С – 3,23 

Број јединица по одсецима био је следећи: 

Први разред 

МС – 6 Ф – 2 Л – 0 С – 0 

 Анализирана је реализација наставних планова и програма и установљено је да 

су наставни план и програм у потпуности реализовани 
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 Испланирано учешће ученика на такмичењима 

МАРТ 

 Утврђен облик матурског испита из енглеског језика 

 Одржано је школско такмичење из енглеског језика. Шесторо ученика је упућено 

на градско такмичење. 

АПРИЛ 

 Анализиран успех ученика на завршетку трећег наставног периода 

 Градско такмичење из енглеског језика одржано је у Трећој београдској 

гимназији 19.03.2017. На такмичењу су учествовали матуранти гимназија и 

средњих стручних школа. Ученици наше школе, под руководством наставнице 

Душке Смиљанић, Александра Бирчевић  Л 4/2 (друго место), Андреa Спасић Л 

4/2 (треће место),  Дариа Милошевић Ф 4/2 (треће место), Бјанка Стоичков Ф 4/2 

(треће место) и Владимир Симендић Ф 4/1 (четврто место ) су постигли 

изванредне резултате у тако оштрој конкуренцији. Републичко такмичење је 

одржано 22.априла.2017. год. на Филолошком факултету у Београду и иако 

ученици нису освојили ниједно од прва три места ипак је и сам пласман веома 

значајан успех за нашу школу. 

МАЈ 

 Испланирана припремна настава за разредне испите и матурски испит из 

енглеског језика. План остварен.  

 Анализиран је успех ученика IV разреда на завршетку школске године. На крају 

школске 2016/17, ученици IV разреда показали су следећи успех из енглеског 

језика, по одсецима:  

 МС  - 3,90         Ф – 4,59       Л – 4,52          СТ  - 3,92 

ЈУН 

 Анализиран успех ученика I, II и III разреда на крају школске 2016/17. године: 

Из енглеског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама и 

одсецима: 

Први разред: Други разред: Трећи разред: 

МС – 3,53 МС – 4,22  МС – 3,91 

Ф – 3,89 Ф – 4,43 Ф – 4,44  

Л –  4,40 Л – 4,19 Л – 3,19 

С –  2,73 С – 3,93 С – 3,40 

Из латинског језика постигнут је следећи успех по одсецима: 

Први разред 

МС – 2,67 Ф – 3,05 Л – 4,41 С – 3,69 

Један ученик је упућен на поправни испит из енглеског и један на поправни из 

латинског језика. 
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 Сачињен је предлог годишњег плана рада Актива страних језика за школску 

2017/2018. годину. 

 Сачињен је предлог поделе часова по наставницима за школску 2017/2018. 

Годину. 

Руководилац Стручног већа Ивана Бисенић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ, 

ГЕОГРАФИЈЕ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 

Стручни актив чине наставници Историје, Географије, Музичке културе и Ликовне 

уметнсоти, настао је издвајањем из стручног актива Друштвених наука на крају првог 

полугодишта 2013/2014. године.  

На крају текуће школске године стручни актив су чинили следећи наставници: 

Живорад Маринковић, Стела Гашпаревић, Тодосијевић Антонић Наташа – 

наставници Историје – Небојша Антић и Љиљана Петковић-Вранић –наставници 

Географије – Бађевић Александар наставник Музичке културе и Тодоровић 

Милинковић Љиљана, наставник Ликовне културе. У току текуће школске године, 

актив је одржао четири састанака. 

Настава из предмета стручног актива Историје, Географије, Музичке културе и 

Ликовне уметности у току школске године је реализоввана у потпуности по 

предвиђеном плану и програму. Такође, у потпуности је реализован Годишњи план 

рада актива.  

Наставница историје Наташа Антонић – Тодосијевић је информисала актив да је њен 

ученик из одељења Л I/2, Млађан Ковачић остварио запажени успех репрезентујући 

нашу школу, освојивши друго место на општинском, треће место на градском и 

четврто место на републичком такмичењу из историје. 

У току школске 2016/2017.године на стручном усавршавању су били:  

1. Антић Небојша, семинар: Оцењивање у функцији ефикасног учења и 

сазнавања у настави. Број сати – 8. 

2. Петковић – Вранић Љиљана, семинар: Оцењивање у функцији ефикасног 

учења и сазнавања у настави. Број сати – 8. 

3. Маринковић Живорад, семинар: Оцењивање у функцији ефикасног учења и 

сазнавања у настави. Број сати – 8. 

4. Бађевић Александар, семинар: Оцењивање у функцији ефикасног учења и 

сазнавања у настави. Број сати – 8. 

Чланови актива су констатовали да су мере предузете за унапређивање наставе 

(чешће проверавање знања ученика, контролне вежбе и сл.) дале врло добре 

резултате. Прихваћено је да се и у следећој школској години настави са применом 

тих мера.  

Чланови актива су изразили наду да ће у следећој школској години постићи још 

боље резултате у свом раду и раду Стручног актива. 

Руководилац Стручног већа Небојша Антић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СОЦИОЛОГИЈЕ, 

ФИЛОЗОФИЈЕ,  ПСИХОЛОГИЈЕ, УСТАВА И ПРАВА ГРАЂАНА, 

СОЦИОЛОГИЈЕ СА ПРАВИМА ГРАЂАНА И МЕДИЦИНСКЕ ЕТИКЕ  

На крају школске 2016/2017 године Стручни актив чине следећи наставници: Милена 

Терзић, Снежана Батас, Татјана Савић, Жељка Николов, Ивана Недељковић, 

Мирјана Терзић. 

Настава из свих предмета Стручног актива у току школске 2016/2017 године 

реализована је у потпуности и по предвиђеном плану и програму. У  потпуности је 

реализован и годишњи план рада актива. 

Наставник психологије Милена Терзић је на својим часовима обележила 7. априла 

2016. Светски дан здравља  и са ученицима поразговарала на ту тему, затим је 

15.05. обележила Међународни дан породице и 31.05. Светски дан борбе против 

пушења. 

Наша школа већ три године учествује у Програму промишљање о демократији у 

десет земаља Европе, Азије и Америке. Овај програм спроводи  ''Лос Анђелос и 

Чикаго Фондација и Минесота Универзитет''. Наставник Жељка Николов је ове 

школске године на часовима са својим ученицима ''промишљала'' на следећу тему: 

Звони за Европу. Циљ пројекта је био да се ученици треће и четврте године едукују о 

вредностима Европске Уније, њеној структури, историји као и о процесу 

придруживања Србије. Представници на пројекту су били наши ученици трећег и 

четвртог разреда; МС3/3,4,6,  Л3/2 и Ф4/3, заједно са наставницом Жељком Николов. 

Ученици су после завршеног пројекта добили дипломе. 

Наставник филозофије и медицинске етике Снежана Батас је 25.9.2016. 

присуствовала Конференцији коју је организовало Педагошко друштво Србије на 

Филозофском факултету у Београду. Тема је била Вредновање у васпитно-

образовном процесу. Такође, 26.9.2016. је била на међународном симпозијуму под 

називом „Побољшања у биомедицини и слобода“ који је организовао Центар за 

биоетичке студије Института друштвених наука. Са ученицима прве и четврте године 

22.11.2016. присуствовала је трибини ''Еутаназија - милосрђе или убиство''. Са 

ученицима четврте године присуствовала је предавању на тему ''Морално 

побољшање људи'' на Коларцу 25.11.2016. Са ученицима четврте године 

присуствовала је предавању на тему ''Репродукција, живот и смрт'' на коларцу 

2.12.2016. 

Као члан Тима за самовредновање рада школе, наставник Снежана Батас написала 

је извештај о самовреновању Програма школе за период 2015-2019. 

Такође, Снежана Батас је са ученицима четврте године посетила мултумедијалну 

изложбу под називом ''Биоетика кроз уметност''. Са ученицима четврте године 

присуствовала је изложби ''Великани српске медицине'' у Галерији науке и технике 

САНУ 25.2.2017.   
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На    манифестацији  ''Дани   ћирилице'',   која   је     27.   маја   2017.   године     по 

шеснаести   пут     одржана     у   Баваништу     под   покровитељством   

Министарства просвете,  науке и  технолошког  развоја, међу  1039 литерарних   

радова  ученика основних и средњих школа у којима се учи на српском језику из 

читавог света, нашло се и   четрнаест   радова ученика из наше школе, чији је 

ментор била Снежана Батас . Тема је била „МАЈКА“: О мајци су најбоље радове 

написали Дуња Најдановић MСIV/3,   Никола   Радосављевић  MСIV/3,   Дамјан    

Стаменковић   МС4/4,  Николија Цветковић  MS IV-3, Mарина Ранковић  MСIV/5, 

Емилија Ивковић MSIV/3 , Милица Цвијовић  MСIV/4,   Тамара   Симић  MСIV/5,  

Стефан   Новаковић   МСIV/4.   

У току школске 2016/2017 на стручном усавршавању су били: 

Милена Терзић – Одрастање без алкохола , дроге, коцке, секте и насиља (семинар 

-16 сати),  Програм обуке за оцењивање рукописа уџбеника (обука)  

Ивана Недељковић - Одрастање без алкохола , дроге, коцке, секте и насиља 

(семинар - 16сати ) 

Татјана Савић – Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави 

(семинар - 8сати) 

Снежана Батас – Биоетика у учионици (16 сати) 

Жељка Николов  

 Програм обука за оцењивање рукописа уџбеника 

 Одрастање без алкохола , дроге, коцке, секте, и насиља (16 сати) 

 Шта помислиш кад кажеш ЕУ (15 сати) 

Чланови актива су констатовали да су мере предузете за унапређивање наставе 

(чешће проверавање знања ученика , контролне вежбе...) дале врло добре 

резултате. Прихваћено је да се и у следећој школској години настави са применом 

тих мера. 

Чланови Актива су изразили наду да ће у следећој школској години постићи још 

боље резултате у свом раду и раду Стручног актива. 

Руководилац Стручног већа Недељковић Ивана 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 

Стручно веће математике чине наставници: Жељко Кубура, Андрија Терзић, Весна 

Обрадовић Антонић, Марија Тратар и Светлана Тасић.      

У току школске године одржано је осам састанака актива математике и безброј 

консултација и договора у вези са плановима, оцењивањем, часовима. 

Oве школске године  на семинар Друштва математичара  није ишао нико од 

наставника. 

Наставвници су похађали семинар у организацији наше школе 7.2.2017. на тему 

Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави у трајању од осам 

сати и осам бодова.        

Редовна настава одвијала се по плану и није било већег губитка часова нити 

боловања.  

Градиво је у потпуности одрађено по плану. 

Допунску наставу држали су сви чланови актива и уписивали часове у посебну књигу 

евиденције.  

Додатну наставу држали су наставници Жељко Кубура, Тасић Светлана и Андрија 

Терзић и две наше ученице су освојиле друго и треће место на републичком 

такмичењу медицинских школа одржаном у Врању 22. 4. 2017. и то Ђурђина 

Грујовић Ф 3/3 друго и Лара Бајкић Васиљевић Ф 3/1 треће место, што је резултат 

успешног рада. 

Што се тиче предузетих мера о побољшању наставе, оне су већ дале резултате што 

су и наши ученици потврдили на такмичењу. Просеци из математике по 

наставницима и по смеровима  су приметно већи. Што значи да су ученици 

заинтересовани да што више науче ако им је циљ који треба да достигну остварив и 

ако имају више покушаја. 

Руководилац Стручног већа Андрија Терзић 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЧУНАРСТВА И 

ИНФОРМАТИКЕ 

Стручно веће наставника рачунарства и информатике састајало се 7 пута у току 

школске године. 

Током шкослке године извршена је подела часова, усвојен је Годишњи план и 

програм рада Стручног већа, обављена је подела часова по одељењима и 

наставницима, формиране су групе за извођење наставе у кабинетима за 

информатику, утврђени су критеријуми које су наставници усагласили. 

Од наставних средстава у првом полугодишту кабинети су опремљени са 14 нових 

рачунара. Почетком октобра кабинет 1 за информатику опремљен је са 13 нових 

рачунара, док је кабинет 2 добио један нови рачунар. Надамо се да ће у скорије 

време и кабинет 2 бити опремљен новом рачунарском опремом, садашњи рачунари 

су стари 15ак година, често се кваре а за њих нема резерних делова.  
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Секција из предмета рачунарство и информатика током ове школске године није 

формирана. 

Средња оцена из предмета рачунарство и информатика на крају школске године је 

4,45. 

Просек оцена из предмета по одељењима: 

МС 1/1 МС 1/2 МС 1/3 МС 1/4 МС 1/5 МС 1/6 Ф 1/1 Ф 1/2 Ф 1/3 Л 1/1 Л 1/2 СТ 1/1 СТ 1/2 

4,23 4,32 4,13 4,51 4,53 4,68 4,34 4,63 4,94 4,57 4,57 4,32 4,13 

 

Семинари на којима су присуствовали наставници овог Стручног већа током школске 

године: 

 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави (8 

часова) – Марина Штркаљ, Нада Вељковић 

 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља (16 часова) - Чакић 

Сергије 

Руководилац стручног већа за следећу школску годину је Марина Штркаљ. 

Руководилац Стручног већа Нада Вељковић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ  

Наставници: Готовина Вера, Срдић Маја, Нинић Љиљана, Којановић Маша Ана.  

Председник Стручног већа биолога: Нинић Љиљана 

У току школске 2016/2017 године одржано је 8 састанака Стручног већа и безброј 

коинсултација и договора у вези са плановима, оцењивањем и часовима.  

Годишњи План рада Већа је већином реализован. Редовна настава одвијала се по 

плану и није било већег губитка часова. Градиво је у потпуности пређено по плану. 

Маја Срдић је одржала: 24 часа допунске наставе из екологије; 24 часа допунске 

наставе из биологије; 22 часа еколошке секције; 25 часова додатне наставе 

(припреме за такмичење). 

Којановић Маша Ана је одржала: 12 часова ботаничке секције и 20 часова допунске 

наставе.  

Код Љиљане Нинић није било потребе за одржавањем допунске наставе. 

Вера Готовина није одржала ниједан час допунске наставе. 

Милош Петровић, ученик 2/1 је освојио треће место на Градском такмичењу из 

биологије. Ученика Милоша Петровића је спремала за ово такмичење аја Срдић. 

Којановић Маша Ана је 10 и 11. децембра 2016 год., присуствовала семинару 

„Стратегије коришћења наставних садржаја у развоју читалачке писмености у 

настави и учењи.“ 
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За овај семинар Којановић Маша Ана је добила 24 поена.  

Маја Срдић и Љиљана Нинић су 7 и 8 фебруара 2017 год., присуствовале семинару 

„Одрастање без алкохола, дроге, секти и насиља“. За овај семинар су добиле по 16 

поена. 

У оквиру наставе биологије Маја Срдић је водила 22 иченика на дводневни излет 

Рајац-Сувобор у периоду 29-30. априла 2017. у организацији Планинарског друштва 

„Копаоник“. 

Просечне оцене по наставнику су:  

Вера Готовина : 3,57; Маја Срдић : 4,12; Којановић Маша-Ана: 4,61;  Љиљана Нинић: 

4,7. 

Просечна оцена из биологије на нивоу целе школе  је 4,25. 

Просечне оцене по смеровима су: МС : 4,3; ФТ: 4,24; Л: 4,5; СТ: 4,2. 

Најбољу просечну оцену имају лаборанти а најслабију санитарни техничари.  

Општи утисак о успеху ученика на крају другог полугодишта је задовољавајући. 

Председник Актива биолога за следећу школску годину је Љиљана Нинић. 

Следеће школске године Маја Срдић ће водити Еколошку секцију а Којановић Маша-

Ана Ботаничку секцију. 

Руководилац Стручног већа Љиљана Нинић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  ХЕМИЈЕ 

Чланови стручног већа су: Стојадиновић Иванка, Васић Драгица, Ђаловић Милина, 

Живковић Мирјана и Куљача Јасмина (одсутну Драгицу Васић у децембру 2016. год. 

мењала је Круна Богосављевић). 

У овој школској години одржано је 8 састанака Стручног већа. 

Годишњи план и програм су реализовани, изузев спремања ученика за такмичење 

због велике разлике у програму по коме ученици раде и предвиђеног програма за 

такмичење. Без обзира на то Стојадиновић Иванка је  фармацеутима другог разреда 

држала додатну наставу (16 чаова). 

Допунску наставу реализовали су следећи наставници: 

Стојадиновић Иванка - први разред 18 часова и други разред 17 часова. 

Ђаловић Милина - 10 часова 

Васић Драгица - 13 часова. 

Хемијска секција није формирана. 

Ђаловић Милина је похађала семинар „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти 

и насиља“ у трајању од два дана (16 часова). 

Наставници Стручног  већа сматрају да постоји дисконтинуитет у раду ученика и да 

се то мора поправити. Ученике треба континуирано испитивати и инсистирати на 

повезивању градива. Уочено је да се ученици спремају само за најављене контролне 

вежбе и то дан два пред заказану вежбу коју увек покушају да одложе. 
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Средње оцене из хемије: 

МС први разред: 3,53;  3,19;  2,90;  3,21;  3,48;  3,29; 

Ф први разред:  3,21;  3,03;  3,61; 

Л први разред:  4,55;  4,61; 

СТ први разред:  3,61;  4,07; 

Ф други разред:  3,75;  4,31;  4,25; 

Л други разред:  3,33;  3,60; 

СТ други разред:  3,53;  3,84; 

СТ трећи разред:  3,32;  3,18; 

Изборни- трећи разред; 5,00;  4,42;  5,00, 

Аналитичка хемија: Ф  3,50;  4,13;  4,06;   Л:  3,33;  3,70; 

Средња оцена из хемије и аналитичке хемије на нивоу школе је: 3,76; 

Руководилац Стручног већа  Драгица Васић 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ 

Чланови Стручног већа: Кљајић Слободан, Бећирић Снежана, Анић Мирјана и 

Златковић Ивана. 

Укупно је одржано 8 састана Стручног већа. 

Чланови Стручног већа су се редовно на недељном  нивоу састајали у кабинету 

физике и разговарали о реализацији планова и о текућим проблемима. 

У септембру месецу велики број ученика посетио је манифестацију Ноћ 

истраживача. Ученици другог разреда су посетили музеј Николе Тесле. Такође 

реализоване су посете Институту за физику, Факултету за физику и Факултету за 

физичку хемију. 

Чланови Стручног већа усавршавали су се на семинару: 

 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља (одржан у школи) 

 Online семинар Google апликације за Google генерације. 

Сви часови су у потпуности реализовани, као и допунска настава која је планирана 

планом и програмом за школску 2016/17. годину.Закључак до ког се дошло је да се 

успех у односу на крај првог полугодишта поправио као и број слабих оцена по 

одељењу. Просечнна оцена на нивоу година је следећи: 

1. Разред : 2,98 

2. Разред : 3,26 

3. Разред : 2,79 

4. Разред : 3,64 

А на нивоу школе,просек је: 3,17 
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Оцене по одељењема дате су у табели. 

Ученик МС 1/3 има слабу оцену из физике, али због већег броја слабих оцена ученик 

понавља разред. 

Просек по одељењу/години 

одељење/година прва друга трећа четврта

М1 2,5 3,94 3,87

М2 2,96 4,03 3,48

М3 3,13 3,87 3,69

М4 2,87 2,81 2,97

М5 3,16 2,58 3,10

М6 3,03 3,06 2,84

просек 2,941667 3,381667 3,33

Ст1 2,46 3,38 3,05 3,11

Ст2 2,78 3,19 2,53 3,41

просек 2,62 3,285 2,79 3,26

Л1 2,83 2,83

Л2 3,22 3,39 3,86

просек 3,025 3,11 3,86

Ф1 3,41 4,25

Ф2 3,2 4,19

Ф3 3,39 3,91

просек 3,333333 4,116667  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

План и програм рада верске наставе за школску 2016./2017. године, у основи је у 

целости остварен а такође су реализоване и идеје обогаћења и усавршења верске 

наставе предложене и донете на активима исте.  

Поред редовно одржаних наставних јединица, деца из свих разреда и година су 

повремено вођена на богослужења као и у претходној школској години. Тамо су се 

деца из разреда прве године упознали са архитектонско – символичким и литургијско 

– догматским значењем ентеријера и екстеријера Цркве, са основним бослужбеним 

елементима Литургике, а најважније од свега је то што су деца имала активно 

учешће у самој Литургији. Била су присутна на Св. Литургију у параклису Св.Јована 

Златоустог у Студенстском граду, као и на вечерњим службама у нашој школској, 

локалној Цркви Св.кнеза Лазара. Појединци су, као и у претходном периоду, 

учествовали у општинском такмичењу из верске наставе и постигли солидне 

резулатате.Такође су одгледани поједини дугометражни документарни и играни 

филмови социолошко – теолошког, еклисијалног и морално - образовног  карактера  

као што су, на пример - „Свештеник“ (документарни филм), онда „Св.Литургија“ 

(документарни филм из 6 делова у режији ђакона Ненада Илића), и филм „Мост“ 

(више него поучни, кратки пољски играни филм од 25 минута), играни филм „Исус из 

Назарета“ (једно од најболјих филмских остварења на ту тему из 70-их година), и 
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други, после којих смо водили разговоре који су се показали више него 

конструктивни и плодотворни.  

Током овог полугодишта више пута смо понедељком, када смо сви вероучитељи 

присутни у школи због заједничке смене, одржали састанке актива и разговарали о 

потенцијалним идејним решењима у вези са обогаћењем верске наставе од којих 

смо неке реализовали, а неке ћемо, уз Божију помоћ, остварити у следећој школској 

години. 

Вероучитељи:   Милица Ракић, Срђан Ћосић, Дејан Булајевић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

 У току школсек године 2016/2017. Одржано је седам састанака стручног већа. 

Наставни планови и програми су остварени у потпуности.Просек оцена према 

наставнику је следећи: 

Стојковић Предраг 4,33 

Живковић Младен 4,90 

Раичевић Маринко 4,90 

Ивановић Миладин 4,80 

Мирков Јован 4,50 

Виторовић Славица 4,75 

Просечна оцена 4,75 

Одржана су следећа такмиченја: Футсал (Стојковић Предраг - и мушка и женска 

екипа финале општинског првенства), Одбојка (Драгишић Радојка- и мушка и женска 

екипа Финале општинског првенства), Рукомет (Живковић Младен-и мушка и женска 

екипа 1.коло општинског такмичења), Кошарка (Виторовић Славица-1. Место на 

оштинском такмичењу, 2. Место на градском такмичењу, 3. Место на међу окружном 

такмичењу-женска екипа, мушкарци финале општинског првенства), Атлетика 

(Милојковић Ђорђе 400м, Јурошевић Душан скок у даљ, мушка штафета 4х100м 

Ивановић, Вагић, Јурошевић, Милојковић 1. место на општинском такмичењу, на 

градском такмичењу Милојковић 5., мушка штафета 4., Јурошевић Душан 2. место., 

Међуокружно Јурошевић скок у даљ 1. место - Нови Сад, Републичко Јурошевић 

Душан 2. место-Крушевац) 

У току школске године одржане су секције фудбала, кошарке, одбојке, рукомета, 

атлетике. Због недостатка простора секције немају сталне термине, већ се заказују 

пред такмичење. 

Такође у току школске године одржани су школски турнири у  Футсалу(Стојковић 

Предраг), у Баскету 3 3(Живковић Младен) и у Одбојци(Мирков Јован). 

Руководилац Стручног већа Живковић Младен 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

Стручно веће здравствене неге броји 28 члана.Списак чланова Стручног већа-у 

прилогу. Током ове школске године одржано је 10 састанака Стручног већа, на 

којима су се реализовале активности по предвиђеном плану за рад Стручног већа. 

Наставници Стручног већа здравствене неге реализовали су редовне вежбе и 

наставу у блоку по плану и програму за ову школску годину.  

Настава здравствене неге, вежбе и блок настава је реализована у потпуности. 

Стручно веће се бринуло о опремљености кабинета за здравствену негу. У школи 

постоје три кабинета за здравствену негу, кабинет за прву помоћ, кабинет за 

педијатрију који је потпуно реновиран и оспособљен за вежбе . Кабинети су 

опремљени материјалом који је потребан за увежбавање медицинско-техничких 

радњи које су предвиђене наставним планом и програмом, као и за за кабинете 

здравствене неге,што омогућава бољу  реализацију наставног програма, као и 

унапређење наставе. 

Обновљени су уговори са наставним базама. 

Одржано је школско такмичење из Здравствене неге. 

Стручно веће здравствене неге је активно сарађивало са Медицинским  школама 

Србије (секција здравствене неге).  

Чланови Стручног већа су похађали семинаре који су планирани за време зимског 

распуста на тему: 

 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави 

 Одрастање без алкохола,дроге,коцке,секти и насиља 

Стручно веће здравствене неге и ученици одсека су учествовали  у акцијама "Дани 

здравља" чији је организатор општина Звездара. Стручно веће здравствене неге и 

ученици одсека су учествовали и у манифестацији " Очување јавног здравља „као и 

на сајмовима образовања како би на најбољи начин представили школу и одсек 

медицинских сестара-техничара (у прилогу).Такође су учествовали на сајму 

здравља,“Новине о апликацији инсулина“,Један пакетић,много љубави „,Трговина 

људима;у сарадњи са Црвеним крстом,“светски дан оболеле деце од малигних 

болести-Нурдор“, Трибини-Полно преносиве болести“,“Наркоманија“-у сарадњи са 

МУП-ом Србије; 

У оквиру анализе запажено је да су ученици врло заинтересовани за свој будући 

позив,што потврђују остварени резултати како на теоријском тако и на практичном 

делу здравствена нега. 

Руководилац Стручног већа Данка Радосављевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 

Чланови Стручног већа на почетку школске године: 

1. Стојичић Милена 

2. Милановић Снежана  

3. Шешлија Мила 

4. Вујичић Елизабета 

5. Павловић Брана 

6. Сакл Снежана 

7. Николић Марковић Биљана  

8. Михаиловић Александра  

9. Брајовић Бранка 

10. Пршић Далиборка 

11. Ристановић Андријана 

12. Крупниковић Предраг 

13. Миљковић Миља  

14. Лукић Милка  

15. Ксенија Беара 

16. Пејић Александра  

Већина планираних активности за 2016/17. год. су се одржале према утврђеном 

годишњем плану. На састанцима су усаглашавани планови и критеријуми 

оцењивања, анализирани су постигнути резултати и дискутовало се о активностима 

чланова већа. 

На екскурзији треће и четврте године у Италији која је изведена од 27. 9 – 2.10. 2015. 

свој посао су успешно обавиле колегинице др Снежана Милановић и др Брана 

Павловић, указујући неопходну помоћ великом броју наших ученика. 

14. новембра 2016. године у Клубу школе Стручно веће лекара је обележило своју 

славу Свете Враче. Ове године домаћин славе била је  Елизабета Вујичић. 

Председник Стручног већа  Милена Стојичић и  Елизабета су организовале 

прославу, уз активно учешће лекара, чланова Стручног већа медицинских сестара, 

лабораната, санитараца и фармацеута, као и наше директорке Јадранке Абузеид. 

Највећа радост је било заједничко окупљање и дружење свих колега и радника наше 

школе у уверењу да се бавимо најхуманијим послом, образовањем и васпитањем 

будућих медицинских радника. 

Састанку Стручног већа лекара, фармацеута и стоматолога који је одржан 3.12.2016. 

године у медицинској школи „Београд“ у Делиградској улици присуствовала је  

Милена Стојичић. Она је у име нашег Већа, Удружењу медицинских школа, Заводу 

за унапређење наставе и Министарству просвете упутепредставила наше примедбе 

и предлоге за измену Правилника о стручној спреми наставника. На састанку је на 
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предлог већине присутних изабрана  Милена Стојичић као један од представника у 

Стручног веће лекара, фармацеута и стоматолога.  

Др Предраг Крупниковић је са ученицима школе путем реферата и прављењем 

пригодних паноа обележио дан борбе против АИДС-а 

Др Брана Павловић је са ученицима одељења у којима предаје инфективне болести 

организовала разговоре и рефератеса циљем да се подстакне боље разумевање 

хепатитиса - запаљења јетре као великог здравственог проблема. 

У организацији наше председнице  Милене Стојичић и Горана Боричића, наставника 

српског језика у нашој школи је 15. 12.2016. године одржано предавање о 

интегративној медицини. Предавач је била Александра Максимовић, виши 

физиотерапеут и терапеут интегративне медицине. Присутни наставници и ученици 

наше школе су могли да се упознају са основама ове младе науке која би ускоро 

требало да буде увршћена у званично медицинско образовање у латинској Америци.  

Светски дан борбе против сиде, 1. децембар,  обележио је др Предраг Крупниковић 

са својим ученицима изванредно направљеним паноима, постављеним у холу 

школе.  

Наставници изборних предмета су успешно припремили ученике за матурски испит 

што се показало у изванредним резултатима које су постигли  са средњом оценом 

4,51. 

У организацији свог разредног старешине, др Милене Стојичић, ученица наше школе 

Јована Вукашиновић је током ове школске године у основној школи „Милоје Васић“ у 

Калуђерици одржала неколико предавањана тему „Како чувати своје здравље“.  

22. III - Светски дан заштите вода пригодно је са својим ученицима обележила др 

Александра Пејић.  

На школском такмичењу из анатомије и физиологије које су припремили  Ксенија 

Беара,  Предраг Крупниковић,  Александра Михаиловић и  Милка Лукић најбољи су 

били Марко Станојевић из ЛТ I1 и  Борис Зарић и Дарослава Сојак из ЛТ II2.  Они су 

на Републичком такмичењу које је одржано 12. и 13. маја у Прокупљу освојили 11. 

место. 

Др Елизабета Вујичић је са матурантима организовала сакупљање књига за школску 

библиотеку. Придружило јој се неколико наставника са својим ученицима који ће  

сакупљене књиге ових дана предати библиотеци. 

Неке од планираних активности и поред велике жеље и великог ангажовања ипак 

нисмо успели да остваримо јер су крајем школске године стручно веће напустиле 

Миља Миљковић и Ксенија Беара. Са жаљењем смо се опростили од њих, ипак 

срећни јер су коначно добиле дуго жељени посао у здравству.   

Списак чланова на дан 30.6.2017.  

1. Стојичић Милена 

2. Милановић Снежана  

3. Шешлија Мила 

4. Вујичић Елизабета 
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5. Павловић Брана 

6. Сакл Снежана 

7. Николић Марковић Биљана  

8. Михаиловић Александра  

9. Брајовић Бранка 

10. Пршић Далиборка 

11. Ристановић Андријана 

12. Крупниковић Предраг 

13. Лукић Милка  

14.  Пејић Александра 

Руководилац Стручног већа др Милена Стојичић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА 

У школској 2016/2017. години одржали смо 8 састанака Стручног већа. Придржавали 

смо се Годишњег плана рада за Стручно веће лабораната планиране јуна, 

20572016.године. Присуство чланова већа је било уредно, а одсудтво оправдано. 

Радили смо садржајно, креативно и по Закону. У току године смо радили на: 

побољшавању, наставе у одсеку, Петом степени, прекваликацијама и ванредним 

ђацима. Исправљали смо неправилности које су биле везане за нове планове и 

програме. Припремали смо се благовремено према критеријумима за долазак 

екстерне комисије, свесни тога да што се школа буде боље вредновала одразиће се 

и на упис нових ђака и опстанак нас наставника. 

У периоду од 10-13.11. наши наставници су учедтвовали на Данима лабораторијске 

дијагностике са својим радовима: Мр  пх.,специјалиста Јелена Младеновић са радом 

ˮЛабораторијско испитивање калкулуса уринарног трактаˮ и наставница Маја Борић 

са радомˮ Хемостазаˮ. 

Такође више пута смо се окупљали и прослављали  рођења беба, рођендана и свега 

што се могло прослављати. 

Коментарисали смо какво је било понашање и знање наших  ђака на базама и 

коментарисали како да постојеће добре ствари задрђимо, а неке побољшамо. 

Закључак је био да су наши ученици редовно долазили на блок наставу и активно 

учествовали у раду. 

И ове године је организована припремна настава за матурски испит. 

Нашим ђацима је први пут ове године од стране Аквалаба додељена награда за 

најбоље ученике свих одсека, а ова донација ће се наставити и надаље. Договор је 

био да награде буду и боље и усклађене за наше најбоље. Ову донацију је 

установио шеф одсека Алексов Стојан. 

У току маја месеца су ученици Л1/2 сакупили донацију за ученике, у селима 

Косовског поморавља, уз  менторство наставнице Александре Христић. Ову акцију је 

пратила и телевизија, читавим путем. 
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Установљена је подела предмета за наредну годину. 

На последњем састанку је евалуиран рад Већа и предложен нови председник. 

Једногласно је изабрана колегиница Надица Гајевић. На месту записничара остаје 

колегиница Николина Симеуновић. 

Руководилац Стручног већа  др Снежана Милановић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИХ 

ТЕХНИЧАРА 

 У овој школској години 2016/2017. одржано је укупно 12 састанака Стручног већа 

Санитарно-еколошких техничара. 

 План рада за овај наставни период је углавном  реализован са мањим 

одступањима.  

 Ради унапређивања наставног процеса, наставници, чланови Већа, коректно су 

сарађивали и усклађивали критеријуме вредновања ученичких постигнућа и 

усаглашавали наставне јединице предмета са теоријом и вежбама.Наставници су 

се придржавали дефинисаних критеријума  при вредновању знања и вештина 

којима су овладали ученици, а према Правилнику о оцењивању ученика. 

 Часови који су изгубљени према договору наставника и ученика су  надокнађени, 

што је евидентирано у Дневнику рада.  

 Добили смо новог члана Већа као замена Иване Пантелић Алић која је на 

породиљском боловању, а то је  Милена Томашевић, санитарно-еколошки 

инжењер. 

 Што се тиче вежби, сви часови су одржани по плану, као и часови наставе у блоку 

(извештаји су у записницима састанака СВ).  

 Наставници су  уредно припремали кабинете и лабораторије за извођење часова 

вежби и наставе у блоку, и пратили рад у кабинетима према добијеним 

задужењима. Што се тиче наставе у блоку наставници реализатори ових часова и 

то: Далиборка Марић, Милена Томашевић, Ана Станисављевић и Јулијана 

Јовановић, имају изузетну сарадњу са колегама из наставних база. Блокове из 

санитарне хемије реализовали су Љиљана Кузмановић, Јелена Младеновић, 

Кристина Петровић, заједно са већ већ горе поменутим наставницима. 

 У овој школској години нисмо добили  нова наставна средства за извођење 

наставе, само смо дибили потрошна средства. 

 На крају сваког класификационог периода анализирани су  успех и постигнућа 

ученика и сви предавачи су задовољни постигнутим резултатима. 

 Чланови Стручног већа су похађали организовани акредитовани семинар за 

континуирану едукацију у просвети. Тема је била:“Одрастање без алкохола, дроге, 

коцке, секти и насиља“ , а обуку је завршио већи број чланова Већа,  у трајању од 

16 сати. Предавања су одржана коректно са пропратним радионицама у којима су 

учествовали све присутне колеге. Далиборка Марић, Ана Станисављевић, 

Данијела Бађевић и Јулијана Јовановић завршиле су обуку Са темом „ Нове 
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технологије у образовању“ (3 бода) Извештаје је поднела Већу Јулијана 

Јовановић.-извештаји су  у фасцикли Стручног већа.  

 Наставници Далиборка Марић, Ана Станисављевић, Милена Томашевић и 

Јулијана Јовановић су са ученицима трећег разреда оба одељења Санитарно-

еколошког одсека посетили Међународни сајам заштите животне средине и 

природних ресурса „Есоfair 2016“, а извештај испред Стручног већа поднела је Ана 

Станисављевић. Исти наставници и ученици четвртог разреда оба одељења 

Санитарно-еколошког одсека су посетили „Сајам EXPO 112- „Безбедност објеката 

и инфраструктуре, лица и пословања“ , где су ученици активно учествовали у 

демонстацијама које су извођене. Извештај испред Стручног већа поднела је 

Далиборка Марић.- Извештаји су  у фасцикли Стручног већа. 

 Обележили смо Дан здраве хране посетом сајму „Форум вода 2016.“ Који се 

реализовао у BELEXPO центру у Новом Београду. Ту су ченици могли да виде 

нове технологије прераде воде које се користе у ЕУ и код нас, као и у које се све 

сврхе вода може искористити као извор енергије. Извештај Већу поднела је 

Јулијана Јовановић. 

 Планиране теме месеца које су у вези са намирницама обележили смо посетом 

Сајма етно хране и пића са ученицима трећег и четвртог разреда. 

 Обележили смо и Светски дан борбе против сиде израдом плаката и флајера који 

су урадили ученици трећег разреда, а који је за заинтересоване био постављен у 

свим кабинетима Санитарно-еколошког одсека школе. Обавештење је било 

истакнуто на паноу код зборнице. Организатори су Снежана Милановић Јулијана 

Јовановић, Далиборка Марић, Ивана Пантелић Алић и Ана Станисављевић. Овом 

приликом сви наставници похваљују ученике који су учествовали у обележавању 

Дана борбе против сиде.    

 Обележавање „Дана планете Земље“ и „Међународног дана акције за климу“ је 

спроведено ангажовањем ученика трећег разреда оба одељења Санитарно-

еколошког одсека и наставника Јулијане Јовановић и Далиборке Марић који су 

извршили мерења штетних гасова у ваздуху у околини Медицинске школе, а 

резултати су представљени на паноима у кабинетима за узвођење вежби нашег 

одсека. 

 Посетили смо „GREEN FEST“, манифестацију у Дому омладине у Београду, где су 

ученици четвртог разреда одгледали филм са пригодном темом о уништавању 

врста на планети, и по жељи неколико ученика је учествовало у радионици са 

темом заштите животне средине. 

 Планирано обележавање Светског дана борбе против пушења Санитарно-

еколошки техничари трећег разреда су преставили израдом плаката и флајера који 

су били изложениу кабинетима овог одсека. Одељење III-1 радило је на задатој 

теми 

 „Штетности цигарета правих и електронских“, а одељење III-2 је радило на теми 

„Утицај пушења на организам пасивних пушача“.  Ученике су ангажовали, 

подржали њихове идеје и координисали њихов рад следећи наставници: Јулијана 
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Јовановић, Далиборка Марић,  Ана Станисављевић и Милена Томашевић. 

Наставници су изразили велико задовољство радом ученика  и и њиховом  

креативношћу.                                                                                                                                        

 Јулијана Јовановић и  Далиборка Марић  су према плану реализовале практични 

део угледног часа са темом „Стерилизација и дезинфекција“ са ученицима Дарком 

Старчевићем и Нином Спасојевић из одељења СТ IV -2. Час је изведен ученицима 

првог разреда фармацеутских техничара. Пре извођења свих часова одржани су 

састанци и припрема за извођење вежбе са ученицима који су учесници 

(вршњачки едукатори), на којима су се Далиборка Марић и Јулијана Јовановић са 

ученицима веома  конструктивно договарале око реализације угледног часа и 

унапређења истог. Час је реализован 05.06.2017. и оцењен је од стране ученика 

просечном оценом 4,75, а наставници су проценили да је час реализован по 

највишим стандардима и оценили исти просечном оценом 5,00. 

 Ана Станисављевић  и Милена Томашевић су са одабраним  ученицима IV-ог 

разреда  представљали наш смер на Сајму образовања у Високој пословној школи 

у Београду. Исти наставници и Далиборка Марић и Јулијана Јовановић су такође 

представљале нашу школу и наш одсек са ученицама четвртог разреда на сајму 

образовања у хали 5 Београдског сајма. Извештаје члановима Већа поднеле су 

Далиборка Марић и Ана Станисављевић. 

 Планирани угледни часови на тему“ Одређивање квалитета ваздуха“ и 

„Електромагнетни таласи „ нису реализовани у овој шк. години из техничких 

разлога, али ће се са новим идејама  реализовати следеће школске године.  

 Послали смо допис Удружењу медицинских школа Србиле који су проследили 

Алексов Стојан и Љиљана Кузмановић, а који се тиче измене наставног програма 

предмета Микробиологија и допуне Правилника о врсти стручне спреме 

наставника, стручних сарадника за област Здравство и социјална заштита за 

наставнике са завршеним специјалистичким струковним студијама. 

 Педагог школе Јасмина Павићевић одржала јеобуку наставника о употреби 

стандарда у настави и обновила компетенције наставника. Обуку је завршило око 

50% чланова Стручног већа. 

 Наша школа је прошла екстерну евалуацију школе и добила је највишу оцену 4, а 

допринос оваквом вредновању школе дали су и чланови нашег Већа, Јулијана 

Јовановић, Јелена Младеновић, Александра Христић, Снежана Милановић и др. 

којима су посетили час и наравно прегледали сву документацију.  

 Наставници су према утврђеном плану одржали припремну наставу за полагање 

матурског испита. Матурски испити су протекли коректно, а за најбољег практичара 

изабран је једногласном одлуком матурске комисије ученик Михајло Ћирић, ученик 

IV-2 одељења, а посебну награду за изузетна залагања од Завода за 

лабораторијску дијагностику „АQUALAB +“ добила је ученица IV-1 одељења овог 

одсека, Бојана Павловић. 
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 На састанку Стручног већа одржаном 29.06.2017. у 9 часова у кабинету за ДДД, 

једногласном одлуком присутних чланова Већа за новог руководиоца изабрана је 

Јулијана Јовановић. 

Руководилац Стручног већа Јулијана Јовановић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФАРМАЦЕУТСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

Чланови стручног већа су: Весна Митровић, Љиљана Пауновић, Сања Козаичевска, 

Магдалена Пипонски, Данијела Бађевић, Јелена Анђелић, Невенка Живојиновић, 

Нада Мојовић, Милена Спасовић, Милена Васовић, Кристина Петровић, Николина 

Симеуновић и Кристијан Карин. 

У току школске године је одржано 8 састанака стручног већа. 

Због недостатка простора и опреме није било могуће формирати ученичке секције. 

Додатна настава није организована а допунска је реализована из премета 

фармацеутска техологија, аналитичка хемија и фармакогонозија. 

У циљу унапређења наставе у току године извршено је усклађивање критеријума 

оцењивања, извођење огледних часова у сарадњи са другим одсецима као и 

мултимедијалне презентације одређених наставних јединица. 

У току школске године велики број ђака фармацеутског одсека је учествовао на 

разним такмичењима а постигнути су следећи значајнији резултати: 

 Грујовић Ђурђина (Ф3/3) – друго место на Републичком такмичењу из 

математике 

 Бајкић Лара (Ф 3/1) – треће место на Републичком такмичењу из математике 

 Лутовац Милић и Ивановић Душан (Ф3/1) треће место на манифестацији ГОПТА 

 Јурошевић Душан (Ф 3/1) – атлетика, треће место у скоку у даљ на 

међуопштинском такмичењу и прво место на Републичком такмичењу. 

Чланови актива су учествовали на различитим семинарима стручног усавршавања: 

 Сања Козаичевска – семинар “Одрастање без аклохола, дроге, секти и насиља“  

 Милена Спасовић – семинари: 

− Школско законодавство 

− Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави 

− Нове технологије у образовању 

 Магдалена Пипонски – семинари: 

− Одрастање без аклохола, дроге, секти и насиља 

− Стандарди квалитета рада школе 

 Јелена Анђелић – семинари: 

− Одрастање без аклохола, дроге, секти и насиља 

− Каријерно вођење и саветовање у средњој школи 

− Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави 
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 Николина Симеуновић – семинар “Одрастање без аклохола, дроге, секти и 

насиља“  

 Љиљана Пауновић – предавања и трибине на тему превенције пушења, 

депресије, учешће на фестивалу здравља као и семинар о каријерном вођењу у 

средњој школи. 

Руководилац Стручног већа Кристијан Карин 

  



Извештај о раду Школе 2016/2017. 

 

 

123 

ИЗВЕШТАЈИ – УЧЕНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШК. 2016/2017. ГОДИНУ 

Лингвистичка секција је формирана почетком школске године,  у септембру месецу. 

Током септембра, октобра и новембра ђаци су се пријављивали за рад у секцији и 

учествовали у предвиђеним активностима: дискусији о језику младих, истраживању 

на тему: Утицај бирократског језика на стандардни књижевни језик (новинарски и 

административни стил, језик медија…), разговорима  и вежбањима  на тему:  

Отклањање језичких недоумица, Основни елементи писмености (писање великог 

слова, подела речи на крају реда...).  

Ученици су показали изузетно интересовање за израду паноа на следеће теме: 

Развој српског књижевног језика, Дијалекти српског језика, Функционални стилови. 

Паное су радили ученици: Сања Ћелап, Љиљана Јовић, Андријана Ђурђић, Тијана 

Вујичић (Ф1/3), Даничић Сашка, Јовановић Сара, Којић Никола, Станковић 

Јована(Ф1/2), Теодора Миливојевић, Драгана Манојловић, Уна Србљанин (Ф1/1) на 

тему: Дијалекти српског језика; Тапић Милица, Дрљача Тијана, Гилић Теодора, 

Вишекруна Ивана (Ф1/1), Анастасија Миленковић, Мелиса Јамини, Дејана Радишић 

(Ф1/2) на тему: Функционални стилови; Милош Тарлановић, Биљана Миловановић, 

Тијана Ристић, Јована Ђорђевић (МС1/6) на тему: Развој српског књижевног језика.  

Планом лингвистичке секције предвиђена је и припрема ученика за такмичење из 

језика и рад на истраживачким задацима за такмичење лингвистичких секција. 

Наставник Неда Топаловић, руководилац секције, спремала је за Општинско 

такмичење из српског језика ученике:  Стефан Срдановић – МС1/3; Ана Пантић – 

МС1/4, Ивана Стефановић – МС1/4, Филип Танасковић – МС1/4, Тамара Теодосин 

МС 1/4;  Теа Млинар – Ф1/2, Христина Стојковић МС1/5, Сара Белобрадић МС 1/5, 

Данијела Јовановић МС 3/3.  

Ученици су изабрани у новембру месецу, када су почеле и припреме за такмичење, 

које су се одвијале током децембра, јануара и фебруара. Одржани часови 

забележени су у Дневнику секција. Општинско такмичење из српског језика и 

језичке културе одржано је  05. 3. 2017.у Фармацеутско-физиотарапеутској школи 

на Звездари.  Наши ђаци су остварили следеће резултате: Стефан Срдановић - 14 

поена, Ивана Стефановић  - 14,  Ана Пантић- 12, Филип Танасковић – 7 и Тамара 

Теодосин- 6 поена.  Сара Белобрадић, Христина Стојковић и Теа Млинар су 

одустале од такмичења. Дакле, нисмо имали ђаке који су прошли на Окружно 

такмичење. 

Како ове године није било заинтересованих ученика за ангажовање на 

истраживачким задацима, морали смо да одступимо од плана и прилагодимо се 

њиховим захтевима да се припремају за  „Књижевну олимпијаду“. Проф. Славица 

Марковић, сарадник секције, спремала је ученике другог и трећег разреда за ово 

такмичење: Анђелу Радичевић СТ 2/1, Јелену Станић Ф 2/2, Марију Арбутину Ф 2/2, 

Верицу Јовановић Ф 2/3 и Милицу Котур Ф 3/1. 
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Захваљујући одличним резултатима на Републичком такмичењу прошле године, 

Марија Арбутина и Милица Котур имале су директну проходност на окружни ниво, 

што им се вреднује и као максималан број бодова на оштинском нивоу. Анђела 

Радичевић, Јелена Станић и Верица Јовановић пласирале су се са Општинског на 

Окружно такмичење. Иако су све ученице показале одлично знање, само је Милица 

Котур освојила прво место и учествовала на Републичком такмичењу, на ком је 

заузела четврто место.  

Припреме су се одвијале континуирано од почетка школске године до дана 

такмичења: Општинског – 18.3.2017. у Шестој београдској гимназији, Окружног – 

08.4.2017. у Филолошкој гимназији и Републичког – 14.5.2017. у Сремским 

Карловцима. Одржани часови од септембра до маја забележени су у Дневнику 

секција. Били су то часови одличне сарадње, размена мисли између наставника и 

ученика, учење и дружење у исто време.  

Поред бројних пропуста и недопустивих огрешења од стране састављача тестова (за 

II  разред на Општинском и Окружном и за III разред на Републичком такмичењу), и 

нерегуларности на самом такмичењу – Републичком за III разред – где такмичари 

нису радили тест под шифром, где се није чувао њихов идентитет, већ су предавали 

урађене тестове без коверти итд, наше ученице су показале одлично знање којим су 

њихови наставници презадовољни.  Међутим, нико од нас није задовољан због 

неправде и неједнаких услова за све ђаке. Уложили смо огроман напор, спремили 

све што је у програму такмичења, а онда били разочарани јер смо схватили да је то 

било узалудно и да на овим такмичењима није циљ да се покаже знање и да се 

издвоје највреднији ученици!  Зато, и поред изузетне љубави према књижевности, 

ове ученице не желе поново да се ангажују на овај начин.  

О свему овоме разговарало се у Активу наставника српског језика и књижевности, са 

педагогом, психологом, директором, на Одељењском већу. Имамо и писане потврде 

ових навода у виду бројних приговора које смо слали у Друштво за српски језик и 

књижевност Србије. Међутим, сматрамо да треба да постоји и писани траг о томе у 

самој школи, у овом извештају. 

Ученицима су предочени планови за такмичење у наредној школској години.  

Може се рећи да је план углавном реализован уз наведене измене. 

Руководилац и сaрадник секције: Неда Топаловић и Славица Марковић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

Литерарна секција је почела са радом на почетку школске године, у септембру 

месецу. Током првих месеци школске године, ученици, који су били заинтересовани 

за ову секцију су се пријављивали и тако смо сакупили скромну по броју, али по 

таленту и снази веома богату групу ученика. Највећи одзив заинтересованих ђака се 

јавио међу ученицима првих разреда наше Школе. Секција је започела са радом 

кроз дружење и уживање у најновијим и најзначајнијим радовима светске и домаће 

књижевности на Сајму књига 2016. у Београду. Потом смо се по договору окупљали 

и заједно проучавали старе и новонастале радове чланова Литерарне секције. 
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Ученици су имали за задатак да прикажу по избору књигу (кроз заједнички дијалог 

анализиран је садржај дела, начин и облици приповедања), што су веома успешно 

урадили, а затим су своја запажања приказали кроз кратке писане осврте поводом 

поменутих дела. Током године, посебну пажњу су им привлачиле теме поводом: 

прославе Дана Светог Саве, затим, Међународног дана матерњег језика, Светског 

дана књиге, Светског дана поезије, обележавања Међународног дана поезије....Сви 

чланови секције, али и ученици ван ње, су истакли важност очувања и неговања 

српског књижевног језика и писма. Својим сјајним идејама су подстакли наставника 

да на сасвим нов начин приступи овој теми и њеној реализацији. Током године 

ученици су  у мањој мери били заинтересовани за писање поезије, а много више за 

писање краћих и дужих прозних облика, што се мора имати у виду током наредне 

школске године, тако да треба пронаћи начин да се и овај вид књижевног 

стваралаштва више развија и негује, што ће бити један од приоритета у Плану за 

нову школску годину. Ученици наше Школе учествовали су на више литерарних 

конкурса, али смо запажен резултат остварили на конкурсу Песничка сусретања и 

конкурсу часописа ''Огледало''. Члан Литерарне секције, (Даница Петровић, ученица 

Л1/1) је својим саставом на тему ''Пут у златни свет'' успела да привуче пажњу 

уредника. Њен састав је објављен у групи коју сачињавају најлепши литерарни 

радови свих средњошколаца наше земље, у часопису ''Огледало''. Успешни 

резултати са Песничких сусретања (Звездаријаде) су тема другог извештаја.  

Сви чланови секције воле да читају и тумаче дела, тако да смо ту љубав усмерили 

на такмичење из књижевности – ''Књижевна олимпијада''. Учествовали су и запажене 

резултате постигли: Млађан Кованчић, Борис Зарић Л 1/2; Наташа Јовановић, 

Александар Антић МС 1/2; Тијана Радосављевић МС 1/1; Зорана Станић Ф 1/2. 

Наведени ученици су успели да се пласирају на Окружно такмичење, које је одржано 

у Филолошкој гимназији, 08.04.2017. године. Нажалост, нису успели да се изборе за 

присуство на Републичком такмичењу, које је одржано у Сремским Карловцима, али 

су бројем бодова које су освојили, доказали да постоји велики капацитет и будућа 

основа, коју треба развијати и неговати међу ученицима наше Школе за такмичења 

из књижевности. Припреме за ово такмичеље су трајале од октобра 2016. године до 

априла 2017.године. Детаљан начин рада  је забележен у Дневнику секција.  

У раду са свим члановима секције, као и са ученицима ван ње, наставник је уживао и 

био веома обрадован жељом, снагом и талентима који су присутни у ученицима 

наше Школе. Њихове идеје, љубав према писању, тумачењу и читању књижевних 

дела чине основу на којој ће се и убудуће  заснивати план и рад Литерарне секције. 

Руководилац секције: Јасмина Жујовић  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ  

Драмска секција формирана је на почетку школске 2016. године. 

У оквиру ове секције за школску 2016/ 2017. г. планирана су 4 пројекта : 

1. Организовање новогодишње представе 
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2. Наступ поводом дана Светог Саве 

3. Организовање гостујућих представа 

4. Организовање ГОПТЕ(Годишње представљање талената) 

Сви пројекти су реализовани успешно и по плану рада. Одступања није било. 

Појединачни извештаји о сваком пројекту налазе се у прилогу. 

Задовољни смо што смо и ове године могли да реализујемо све планиране пројекте 

захваљујући великом броју заинтересованих и талентованих ученика.  

Захваљујући подршци директора школе, традиција драмске секције успешно опстаје 

и у најлепшем светлу се одвија у Свечаној сали наше школе. 

Руководиоци секције: Санела Тополовић, Биљана Самарџић, Драгана Стојић и 

Марија Стефановска. 

Подносилац извештаја: 

Биљана Самарџић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Рецитаторске секција је и ове године вредно радила и постигла значајне успехе. 

Ученици су се заједно са наставницима лепо дружили градећи свој изражајни и 

говорни стил. Посетили смо позоришну представу ,,Хотлајн" која је гостовала код нас 

у школи, активно учествовали на књижевној вечери са писцем Владимиром 

Арсенијевићем, пратили припреме Светосавске академије. Након школског 

такмичења, које је одржано 8.3.2017.  четворо најбољих, Милосављевић Исидора СТ 

4/2, Чарапа Немања МС 4/6, Јаковљевић Кристина МС 3/5 и Новаковић Лука МС3/6 

имали су запажено учешће на Општинском такмичењу. Ученица Исидора 

Милосављевић је освојила прво место и тако се пласирала на Градско такмичење. 

Сматрамо да је рецитаторска секција још један од доказа да у нашој школи има 

много талентованих  ученика. 

Руководилац секције: Санела Тополовић  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Новинарска секција ове године је бројала седам чланова. У питању су ученици 

четвртих разреда (СТ 4/1 и Л 4/2) којима предаје проф. Боричић: Јоковић Исидора, 

Влатковић Владимир, Јаћимовић Милица, Видосављевић Стојан (Л 4/2), те Кукић 

Наташа, Павловић Бојана и Радосављевић Дијана  

(СТ 4/1). 

Осим на специјализованим састанцима, у рад секције били су укључени и остали 

ученици, на редовним часовима, јер је требало благовремено одреа-говати на неку 

вест, спортски, уметнички, политички догађај и слично. На овај начин ђаци су 

упознавали одлике новинарског стила, услове настанка нови-нарског текста, 

карактеристичне фразе, идиоме и готове обрасце који се ко-ристе због брзине 

извештавања. Посебна пажња посвећена је тзв. спиновању и манипулативним 

могућностима масовних медија.  
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У тих десетак минута, чланови секције добијали су прилику да провере колико су 

овладали материјом и терминологијом, а такође и колико су спосо-бни да задрже 

пажњу слушалаца, каква им је говорна култура, користе ли поштапалице, испразан 

говор ради ефекта итд. 

С обзиром да је школски часопис већ раније био спреман за штампу, а да су чланови 

секције четвртаци односно матуранти, следеће школске године секција ће радити у 

потпуно новом саставу. 

Руководилац секције: Горан Боричић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

Одржано је 22 часова еколошке секције, 12 у првом и 10 у другом полугодишту.  

У раду секције учествовало је 14 ученика, редовних чланова а повремено су се 

укључивали у рад и остали ученици и дали свој допринос изради презентација, 

постера и реферата. 

План рада секције остварен је у потпуности. 

Чланови секције су ишли на излет на Сувобор-Рајац 29.и 30. априла, у организацији 

Планинарско-спортског клуба „Копаоник“,Београд, секција „Исхрана из природе“. 

Руководилац секције: Маја Срдић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БОТАНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Током школске године 2016/2017 држано је 12 часова Ботаничке секције.  

У раду секције учествовало је 6 ученика одељења Ф3/3, од чега 2 стално активна. 

Списак ученика се налази у дневнику секција. 

План рада секције остварен је непотпуно, делом због ученичких блокова, делом због 

немогућности усклађивања вежби, блокова и редовне наставе. 

У септембру су чланови секције  припремали презентације и реферате о значају 

биљака у очувању  животне средине, посебно квалитета ваздуха и као извора 

хранљивих и  лековитих супстанци, као и микроскопске препарате биљних ткива. 

У октобру смо посматрали коренове зељастих биљака и различите типова стабала 

након чега су чланови секције правили презентације и реферате. 

У новембру  смо сређивали хербарски материјал који је прикупљен од септембра као 

и прошлих  година. 

 У децембру је настављен рад са хербарским материјалом и израда презентација и 

реферата. 

 У јануару и фебруару  су чланови секције правили реферате и презентације о 

лековитим биљкама,значају алги,гљива и лишајева. 

У марту смо се бавили вишим биљкама, па је план секције пратио редовни наставни 

план и програм. Стога су ученици израђивали реферате и плакате. 

Током школске године ученик  Андрејић Никола Ф 3/3 се припремао али одустао од 

такмичење из биологије на тему физиологије биљака, а потом је 2 пута учествовао  
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на истраживачким  пројектима у Истраживачкој станици ''Петница'' који су делимично 

и у домену ботанике. 

Сматрам да је слабији одзив и непотпуна реализација наставног плана и програма у 

оквиру секције, резултат немогућности усклађивања редовне наставе, блокова и 

часова секције, као и чињенице да је предметни наставник била ангажована у две 

школе. 

Руководилац секције:  Маша Ана Којановић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА 

Тим су у школској 2016/17.години чинили: Јасмина Павићевић, Стојан Алексов, 

Јелена Младеновић, Љиљана Кузмановић. 

Тежиште рада Тима била је сарадња са Саветом родитеља, пружање помоћи и 

подршке у организацији, сазивању и раду Савета родитеља, присуствовање 

седницама Савета. 

Остале активности Тима реализоване током године: 

 сарадња са одељењским старешинама у планирању и праћењу реализације 

редовних одељењских родитељских састанака /обавезна 4 у току наставне 

године/, 

 сарадња са педагошко-психолошком службом у раду са родитељима ученика 

укључених у појачан васпитни рад и у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, 

 укључивање родитеља у самовредновање рада Школе, 

 помоћ у раду свих комисија Савета родитеља.    

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

У току школске 2016/17.године Савет родитеља је одржао 4 састанка (13.септембра, 

01. децембра, 23. фебруара и 18. маја). Савет родитеља је чинио 51 изабран 

представник одељења од 52 (одељење МС 4/4 због непостојања кворума на 

родитељским састанцима није могло регуларно да изабере свог представника у 

Савету родитеља). 

Сви чланови Савета родитеља су упознати са Законом предвиђеним надлежностима 

као и са Пословником о раду. 

На сваком састанку Савета родитеља били су присутни представници Школе 

/директор и/или помоћник директора, чланови Тима за сарадњу са родитељима. 

Записнике је, уз сагласност родитеља, водила педагог Јасмина Павићевић. 

Савет родитеља је у току године именовао своје представнике у: 

 Тим за самовредновање 

 Тим за заштиту ученика од насиља 

 Комисију за избор Ученика генерације 

 Општински Савет родитеља 

 Комисију за избор најповољније понуде за осигурање ученика 

 Комисију за избор агенције која ће реализовати излет ученика првог разреда 

 Комисију за избор агенције која ће реализовати петодневну екскурзију ученика 

трећег и четвртог разреда у школској 2017/18.години 
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Савет родитеља је током свог рада донео следеће одлуке: 

 да се износ који одобрава осигуравајућа кућа (на име осигурања ученика, 20% 

од укупне уплате осигурања) искористи за куповину књига за награђивање 

ученика (Ђак плус и на најуспешнијих ученика на крају школске године) 

 избор најповољније понуде за осигурање ученика 

 избор програма и дестинације излета ученика првог разреда,  

 избор програма и дестинације петодневне екскурзије ученика трећег и 

четвртог разреда у школској 2017/18.години 

 износ дневнице за одељењске старешине који ће водити ученике трећег и 

четврог разреда на екскурзију  

Теме којима се још бавио Савет родитеља током школске године: 

 усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља 

 упознавање са Извештајем о раду Школе у школској 2015/16.години, 

Извештајем о раду директора, Извештајем о самовредновању рада Школе у 

школској 2015/16.години, Годишњим планом рада за школску 2016/17.годину,  

 упознавање са извештајима о постигнућима ученика у току школске године 

 изношење примедби на рад одређених наставника и у сарадњи са директором 

и члановима Тима за сарадњу са родитељима изналажење начина за њихово 

превазилажење 

 упознавање са Извештајем о реализованој екскурзији ученика трећег и 

четвртог разреда 

 упознавање родитеља у које су све сврхе и намене коришћена школска 

сопствена средства, а пре свега, у циљу побољшавања услова боравка и рада 

у Школи, унапређивања наставе, награђивања најуспешнијих ученика и 

подизања безбедности ученика на виши ниво  

 упознавање са запаженим резултатима ученика на такмичењима /екипним и 

појединачним/ 

 информисање о начину прославе матурске вечери 

 упознавање са Записницима о инспекцијском надзору (редовни и ванредни 

прегледи) када је то била једна од наложених мера 

 активно учешће представника у раду Тима за заштиту ученика од насиља. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ  

У току септембра одржано је школско (дест екипа)и општинско такмичење у 

фудбалу, учествовале и мушка и женска екипа(Стојковић Предраг). Предвиђено 

такмичење у стоном тенису није одржано због малог броја пријављених учесника. 
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У октобру је одржано општинско такмичење у одбојци, учествовале и мушка и женска 

екипа (Драгишић Радојка). 

Новембар - одржана Трка око језера, учествовао Милојковић Ђорђе Ф 3/2 са 

наставником Гораном Боричићем. Општинско, градско и међуокружно такмичење у 

кошарци (Виторовић Славица). 

Јануар смо искористили за учешће на општинском такмичењу у футсалу, 

учествовале и мушка и женска екипа (Стојковић Предраг). 

Март - општинско такмичење у рукомету, учествовале мушка и женска екипа. 

Школски турнир у одбојци(Мирков Јован). 

Април - учешће општинско и градско такмичење у атлетици и освојено друго место у 

скоку у даљ. Школски турнир у баскету (Живковић Младен). 

Мај - међуокружно такмичење у атлетици прво место у скоку у даљ. Републичко 

такмичење у атлетици и освојено друго место у дисциплини скок у даљ. 

Чланови тима: Стојковић Предраг, Живковић Младен, Горан Боричић, Виторовић 

Славица, Ивановић Миладин, Раичевић Маринко, Мирков Јован. 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ  

Активности хуманитарног тима одвијале су се како је и планирано. 

23.03.2017. године организовано је добровољно давање крви и пријавило се 117 

даваоца,  

У току ове школске године укупно је било 205 даваоца. 

Наша школа је додата у мрежу  школа у којима се одвија акција ''Чеп за хендикеп'' и 

са  Зоран Мартинов као активистом  ове акције договорено је да се из  наше школе 

редовније врши одношење чепова. 

Најистакнутији члан  хуманитарних активности Александра Христић је организовала 

са екипом РТС прикупљање пакета за децу Косовског Поморавља. У пакетима су се 

нашла средства за хигијену и друге неопходне ствари који радују децу. Акција је 

реализована у одељењу Л1/2 одељенског старешине Наташе Теоосић, а 15. Маја је 

екипа РТС била у нашој школи и пакети су предати како бих били и уручени деци за 

коју су намењена. 

Као школа која образује хумане младе људе ово су била наважније хуманитарне 

активности, док су ученици са наставницима континурано изграђивали хумане 

односе како међу вршњацима тако и на наставим базама са корисницима 

здравствене заштите. 

Чланови тима: Александра Христић, Светлана Лукас, Марија Нешић. 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА И ЕКСТЕРИЈЕРА ШКОЛЕ 

Реализоване активности: 

Током септембра 2016. године организована је акција уређења школског дворишта. 

Она је подразумевала кошење траве, окопавање земљаних површина и сејање нове 

траве, скупљање амбалаже и другог смећа и чишћење дворишта. Такође су 
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окречени и делови фасаде школске зграде на којима су били спрејем исписани 

графити.  

У холу школе на паноима изложени су радови ученика с темом Календар здравља.  

У октобру обележен је Светски дан хране- 16. октобра постављена је изложба на 

паноима и плакатима које су реализовали ученици смера медицинске сестре са 

својим наставницима.  

Поводом Светког дана права детета изложени су панои које су реализовали ученици 

првог и четвртог разреда смерова лаборант и медицинске сестре. Ученици 

фармацеутског смера урадили су плакате на тему превенције болести зависности и 

њихови радови су такође изложени.  

Поводом лекарске славе 14. новембра сви наставници ове струке, а и други, 

учествовали су у припреми и реализацији прославе. Посебан допринос дала је др 

Елизабета Вујичић која је била овогодишњи домаћин славе.  

У децембру обележен је Светски дан борбе против сиде. Ученици су урадили 

адекватне плакате и изложили их у холу школе. Учествовали су ученици свих 

смерова.  

Поводом доласка нове 2017. године школа је украшена, а у холу је постављена 

декорисана и окићена јелка.  

Ученици смера санитарни техничар другог разреда направили су новогодишње 

честитке које су такође изложене на паноима.  

Уочи дана школске славе Светог Саве постављена је изложба ликовних радова и 

паноа инспирисаних ликом и делом овог српског светитеља. Радове су реализовали 

ученици другог разреда сантарног смера.  

Почетком марта постављена је изложба ученичких радова посвећена Дану жена. 

Доласком пролећа интензивирано је уређивање простора око школе.  

Ученици смера медицинске сестре урадиле су плакате везане за превенцију од 

малигних болести који су изложени на зидовима и паноима у холу школе. 

Поводом обележавања светског дана здравља, 7. април ученици су израдили 

плакате и паное који су изложени у холу школе. 

Такође, ученици су урадили и плакате везане за превенцију у борби против пушења 

и они су изложени у холу школе. 

Ученици другог разреда смера санитарни техничар радили су плакате посвећени 

нашим најпознатијим уметницима које смо такође излагали у холу школе. 

Ради оплемењивања амбијента у знак добродошлице ученицима који се уписују у 

први разред организована је изложба најуспешнијих ученичких ликовних радова које 

су урадили ученици смера санитарни техничар. 

Школско двориште је континуирано, чишћено и уређивано до краја наставне године. 

Чланови Тима: 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

Тим су чинили директор, помоћник директора, педагошко-психолошка служба, 

координатори наставе, Драшковић Мирослав, Михаиловић Александра, Маринковић 

Живорад, представници Савета родитеља - Мићовић Милан МС 2/4, Станојев 

Коњикушић Виолета СТ 1/1 и Мартић Милица Ф 1/3. 

Реализован је већи део планираних активности. Посебно се истичу следеће 

активности: 

 А к т и в н о с т и Извештај о реализацији  

IX -Усвајање Плана рада Тима за 
школску 2016/17. годину 

Усвојено на почетку школске 
2016/17.године, као саставни део 
Годишњег плана рада  

-Избор родитеља у Тим и 
укључивање родитеља у рад на 
превентивним активностима 

Именована су 3 родитеља-
представника Савета родитеља за 
чланове Тима за заштиту ученика 
од насиља: Мићовић Милан МС 2/4, 
Станојев Коњикушић Виолета СТ 
1/1 и Мартић Милица Ф 1/3 на 
седници 13.09.2016. 

-Формирање Вршњачког тима није реализовано 

-Упознавање ученика и родитеља 
са Кућним редом Школе, правима, 
обавезама и одговорностима 
ученика и родитеља 

Реализовале одељењске 
старешине на почетку школске 
године на часовима одељењске 
заједнице и родитељским 
састанцима 

-Успостављање контаката са 
руководиоцима спортских секција 
школа на територији општине ради 
утврђивања термина одржавања 
турнира 

Стручни актив наставника физичког 
васпитања остварио је контакте са 
руководиоцима спортских секција на 
општинском нивоу као и са 
представницима Спортског савеза 
Београда у вези са календаром 
такмичења, припремама и учешћу 
на такмичењима свих рангова. 

-Oбезбедити ризична места у 
оквиру школске зграде, дворишта, 
фискултурних терена 

Обезбеђено стално и несметано 
функционисање видео-надзора уз 
додавање камера и премештање 
појединих камера на адекватније 
место. 
Константно праћење терена око школе 
и у школској згради, интервенисање по 
потреби: 
Алексов Стојан, Драшковић Мирослав и 
школски полицајац 

-Oбезбедити ризичне периоде дана 
и активности када долази до 
повећања ризика по безбедност 
ученика 

Константно праћење и подстицање 
дежурства наставника и помоћ у 
дежурству дежурним ученицима 
(координатори наставе) 
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X -Едукација одељењских старешина 
за реаговање у ситуацијама на 
првом нивоу присутности насиља 

По потреби и конкретном случају. 

Истакнута потреба да се сви 
наставници информишу о начинима 
реаговања на појединим нивоима 
уоченог насиља. 

-Укључивање у акције које се 
реализују на локалном нивоу 

Мирослав Драшковић је 
присуствовао на састанку у 
Општини на којима је, као тачка 
дневног реда, разматрана: 
Безбедност ученика (септембар, 
2016.). 

Представници Савета родитеља су 
обавештени о трибини Безбедност 
на интернету у организације ГО 
Звездара (13.10.) 

-Упознавање ученика са значењем 
основних појмова: насиље, 
злостављање, занемаривање, 
врстама насиља, превентивним и 
интервентним активностима у 
Школи, деловањем Тима за заштиту 
ученика од насиља 

Реализовано на часовима 
грађанског васпитања 

 

XI -Међушколски сусрети у одбојци 
/општинско и градско такмичење/ 

чланови актива наставника физичког 
васпитања 

XII -Реализација радионице које 
промовишу позитивно и осуђују 
насилно понашање 

Реализованао на часовима 
грађанског васпитања 

-Мотивисање ученика за активно 
укључивање у рад секција 

 

I,II -Анализа рада тимова, 
превентивних и интервентних 
активности у току првог 
полугодишта 

Чланови Тима 

 

д
р

у
го
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ш
те

 

Спортска такмичења - кошарка, 
фудбал, рукомет, одбојка, атлетика 

Реализована у складу са 
календаром такмичења 

Хуманитарне активности -Реализована акција прикупљања 
пластичних чепова у акцији „Чеп за 
хендикеп“. 

-Реализована хуманитарна акција 
прикупљања одеће, обуће, 
средстава за хигијену, школског 



Извештај о раду Школе 2016/2017. 

 

 

136 

прибора за децу са севера Косова 
(Александра Христић са одељењем 
Л1/1, уи сарадњи са РТС 1). 

-Реализоване две акције 
добровољног давања крви 
(реализатор - тим за хуманитарне 
активности) 

Континуиране активности: 

 праћење функционисања дежурства наставника и ученика  
 праћење безбедности ученика и сигурности њихових личних ствари у 

гардеробама на наставним базама 
 стално обилажење школске зграде и дворишта у сарадњи са школским 

полицајцем 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ  

Културна и јавна делатност школе припада подручју васпитно-образовних 

активности којом се остварује чвршћа и непосреднија веза са друштвеном средином. 

Циљ ове школске делатности је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и 

општег културног и образовног нивоа рада у друштвеној средини. Остварује се 

разноврсна, садржајна и перманентна сарадња са културним институцијама у граду. 

Културна и јавна делатност школе укључена је у наставне и ваннаставне садржаје 

рада са ученицима. Нарочито су видљиви и значајни садржаји рада секција и 

радионица, које омогућавају ученицима да се укључе у друштвено-забавне токове 

рада школе, општине и града. 

Ове школске године остварени су сви планирани задаци. Ученици су организовано, 

са разредним старешинама посетили Сајам књига, мада је број ученика могао да 

буде и већи. Новогодишња представа за малишане ''Писмо за Деда Мраза" изведена 

је са великим успехом. 

Прослава Дана Светог саве билс је свечана и достојанствена. 

Представа ''Хотлајн" била је јако добро прихваћена код ученика и колега. 

Гопта је и ове године била доказ да наша школа има бројне талентоване ученике. 

Такође, наши ученици су активно и успешно заступали своју школу на Звездаријади. 

Врло смо задовољни културним активностима у нашој школи, мада је приметно да су 

у ове делатности углавном укључени само наставници српског језика и књижевности. 

Било би добро да се мало више ангажују и друге колеге, посебно из друштвених 

предмета. 

Чланови Тима: Санела Тополовић, Драгана Стојић, Јасмина Жујовић, Драгана 

Живковић, Александар Бађевић. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД 

24.08.2016. год.  Састанак Тима – састављање годишњег  плана рада, избор 

председника; 

08.09.2016.год. Израда плаката ''календар здравља'' и упознавање и укључење 

ученика у предстојеће активности тима; 

20.09.2016.год. Састанак Тима (Организација посете фестивала здравља); 

22.09.2016.год. Фестивал здравља – трибина: „Како против трговине људима“, 

организатор ''Астра''. Присуствовали ученици Ф 2/1, СТ 1/1, СТ 1/2. 

23.09.2016.год. Фестивал зрдавља – трибина: ''Превенција полно преносивих 

инфекција и ХИВ-а код младих'', организатор ''АС центар и жена плус''- 

Присуствовали ученици Ф 1/1,СТ 2/2. 

26.09.2016.год. Светски дан контрацепције - Израда и изложба плаката на тему 

''Контрацепција'' и дискусија на часовима хигијене и здравствене неге. 

02.10.2016.год. Обележавање светског дана срца у сарадњи са градском општином 

Звездара – активности на спортском центру ''Олимп''. 

28.10.2016.год. Посета дому старих ''Бежанијска коса'' у циљу обележавања месеца 

старих, учествовали ученици свих смерова. 

17.11.2016.год. Радионица на тему ''Беба бити или не бити''.  Учествовали ученици 

одељења Ф 3/2. 

18.11.2016.год. Обележавање недеље посвећене антимикробној резистенцији – 

трибина у Дому омладине на тему ''Антимикробна резистенција'', предавач др 

Оливера Јовановић. Присуствовали ученици МС 4/2, МС 4/3; 

22.11.2016.год. Посета дому старих ''Бежанијска коса''- држење са старима кроз 

друштвене игре. Присуствовали ученици одељења Ф 3/1; 

23.11.2016.год. Састанак тима и договор са педагогом школе око сарадње са 

организацијом Е8. 

24.11.2016.год. Радионица ''Пази SE(X)'' у циљу обележавања 1.децембра, дана 

борбе против сиде у организацији Е8. Учествовали ученици одељења Л 3/1, Л 2/2, 

МС4/1, МС 4/3; 

06.12.2016.год. Израда и изложба плаката на тему ''Алкохолизам''; 

08.12.2016.год. Предавање припадника МУП-а и члановацентра о наркоманији. 

Присуствовали ученици Ф 2/3, МСII, Л2/1; 

09.02.2016.год. Радионица ''Беба бити или не бити''. Учествовали ученици МС 3/1; 

15.12.2016.год. Састанак тима у вези анализе гостовања припадника МУП-А и РЕТО 

центра и договор око поновне сарадње због великог интересовања; 

06.02.2017.год. Састанак тима – Анализа активности у првом полугодишту и 

планирање активности за друго полугође и писање извештаја о активностима. 

07.03.2017. настављена сарадња са Домом старих Бежанијска Коса; ученици Школе 

заједно са корисницима Дома кроз дружење обележили 8. март, Дан жена, 
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13,17,21. март 2017. посета изложби о кафи и кофеину у Природњачком музеју; 

ученици другог разреда смера фармацеутски техничар имали прилику да чују 

информације о добрим и лошим странама кофеина, али и да сазнају где је он све 

сакривен и како ствара зависност у нашем организму 

04.04.2017. у сарадњи са колегиницом др Ксенијом Беаром организовано предавање 

о превенцији пушења и штетности дуванског дима у нашој школи; предавачи из 

Института за јавно здравље Батут 

19.05.2017. предавање о лековитости пчелињих продуката, о начину њиховог 

коришћења и дозирања; предавање организовано за ученике другог разреда ФТ 

смера; предавачи из Друштва пчелара Београд 

03.07.2017. састанак тима ради евалуације досадашњег рада и писања годишњег 

извештаја 

Закључак: 

Чланови тима  за здравствено васпитни рад  су, углавном, реализовали активности 

које су планирали за школску 2016/2017.годину.  

Ове године није довољно пажње посвећено обележавању светског дана здравља и 

није остварена планирана сарадња са организацијама које се баве превенцијом 

ХИВ-а , а изостала је и сарадња са предававачима у вези превенције карцинома 

грлића материце.  

Чланови тима су сагласни да су ученици радо узимали учешће у активностима тима 

и да је посебно корисно било организовање радионица на различите теме. Кроз 

радионице су ученици највише били укључени и најлакше прихватали поруку коју је 

тим слао том приликом. 

Чћанови Тима: Милена Спасовић, Бојана Рвовић, Слађана Сарић и Милка Лукић. 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим су чинили: Јадранка Абузеид -  директор, Силвиа Радић – психолог, Јасмина 

Павићевић – педагог и наставници Ксенија Беара, Јелена Анђелић, Снежана 

Бећирић, Миља Миљковић и Ана Газдић. 

У току школске године није идентификован ниједан ученик за којег је било потребно 

донети индивидуални образовни план нити је таквих захтева било од стране 

родитеља. Постигнућа ученика су се континуирано пратила од стране одељењских 

старешина, Одељењских већа, педагошко-психолошке службе. Све интервенције у 

случајевима када ученици нису постизали задовољавајући успех одвијале су се на 

првом нивоу подршке и то кроз: индивидуални или групни саветодавно-инструктивни 

рад рад са ученицима од стране педагошко-психолошке службе, упућивање и 

укључивање ученика на допунску наставу, саветодавни рад са наставником 

предмета из којег евидентирани ученици не постижу очекивана образовна 

постигнућа, изналажење ефикаснијих начина рада кроз индивидуални и 

индивидуализован приступ ученику, сарадњу са родитељима.  
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Психолог и педагог су на седницама Одељењских већа упућивале наставнике у 

најефикасније приступе и начине рада са ученицима који су уписани у школу са 

раније дијагностикованом дислексијом и дисграфијом (3 ученика другог разреда). 

Такође, наставници су упућивани у рад са ученицима са развојним, породичним, 

здравственим проблемима. По потреби, сарађивало се са сарадницима из Центара 

за социјални рад и домова за смештај ученика.  

Током школске године ученици и наставници су учествовали у акцијама и 

манифестацијама којима се ствара позитивна атмосфера прихватања деце и особа 

са тешкоћама у развоју и из осетљивих друштвених група: 

 Више о учешћу у наведеним акцијама и манифестација у оквиру Извештаја Стручних већа о раду  

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Тим за самовредновање чинили су: директор, помоћник диектора, координатори 

наставе, педагошко-психолошка служба, Стоичков Бјанка - представник Ученичког 

парламента, Франета Јасмина - представник Савета родитеља, Јушчак Љиљана - 

представник Школског одбора, Батас Снежана, Златковић Ивана, Предојевић 

Ћоровић Јована, Марковић Славица. 

Тим је у пуном саставу одржао четири састанка током године, али се сарадња свих 

чланова Тима одвијала током целе школске године (консултације у вези са 

припремом  инструмената за прикупљање података, писање извештаја и анализа, 

предлози за унапређивање и сл.). Пратила се динамика извршавања планираних 

активности уз минимална одступања.  

Током године реализоване су следеће активности: 

 Сви чланови Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља су упознати 

са резултатима спроведеног самовредновања у школској 2015/16.години; 

 Златковић Ивана је реализовала анкетирање запослених (упитник - 

Обезбеђивање квалитета), обрадила податке и сачинила извештај; 

 Батас Снежана је веома студиозно анализирала Школски програм (али и Годишњи 

план рада Школе и Развојни план), истакла кључне снаге али и подручја која би се 

могла унапређивати; 

 Јована Предојевић Ћоровић је анкетирала наставнике (Руковођење, 

професионалне компетенције, способност руковођења), обрадила податке и 

сачинила извештај; 

 представници Ученичког парламента су у сарадњи са психологом Силвиом Радић 

сачинили упитник за анкетирање чланова Ученичког парламента, извршили 

анкетирање, психолог је обрадила податке и сачинила извештај; 

 Љиљана Јушчак, као члан Школског одбора из реда Наставничког већа, је 

урадила и обрадила упитник за чланове Школског одбора; 
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 Славица Марковић је урадила упитник за анкетирање Савета родитеља 

(Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета), извршила анкетирање на  

седници Савета родитеља 18.05.2017. и обрадила податке; 

 Координатори наставе су урадили анализу Развојног плана са посебним освртом 

на реализацију предвиђених активности за сваки образовни профил; 

 Силвиа Радић је од прикупљених свих извештаја и доказа сачинила Извештај о 

реализованом самовредновању са предлогом активности на унапређивању 

вреднованих области квалитета.   

На састанку Тима је извршена и анализа Извештаја Тима за спољашње вредновање, 

по областима калитета. Спољашње вредновање је реализовано 20. и 

21.04.2017.године. 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

Тим су чинили: педагошко-психолошка служба, Терзић Милена, Пршић Далиборка и 

Савић Татјана. 

У току школске 2016/17.године реализоване су следеће активности: 

 пријем новоуписаних ученика (реализација: педагошко-психолошка служба); 

 праћење адаптације ученика првог разреда и новоуписаних ученика (реализација: 

педагошко-психолошка служба); 

 праћење постигнућа ученика и саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа 

у учењу, утврђивање узрока неуспеха, сарадња са родитељима (реализација: 

педагошко-психолошка служба у сарадњи са одељењским старешинама); 

 реализован аналитички рад – Разлози преквалификовања (са којим стеченим 

дипломама средњих школа се уписују кандидати на преквалификацији у последње 

две године, реализатор: педагог 31.10.2016.године); 

 психолог је тестирао преко 50 ученика четвртог разреда ТПИ (тестом 

професионалних интересовања), након чега је обавио саветодавни рад са 

ученицима; 

 психолог је током другог полугодишта анкетирао ученике четвртог разреда о 

намерама након завршетка средње школе (запослење, наставак школовања на 

високим школама и факултетима, избор факултета) и о томе обавестио 

Наставничко веће на седници 09.06.2017.године; 

 6 представника Школе је присуствовало годишњој конференцији ТЕМПУС-а на 

тему „Каријерно вођење и саветовање“ 06.12.2016.године (Силвиа Радић, Јасмина 

Павићевић, Милена Спасовић, Јелена Анђелић, Љиљана Пауновић, Невенка 

Живојиновић); 
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 ученици четвртог разреда и Савет родитеља обавештени да ће се 

25.02.2017.године у Земунској гимназији одржати Сајам образовања где би 

требало да се представи око 30 државних и приватних високих школа и факултета 

(сајам првобитно планиран за јануар али је одложен); 

 заинтересовани ученици су са наставником Миленом Спасовић организовано 

посетили сајам образовања (Edu fair), сајам је посетио и педагог; 

 Школа је са представницима ученика свих  образовних профила и наставницима 

учествовала на Звездарском сајму образовања 06.04.2017. године у Београдској 

пословној школи и на Сајму средњих стручних и уметничких школа 11. и 

12.04.2017.године у организацији Секретаријата за образовање и дечију заштиту, 

Националне службе за запошљавање и Привредном комором Србије; 

 10.05.2017.године у организовану посету Школи дошли су ученици осмог разреда 

ОШ „Стеван Дукић“ (14 ученика и 2 наставника) како би се што боље 

информисали о свему што наша Школа нуди будућим ученицима; 

 представници Школе су, као и сваке године, учествовали 05.05.2017.године на 

Сајму образовања у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ (Звездара); 

 током школске године, у циљу професионалног информисања и усмеравања, 

било је индивидуалних посета ученика осмог разреда или са родитељима;  

 заинтересовани ученици трећег разреда су са наставником Миленом Спасовић 

27.05.2017.године посетили Фармацеутски факултет у Дану отворених врата тог 

факултета и присуствовали њиховој веома успешној презентацији. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ 

Тим за презентацију школе је чинио: директор, помоћник директора Љиљана 

Кузмановић, координатори наставе, Нада Вељковић.  

Током године вршена је презентација и промовисање Школе на њеној Интернет 

страници. Са мноштво прилигоа Школски сајт је пропратио сва збивања у Школи, 

ученичке акције, ваннаставне активности наставника и ученика, као и сарадњу 

Школе са другим школама и институцијама. На сајту су објављени сви успеси 

ученика (њихове дипломе, награде, похвале). Администратор Интернет странице 

била је Нада Вељковић. 

Школа је обележила све државне празнике, учествовала на ''Звездаријади'', ''Данима 

здравља'' и ''Светском дану срца''. И ове године организована је ''ГОПТА'' – годишње 

представљање талената ученика Школе. 

У Свечаној сали наше школе  20. децембра 2016. оджан је састанак стручних 

сарадника основних школа и представника Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Састанку је присуствовао и министар Младен Шарчевић. 

Изведена је представа ''Хотлајн''. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Школа је сарађивала са локалном заједницом у свим областима у којима је било 

могуће. Сарађивало се према Плану сарадње. У току 2016/2017. године као пример 

добре праксе спроведени су Дани здравља на Олимпу. Представници свих одсека су 

у оквиру својих компетенција прегледали локално становништво. Било је позитивних 

коментара, посебно пензионера да би овакву сарадњу требало наставити. 

У марту месецу успешно је организован Сајам образовања у Високој пословној 

школи. 

У ОШ ''Иван Горан Ковачић'' 11.марта 2017. године одржана је обука за 

имплементацију програма  Office 365 у звездарске школе. Обуку је подржала Градска 

општина Звездара, а присуствовали су директори свих основних и средњих школа са 

Звездаре. На самом почетку учесницима се обратио председник ГО Звездара 

Милош Игњатовић. 

Такође сарадња је остварена на Звездаријади, где су се наши ученици учествовали 

у разним активностима: књижевно стваралаштво, јавни говор, ликовно 

стваралаштво, први глас Звездаре... Остварена је срадња са директорима осталих 

школа на територији Звездаре. 

Општина Звездара и ове године наградила је ученике генерације свих основних и 

средњих школа на Звездари, манифестацији је присуствовала и наша Александра 

Илић, ученица генерације за школску 2016/2017 годину.  

После свега закључак је да је сарадња на задовољавајућем нивоу. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Тим за подршку ученичког парламента је у школској 2016/17 години континуирано 

мотивисао и подржавао све акције које је ученички парламент спроводио, а неке од 

акција и иницирао. Са обзиром да су и председница и секретар ученичког 

парламента ученице завршних разреда, чланови парламента су учествовали у 

многим активностима у школи и ван ње.  

Из активности ученичког парламента, поред редовних састанака, издвајамо: 

 Присуствовање првој регионалној конференцији о предузетништву младих у 

Србији, Црној Гори И БиХ 

 Радионица Удружења за децу оболелу од малигних болести “Чика Боца” 

 Присуство конференцији Канцеларије за европске интеграције 

 Присуство радионици хуманитарне организације “МладиЦе” “Живе књиге” 

 Презентација програма за учење страних језика “АИЕСЕЦ” 

 Презентација Канцеларије за младе о радионицама креативног веб новинарства 

 Организација хуманитарног концерта посвећеног Немањи Леонтијевићу, 

скупљено 67.200 дин 

 Сарадња са ученичким парламентом Земунске гимназије 
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 Мултимедијална претентација “Како написати ЦВ” професора са универзитета 

“Сингидунум”  

 Учешће у Светском дану здравља 

 Допринос и учешће у реализацији ПИСА тестирања 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

Све активности које су биле планиране за 

школску 2016/2017. годину су у потпуности 

остварене. Сви датуми из области екологије 

су обележени кроз активност ученика – 

презентације ученика по одсецима, 

прављење плаката који су били окачени у 

ходнику испред санитарног кабинета, као и у 

кабинету комуналне хигијене. Такође, ученици су са наставницима Јовановић 

Јулијаном, Марић Далиборком, Станисављевић Аном и Томашевић Миленом 

посетили Сајам заштите животне средине и природних ресурса ( 12 – 14.10.2016. 

године ), као и Међународни фестивал зелене културе ( 15 – 18.11.2016. године). 

Светски дан борбе против пушења ( 31. мај ) обележен је прављењем реклама 

против пушења које су биле окачене у кабинетима санитарно – еколошког одсека. 

 

15.септембар Светска акција Очистимо свет 

16. октобар Дан здраве хране 

3. новембар Светски дан чистог ваздуха 

17. новембар Дан еколошког покрета 

20. новембар Дан детета 

1. децембар Дан борбе против сиде 

26. јануар Светски дан образовања о 

заштити животне средине 

14. фебруар Светски дан очувања енергије 

5. март Дан енергетске ефикасности 

22. март Светски дан воде 

7. април Светски дан здравља 

22. април Дан планете Земље 

22. мај Светски дан заштите 

биодиверзитета 

31. мај Светски дан борбе против пушења 

5. јун Светски дан заштите животне 

средине 

Чланови тима: Станисављевић Ана, Нинић Љиљана,Тегелтија Савка 

  

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА НАСТАВНИЦИМА-ПРИПРАВНИЦИМА И 

НАСТАВНИЦИМА - МЕНТОРИМА 

У току школске  2016/17.године приправнички стаж  завршило је 13 наставника: 

Ксенија Беара, Вања Кркић, Бојана Рвовић, Николина Симеуновић, Александра 

Пејић, Светлана Лукас, Слађана Сарић, Славица Томашевић, Весна Трнинић, Ана 

Станисављевић, Милена Спасовић, Кристина Петровић, Емилија Благојевић. За све 

њих ментори су директору Школе доставили мишљење о освареној сарадњи са 

својим приправником и оспособљености за самосталан образовно-васпитни рад. 

Након добијеног позитивног мишљења од ментора, директор је именовао комисије 

које су извршиле проверу савладаности програма увођења у посао наставника-

приправника, присуствовањем реализацији теоријске наставе или вежби, 

дидактичком анализом часова и непосредних припрема наставника за час, 

доношењем одлуке о оспособљености наставника-приправника за самосталан 

образовно-васпитни рад и израдом извештаја за сваког наставника којим се 

пријављују Министарству просвете за полагање испита за лиценцу. 

У току школске године испит за лиценцу положило је пет наставника: Љубинка 

Коцић, Александра Христић, Јелена Вранић, Данка Радосављевић, Марија Нешић. 

Део испита за лиценцу, испите из педагогије и/или психологије, положиле су 

Александра Спалевић и Сања Тимотијевић. 

Педагог и психолог су пружиле помоћ наставницима у припреми за полагање испита 

за лиценцу, пре свега, у креирању припреме за час и решавању педагошких 

ситуација. 

Статус наставника-приправника у школској 2016/17.години стекло је шест 

наставника: Милена Васовић, Милена Томашевић, Јована Поповић, Бојана 

Пантелић, Бојана Грујичић, Јелена Матић. Тања Бошковић и Вања Радуновић су у 

својству приправника радиле до 07.10.2016. За све њих директор Школе је именовао 

менторе а педагошко-психолошка служба је упућивала и приправнике и менторе у 

начине и облике њихове међусобне сарадње и давала приправницима све 

неопходне информације које су у вези са  планирањем, припремањем и 

реализацијом наставе и непосредним радом са ученицима. Извештаји о статусу 

наставника-приправника и међусобној сарадњи подносили су се и Педагошком 

колегијуму од стране педагога и наставника-ментора. Сви наставници-приправници и 

њихови ментори у обавези су да уредно воде Протокол оспособљавања наставника-

приправника за самосталан образовно-васпитни рад. 
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Наставници-приправници и наставници-ментори:  

Наставник-приправник Наставник-ментор напомена 

Ксенија Беара - наставник 
медицинске групе предмета 

(крајем школске године прекинут радни 
однос због промене радног места) 

Елизабета Вујичић 27.10.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Вања Кркић - наставник 
фармацеутске групе предмета 

(у току другог полугодишта прекинут 
радни однос због промене радног 
места) 

Надица Гајовић 28.11.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Бојана Рвовић - наставник 
практичне наставе у одсеку 
лабораторијских техничара 

Стојан Алексов 09.11.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике  

Николина Симеуновић - 
наставник фармацеутске групе 
предмета 

Надица Гајовић 28.11.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике  

Александра Пејић - наставник 
медицинске групе предмета 

Милена Стојичић 18.10.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Светлана Лукас - наставник 
здравствене неге 

Ивана Стевановић 19.10.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Слађана Сарић - наставник 
здравствене неге 

Јована Предојевић 
Ћоровић 

28.10.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Славица Томашевић - наставник 
практичне наставе у одсеку 
лабораторијских техничара 

(у току другог полугодишта прекинут 
радни однос због промене радног 
места) 

Стојан Алексов 10.11.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Весна Трнинић - наставник 
латинског језика 

Јелена Радевић 23.11.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Ана Станисављевић - наставник 
практичне наставе у одсеку 
санитарно-еколошких техничара 

Јулијана Јовановић 08.12.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Милена Спасовић - наставник 
фармацеутске групе предмета 

Кристијан Карин 28.12.2016. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 
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Кристина Петровић - наставник 
медицинске биохемије 

Данијела Бађевић 08.05.2017. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Емилија Благојевић - наставник 
здравствене неге 

Емилија Стојковић 15.03.2017. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Милена Васовић - наставник 
фармацеутске групе предмета 

Нада Мојовић сарадња од 01.09.2016. 

Милена Томашевић - наставник 
практичне наставе у одсеку 
санитарно-еколошких техничара 

Далиборка Марић сарадња од 05.09.2016. 

Јована Поповић - наставник 
здравствене неге 

Споменка Варајић сарадња од 13.09.2016. 

Јелена Матић - наставник 
српског језика и књижевности 

Санела Тополовић сарадња од 13.09.2016. 

Бојана Грујичић - наставник 
здравствене неге 

Љиљана Јушчак сарадња од 19.09.2016. 

Бојана Пантелић - наставник 
здравствене неге 

Александра 
Обреновић 

сарадња од 17.10.2016. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Решењем о именовању за помоћника директора 05-1656/1 од 22.10.2015. је одлуком 

директора именована Љиљана Кузмановић за 70% радног времена, а остатак радног 

времена је и даље на пословима наставник стручне групе предмета. 

Редовне активности: 

 Планирање и руковођење седницама Педагошког колегијума – седницe у 

септембру, новембру, јануару,  априлу,  јуну  и јулу месецу 

 Праћење одвијања наставног процеса, учешће у усклађивању распореда 

часова, обезбеђивање замене за одсутне наставнике 

 Ангажовање на пословима дежурства са циљем редовног одвијања наставе 

 Присуство седницама Одељењских већа и Наставничког већа 

 Посете часовима редовне наставе са циљевима: праћења процеса наставе, 

утврђивања узрока слабијих постигнућа ученика, по жалбама ученика, 

упознавања са атмосфером у одељењу и праћења понашања појединих 

ученика 

 Васпитни рад са ученицима који су чинили лакше и теже повреде обавеза 

ученика, као и комуникација са њиховим родитељима 

 Праћење и подршка раду наставника-приправника 

 Учешће у планирању, организацији и евиденцији стручног усавршавања 

наставника  

 Сарадња са наставницима и одељенским старешинама у вези са решавањем 

ситуационих проблема ученика 

 Комуникација и сарадња са органима локалне самоуправе - Одељењем за 

друштвене делатности ГО Звездара и Канцеларијом за младе 

 Попуњавање разних табела за потребе институција града и Републике 

 Учешће у раду Тима за самовредновање, Тима за сарадњу са локалном 

самоуправом, Тиму за заштиту ученика од насиља, Тима за презентацију школе, 

Тима за инклузивно образовање  

 Присуство свим манифестацијама и смотрама на којима су учествовали 

ученици, као и организованим изложбама у холу Школе 

 Сарадња са школским полицајцем у циљу осигурања безбедности ученика 

 Сарадња са Хитним интервенцијама 

Остале активности, поред редовних, по месецима: 

Септембар 

 Организација пријема ученика у први разред 
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 Пријем молби, решавање и распоређивање ученика за упис у школу /за други, 

трећи и четврти разред/ 

 Рад на Школском развојном плану 

 Рад на Извештају о раду школе за школску 2016/17. годину 

 Рад на Годишњем плану рада за школску 2017/18. годину 

 Рад на Самовредновању рада школе за школску 2016/17. годину 

 Организација наставе за време екскурзије ученика трећег и четвртог разреда 

 Снимање потреба за наставницима, сачињавање списка наставника на 

одређено време 

 Сакупљање података за ЦЕНУС 

 Корекције 40-часовне радне недеље 

 Извештаји о технолошким вишковима  

 Упоређивање са Законом и корекције постојећег Правилника о материјалној и 

дисциплинској одговорности ученика 

 Присуство седницама Савета родитеља 

Октобар 

 Сарадња са предавачима Ватрогасно спасилачке јединице сектора за ванредне 

ситуације и организација предавања за ученике првог разреда 

 Рад на Пројекту - инвестиције и инвестиционо одржавање - рад са директором 

Школе  

 Рад на Пројекту опремања објеката или појединих садржаја установе - рад са 

директором Школе 

 Преглед записника стручних већа и актива предмета - сачињено писано    

упутство за вођење записника о раду 

 Сарадња са секретаром школе - извештаји о савладаности програма увођења у 

посао за приправника Ану Станисављевић, Вању Кркић, Славицу Томашевић, 

Николину Симоновић, Бојану Рвовић, Милену Томашевић, Милену Васовић 

Новембар 

 Присуство акцији добровољног давања крви  

 Праћење почетка рада школске кантине 

 Присуство редовном инспекцијском прегледу Школе 

 Организација и вођење седнице Педагошког колегијума 

Децембар и јануар 

 Сачињавање плана активности за зимски распуст 

 Избор књига за награђивање ученика 

 Сарадња са Домом здравља Звездара - подаци о ученицима 

 Састанци стручних већа, актива предмета, школских тимова 
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 Ажурирање података за Школску управу - табела о рационализацији броја 

запослених. 

 Преглед записника стручних већа и актива предмета 

 Учешће у процесу самовредновања за анализу реализације Развојног плана - 

Евалуациони лист за процену рада директора - израда листе, давање података 

и обрада података у сарадњи са педагогом Школе 

 Учешће у процесу самовредновања за анализу реализације Развојног плана- у 

области  Организација  рада и руковођење као и остварености Годишњег плана 

рада Школе и Школског програма 

 Учешће на састанку Тима за борбу против насиља 

 Учешће у обележавању Дана Светог Саве 

 Сарадња са Институтом за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“ и учешће 

у истраживању „Глобално истраживање пушења код младих у Србији.“ 

Фебруар 

 Одређивање наставника општеобразовних предмета за учешће у „Развионици“ 

и састанак са наставницима у циљу упознавања са Пројектом са педагогом и 

директором 

 Надставак хуманитарне акције „Чеп за хедикеп“ 

 Избор одељења за анкетирање родитеља по задатим критеријумима - 

припрема анкете, задавање, обрада - анкета достављена од стране 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда 

 Организација презентације Факултета „Сингидунум“ ученицима четвртог 

разреда 

 Организација презентације Високе струковне школе „Висан“ ученицима четвртог 

разреда 

Март 

 Присуство акцији добровољног давања крви  

 Посећен Сајам образовања у Високој пословној школи  

 Организација презентација високих школа и факултета у Школи 

 Учешће у раду Школског одбора 

 Учешће у раду и састанцима Тима за борбу против насиља 

 Учешће у раду и састанцима Тима за сарадњу са локалном самоуправом 

Април 

 Учешће у планирању активности наставника и ученика Школе на манифестацији 

поводом обележавања Дана здравља у организацији ГО Звездара, у Спортском 

центру "Олимп" 

 Дан отворених врата за ученике основних школа -- организација и реализација 
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 Организација обиласка Школе ученика, родитеља и наставника основних школа 

по исказаним интересовањима у циљу професионалног информисања 

 Пријављивање и подношење предлога програмских активности у оквиру 

спровођења програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја 

на путевима Градске општине Звездара, организација учешћа Школе, 

осмишљавање кампање са педагогом и директором Школе 

 Планирање састанака директора са одељењским старешинама  

 Организација припремне наставе за разредне испите за ученике који уче 

немачки, руски и француски језик, сарадња са наставницима, повезивање 

наставника и ученика  

 Рад са наставницима на замени  

Мај 

 Састанак са гошћом из Немачке Астрид Ванхоф и сарадником Radu Sinu 

Fitermanom који су испред Агенције Unternehmensberatung fur das 

Gesundheitswesen понудили сарадњу са ученицима Одсека медицинских 

сестара-техничара, по завршетку школовања. Састанку су присуствовали и 

директор, координатор наставе за Одсек медицинских сестара-техничара 

Душица Бојић и Стојан Алексов 

 Припреме и учешће у реализацији матурских испита, организација дежурства 

наставника на матурском испиту из српског језика и књижевности - са 

директором Школе 

 Организација разредних испита за ученике четвртог разреда 

 Сачињавање Календара рада до поласка на годишње одморе запослених – 

евидентирање свих школских активности 

 Евидентирање наставника Школе који су написали уџбенике или радне свеске 

 Одређивање дежурних наставника и прегледача, као и супервизора, на 

полагању пријемних испита за упис у први разред /распоређивање за дежурство 

и рад по основним школама/ 

 Испраћај ученика четвртог разреда последњег школског дана – 30.05.2017. 

Јун и Јул 

 Присуство матурској вечери ученика 18.06.2017.  и свечаном награђивању 

ученика четвртог разреда 22.06. 2017. 

 Учешће у раду комисије за избор ђака генерације 

 Расподела књига за награђивање ученицима свих разреда 

 Разматрање иновираних програма– сарадња са директором, координаторима 

наставе, наставницима и педагогом 

 Организација припремне наставе за разредне испите и организација разредних 

испита за ученике свих разреда 
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 Разматрање одабира изборног предмета за ученике будућег трећег и четвртог 

разреда који наставу похађају по иновираним плановима и  и програмима 

 Рад са директором Школе на снимању технолошких вишкова 

 Прегледање записника стручних већа  

 Припрема и реализација уписа ученика у први разред 

 Сачињавање Извештаја о раду Педагошког колегијума за школску 2016/17. г. 

 Сачињавање Плана рада Педагошког колегијума за школску 2017/18. 

 Евалуација активности током школске године 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У току школске 2016/2017. године Школски одбор Медицинске школе добио је седам 

нових чланова, по три представника из јединице локалне самоуправе и Савета 

родитеља и једног представника Наставничког већа. 

Скупштина града Београда на седници одржаној 18.07.2016.год донела је Решење о 

разрешењу чланова Школског одбора из  јединице локалне самоуправе Соње 

Максимовић, Александре Вранић и Анђелке Кнежевић и на истој седници донела 

Решење о именовању: 

               др Игора Варге 

               др Василија Коругића и  

               др Миљана Чпаљка         

за нове чланове ШО Медицинске школе из јединице локалне самоуправе. На 

седници од 04.10.2016.год Скупштина града на предлог Савета родитеља 

Медицинске школе од 29.09.2016.доноси Решење о именовању нових чланова ШО 

из  реда Савета родитеља и то:             

                  Бузић Биљана, дипл.психолог, родитељ ученика МсII 5 

                  Станојев Коњикушић Виолета, дипл. правник Ст I 1 и 

                  Тасић Зоран, дипл. ветеринара, родитељ ученика ФтII 3  

Након оставке др Снежане Милановић,наставника медицинске групе предмета на 

место члана и председника ШО 23.11.2016. и избора Весне Обрадовић Антонић, 

наставника математике за новог члана на седници Наставничког већа 30.11.2016. и 

потврде од стране Скупштине града, промењен је и седми члан ШО.  

Из предходног сазива остале су Љиљана Јушчак, наставник здравствене неге и др 

Мила Неагић Шешлија, наставник медицинске групе предмета, која је на седници 

ШО од 25.01.2017.год изабрана за председника ШО, а за њеног заменика др Миљан 

Чпаљак.  

У току школске 2016/2017. године Школски одбор  је одржао је пет седница.  

На првој седници 14.09.2016. год  представљени су нови чланови из јединице 

локалне самоуправе,  усвојен је : 

 Годишњи план рада школе за 2016/17.   

 Извештај о раду школе за 2015/2016.год,  

 Извештај о самовредновању,  

 Извештај о раду директора за 2015/16.год и  

 расписан је конкурс за специјализацију техничара за рад у служби трансфузије. 

Друга седница ШО одржана је 23.11.2016. када су представљени нови чланови из  

Савета родитеља, прочитан је извештај са реализованих екскурзија треће и четврте 

године, усвојене су измене и допуне : 

Правилника о награђивању ученика медицинске школе и 

Плана јавних набавки. 
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Чланови ШО упознати су са ванредним инспекцијским прегледом школе а 

председник  

Стамбене комисије Предраг Стојковић затражио израду Пословника о раду стамбене 

комисије. Педседник ШО др Снежана Милановић на истој седници даје оставку из 

личних разлога, а послове из њене надлежности по одлуци ШО обављаће др Мила 

Неагић Шешлија  до избора  новог председника.  

Трећа седница одржана је 25.01.2017.године и на овој седници представљен је нови 

члан из Наставничог већа, Весна Обрадовић Антонић, и изабрани су председник др 

Мила Неагић Шешлија и заменик председника ШО, др Миљан Чпаљак. На истој 

седници чланови ШО доносе: 

1. Финансијски план школе за 2017. год 

2. План јавних набавки за 2017. год.  

3. Усвајају  извештај  о попису имовине за 2016.год и  

4. извештај о раду директора у првом полугодишту 2016/17.год. и  

5. упознати су са записником о редовном и ванредном инспекцијском надзору 

Четврта седница одржана је 27.02.2017.године и односила се на извештај 

финансијске службе, којије детаљно поднела Станислава Гочманац и усвајање 

Завршног рачуна школе за 2016.годину. Директор школе Јадранка Абузеид дала је 

информације о активностима школе у вези са проценом стања и  реконструкцијом 

електричних инсталација, о активностима Савета родитеља и изабраним 

дестинацијама за екскурзију трећег и четвртог разреда 2017/18.године и учешћу  

ученичког парламента  у избору места за прославу матурске вечери.  

У априлу месецу чланови Ш.О. позвани су од стране школске управе Пожаревца која 

је била у спољашњем вредновању квалитета образовно-васпитног рада установе да 

изнесу своје мишљење о раду Ш.О., директора и другим важним питањима од 

значаја за рад школе. Разговор и анкету је водио Драгољуб Павловић, просветни 

саветник. Општи квалитет рада школе оцењен је оценом четири. 

Пета седница Ш.О. одржана је 22.05.2017.године са циљем да се именује комисија 

за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба и именована је 

комисија од пет чланова која је по постојећем правилнику спровела бодовање. 

Чланови Ш.О.  

дали су сагласност на измену плана јавних набавки и добили друге актуелне 

информације о завршетку наставне 2016/17. године.    

председник Ш.О. др Мила Неагић Шешлија                                           
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА НАСТАВЕ ЗА ОДСЕК МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА-ТЕХНИЧАР  

У току школске 2016/17год. садржаји активности координатора наставе су били 
следећи:  

 Подела часова вежби и блока и израда распореда истих 

 Обнављање и потписивање уговора са наставним базама 

 Опремање кабинета за здравствену негу,прву помоћ и педијатрију у циљу 

побољшања квалитета наставе 

 Одржан састанак са одељенским старешинама и конституисање одељенских 

већа  

 Организација одељенских већа на сваком класификационом периоду и израда 

извештаја о постигнутим резултатима 

 Организација учешћа на следећим манифестацијама:"Светски дан здравља";  

 Организација учешћа на сајмовима образовања 

 Праћење реализације наставе (теоретске, вежби у кабинетима здравствене 

неге,вежби на наставним базама и вежби у блоку) 

 Организација школског такмичења из здравствене неге 

 Сарадња са здравственим радницима са наставних база у циљу побољшања 

услова за извођење наставе 

 Учешће у раду удружења Медицинских школа Србије и секције здравствене 

неге при удружењу 

 Сарадња са "Удружењем сестара-техничара Србије"  

 Договор и припрема ученика четвртог разреда за полагање матурског испита-

подела матурских питања 

 Организација испита и вежби за преквалификацију 

 Организација разредних,поправних и матурских испита 

 Подела часова стручном већу здравствене неге за наредну школску годину  

 Организација уписа ученика у први разред 

Бојић  Душица 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА НАСТАВЕ ЗА ОДСЕК 

ФАРМАЦЕУТСКИХ  ТЕХНИЧАРА  

На самом почетку школске године коригована  је  подела часова теоријске наставе, 

вежби и блокова у оквиру одсека. Урађен је и дефинитаван распоред вежби. 

У септембру су одржана  конститутивна одељењска већа . На крају сваког 

класификационог периода одржавана су одељенска већа ,  анализиран је рад 

ученика  и предлагане мере за побољшање њиховог успеха. Праћена је релизација 

наставних планова,посећивани часови вежби. 

Поред редовног снабдевања кабинета потрошним прибором и материјалом, 

купљени  су  компјутер са монитором и пројектор. Користиће га наставници и 

ученици у школској апотеци. 

Обновљен је уговор са наставном базом ЗУ АПОТЕКА БЕОГРАД где наши ученици 

трћег и четвртог имају традиционално блок настау из предмета фармацеутска 

технологија. Склопљени су уговори са новим базама: ''ФРИКОМ'', ''КЛАС'', ''БИП'', 

''ВМА''  где су наши ученици имали блок  наставуиз предмета санитарна хемија. 

Ученици су посетили и Фармацеутски факултет где су се упознали са начином 

студирања и извођењем вежби на појединим катедрама.  

Направљен је распоред консултација и одржавања вежби за ученике на 

преквалификацији. 

За ученике на преквалификацији  организовани су  испити у предвиђеним роковима. 

Организовани су матурски, разредни и поправни испити за ученике  у јунском и 

августовском року. 

У јуну је организован упис ученика у први разред. 

Весна Митровић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА НАСТАВЕ ЗА ОДСЕК 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ  

У току школске 2016/17 год. садржаји активности координатора наставе су били 

следећи:  

 Подела часова вежби и блока и израда распореда истих  

 Обнављање и потписивање уговора са наставним базама  

 Требовање и опремање лабораторија са потрошним материјалом и опремом за 

извођење вежби.  

 Одржан састанак са одељенским старешинама и конституисање одељенских 

већа  

 Организација одељенских већа на сваком класификационом периоду и израда 

извештаја о постигнутим резултатима  

 Организација учешћа на следећим манифестацијама:"Светски дан здравља";  

 Учешће на међународном семинару лабораторијских техничара Србије  
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 Организација учешћа на сајмовима образовања  

 Праћење реализације наставе (теоретске, вежби у лабораторијама,вежби на 

наставним базама и вежби у блоку)  

 Сарадња са здравственим радницима са наставних база у циљу побољшања 

услова за извођење наставе  

 Учешће у раду удружења Медицинских школа Србије и учешће у изради нових 

Наставних планова програма.  

 Договор и припрема ученика четвртог разреда за полагање матурског испита-

подела матурских питања  

 Организација испита и вежби за преквалификацију  

 Организација разредних,поправних и матурских испита  

 Подела часова стручном већу лабораторијских техничара за наредну школску 

годину  

 Организација уписа ученика у први разред  

Aлексов Стојан  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА 

У току школске 2016/17. године реализоване су следеће активности: 

 Усклађивање нормативних аката школе са законским прописима 

 Израда решења о четрдесеточасовној радној недељи наставника 

 Израда решења о пријему у радни однос и престанку радног односа запослених 

 Израда решења о упису ученика у школу по молби родитеља и промени статуса 

ученика 

 Израда свих врста уговора везаних за рад школе, решења и дописа 

 Спровођење поступка јавних набавки за школу 

 Спровођење поступка за реализацију екскурзије ученика Медицинске школе 

 Спровођење поступка за реализацију матурске вечери ученика Медицинске 

школе 

 Расписивање конкурса за запослене, пријава кандидата за проверу 

психофизичких способности 

 Пријава приправника за полагање испита за лиценцу 

 Пријава и одјава запослених на социјално, пензијско и инвалидско осигурање 

 Присуствовање седницама Школског одбора и израда записника са састанка 

Школског одбора    

 Послови везани за  осигурање запослених и ученика 

 Припрема правне документације за инспекцијске прегледе школе 

 Организација рада техничког особља 

 Други правни послови по налогу директора школе 

 Присуствовање семинарима везаним за правно пословање школе 

Стручно усавршавање кроз присуство следећим семинарима: 

1. Усклађивање нормативних аката школе са законским прописима, у 

организацији Образовног информатора - септембар  

2. Јавне набавке у пракси, у организацији ИПЦ-а, децембар 2016 

Наташа Јанковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ФИНАНСИЈСКИХ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 

Активности које су одрађене, а у складу су са планом рада рачуноводства у 

2016/2017 години су: 

 Књиговодствена евиденција сви насталих трансакција у  2016.години 

 Контрола спровођења обрачуна зарада, накнада и осталих примања у 

прописаним роковима 

 Подношење појединачних пореских пријава за 2016. и 2017.годину 

 Израда обрасца М4 у 2016. години (М4 стаж осигурања за 2015.год.) и израда 

обрасца М4 у 2017.години (М4 стаж осигурања за 2016.год.) 

 Припремљени су и поднети извештаји о извршењу буџета период подношења 

извештаја  01.01.2016.-31.03.2016. извештај од 01.01.2016. до 30.06.2016. и од 

01.01.2017. до 30.09.2016. од  01.01.2016. до 31.12.2016., поднети су извештаји о 

извршењу буџета и у 2017. у периоду  01.01.2017.-31.03.2017. и у периоду 

01.01.2016.-30.06.2017. 

 Обављен је попис имовине и ситног инвентара у 2016.години 

 Урађен је завршни рачун школе за 2016.годину. 

 Предата је пореска пријава пореза на добит за 2016.годину 

 Предати су ФУР и ИР извештаји Министарству просвете за 2016.годину 

 Извршена је евиденција примљених донација за 2016. и 2017.годину и предате 

су одговарајуће пореске пријаве  

 Урађен је финансијски план и план јавних набавки предвиђен Законом о 

буџетском систему за 2016. годину 

Активности које је потребно урадити у 2017. а у складу са Законом о буџетском 

систему су: 

 Књиговодствена евиденција свих насталих трансакција 

 Израда финансијског плана и плана јавних набавки за 2017.годину 

 Израда извештаја о извршењу буџета 

 Попис имовине  и израда завршног рачуна школе  

 Подношење сви пореских пријава у законском року 

 Контрола спровођења обрачуна зарада, нкнада и осталих примања у 

прописаним роковима 

У периоду од 18.05.2015-30.09.2017. послове координатора финансијско 

рачуноводствени  послова(шефа рачуноводства) обавља Станислава Гочманац, на 

замени одсутне Љиљане Радуловић . 

  



Извештај о раду Школе 2016/2017. 

 

 

159 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА-ТЕХНИЧАР 

ПРОГРАМ 

Чланови Стручног Већа у фебруару 2017год. похађају семинарe: “Одрастање без 

алкохола,коцке,секте и насиља,оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у 

настави. 

 

ОПРЕМА 

Реновиран је кабинет за Педијатрију. 

Добијена су наставна средства за кабинете здравствене неге,педијатрије  и прве помоћи 

како би  омогућили  бољу реализацију наставног програма . 

ПРОСТОР 

Стручно Веће здравствене неге има три кабинета здравствене неге,кабинет за прву помоћ,и 

кабинет за педијатрију.  

НАСТАВНИ КАДАР 

Специјалистичке студије сестринства  - област методика наставе на Високој здравственој 

школи струковних студија, завршиле су Варајић Споменка и Нешић Марија, а 

специјалистичке студије сестринства-област клиничка нега завршиле су: Бојић Душица, 

Јушчак Љиљана, Тошић Биљана, Антић Радмила, Миливојевић Биљана, Газдић Ана, 

Ђуричић Маја, Давидовић Николина и Радуловић Весна. 

Колегинице Благојевић Емилија и Поповић Јована су уписале специјализацију из Методике 

наставе на Високој здравственој школи струковних студија у Београду. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

У потпуности је реализована: активна настава, коришћење образовних софтвера, 

мултимедијална настава. 

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

Обновљени су уговори са већ постојећим наставним базама. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

Стручно веће здравствене неге је активно сарађивало са Медицинским  школама 

Србије (секција здравствене неге). 

Стручно веће здравствене неге и ученици одсека су учествовали  у сл.акцијама 

"Светски Дан подршке оболелима од Алцхајмерове болести ",Сајму здравља,Дану 

Срца на олимпу,чији је организатор општина Звездара.Стручно веће Здравствене 

неге је учествовало на трибини о репродуктивном здравњу,здравим стиловима 

живота у оквиру дана здравља,такође су учествовали и на светском дану особа са 

инвалидитетом као и у манифестацији „Један пакетић,много љубави“ у сарадњи са 

Црвеним крстом.Стручно веће активно сарађује са Савезом здравствених радника 

Србије. 
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Сматрам да имамо одличне услове за рад,наставници се максимално труде да 

науче ученике,да користимо разноврсне методе и технике у настави као и да се 

доста ангажујемо у оквиру ваннаставних активности.Ове школске године смо имали 

школско такмичење из здравствене неге,а нисмо учествовали на Републичком,због 

слабе мотивисаности ученика.Следеће школске године порадићемо на мотивацији 

ученика да учествују на такмичењу како би све оно што су научили и увежбали у 

кабинету показали и представили школу. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА ФАРМАЦЕУТСКИ 

ТЕХНИЧАР 

ПРОГРАМ 

Чланови Стручног Већа похађали су у току зимског распуста,  семинар “Одрастање 

без алкохола, дроге, коцке,секти и насиља “ као и семинар на тему “ Оцењивање у 

функцији ефикасног учења и сазнавања у настави “  у оквиру којег је група сачињена 

од приправника похађала један модул , а друга  група наставника модул о 

безбедности и заштити ученка од насиља. Успешно је реализован и семинар " Нове 

технологије у образовању". 

ОПРЕМА 

За потребе школске апотекеје набављен миксер за израду получврстих препарата и 

електронска вага.Континуирано су набављане супстанце ,прибор и посуђе за 

реализацију вежби. 

ПРОСТОР 

  У одсеку фармацеутскихтехничара вежбе и блок настава се одржавају у 

кабинетима за аналитичку хемију, фармакогнозију и у школској апотеци. 

НАСТАВНИ КАДАР 

Наставни кадар у већу санитарно-еколошких техничара је повећан за једног новог 

приправникa Милену Томашевић. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

 У одсеку се спроводи активна настава, мултимедијална настава. Знатно је повећан 

квалитет евалуације месечних и оперативних планова рада од стране наставника. 

Чланови стручног већа континуирано су спроводили обуку одраслих у  сарадњи са 

Националном службом за запошљавање.  

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

Обновљени су уговори са већ постојећим наставним базама. У оквиру блок наставе 

из предмета Санитарна хемија, ученици четвртог разреда, посетили су ЦИН ( центар 

за испитивање намирница) где су се упознали са организацијом рада у установи која 

се бави контролом квалитета и здравствене исправности  намирница биљног и 

животињског порекла, као и предмета опште употребе. 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

Наставници су са ученицима обележили Дан борбе против сиде и дали допринос у 

здравственом просвећивању младих. Ученици првог и другог разреда, пригодно су 

израдом флајера, обележили Национални дан без дуванског дима. 

 Чланови Стручног већа фармацеутских техничара су учествовали на сајмовима 

образовања и на најбољи начин презентовали школу и одсек.  

У овој школској години су  у потпуности остварене и реализоване  активности 

планиране  Развојним планом.  Сарадња са пословним партнерима је веома 

успешно спроведена што је допринело побољшању и унапређењу квалитата рада и 

наставе. Такође су спроведене многобројне ваннаставних  активности у којима је 

учествовао велики број талентованих и надарених ученика што је резултирало 

позитивном радном атмосфером и остваривању бољих резултата. У циљу 

успешнијег остваривања и напређивањаобразовно-васпитног рада потребно је 

ојачати и усавршити наставне методе и технике. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ 

ОДСЕКА 

ПРОГРАМ  

Наставници су имали могућност давања примедби и сугестија на планове и 

програме од првог до трећег разреда. Стручно веће лабораторијских техничара је 

дало предлог за измене Наставног програма из хистологије.Примена новог наставног 

плана и програма за трећи разред.  

ОПРЕМА  

Купљени су аутоматски усисници за узимање крви у меланжере(да се избегне 

могућност инфекције). Два пута годишње се врши сервисирање апарата, микроскопа 

и аутоматских пипета.Од Клиничко болничког центра Звездара смо добили на поклон 

„МИКРОТОМ“ апарат за сечење ткива и за рад на вежбама из хистологије.  

ПРОСТОР  

Стручно веће лабораторијских техничара има: лабораторију за хематологију, две 

лабораторије за медицинску биохемију, две лабораторије за микробиологију, 

лабораторију за лабораторијске технике и хистологију, са фармацеутским 

техничарима делимо кабинет за аналитичку хемију и са санитарно-еколошких 

техничара користимо кабинет за санитарну хемију.  

НАСТАВНИ КАДАР  

Едукација наставника уже стручних предмета- похађање семинара у организацији 

Удружења лабораторијских техничара Србије.  

-похађање семинара акредитованих од стране Министарства просвете и 

технолошког развоја: „Одрастање без алкохола,коцке, секте и насиља.“  
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-„Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави“.  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ  

У потпуности је реализована: активна настава, коришћење образовних софтвера, 

мултимедијална настава.  

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА  

Обновљени су уговори са већ постојећим наставним базама. Сарадња са наставним 

базама је одлична и на реализацији матурског испита у огледном одељењу 

учествовали су лабораторијски техничари из КБЦ Звездара, као екстерни чланови 

комисије.  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

Чланови стручног већа лабораторијских техничара као и ученици из одсека су 

учествовали у акција као што је:  

-„Сајму здравља, Дану срца на Олимпу, чији је организатор општина Звездара.  

Такође смо учествовали на манифестацији“Један пакетић, много љубави“ у сарадњи 

са Црвеним крстом.  

Стручно веће активно сарађује са удружењем лабораторијских техничара Србије. 

Чланови Стручног већа (Алексов Стојан и Кузмановић Љиљана ) су учествавали у 

мају месецу на састанку Удружења медицинских школа.  

Ове школске године успостављена је сарадња са приватном лабораторијом  

„АКВАЛАБ“ руководство лабораторије је наградило књигом по једног ученика  

из сваког одсека. Такође Асоцијација Лабораторијских техничара Србије су 

традиционално наградили најбољег практичара из Лабораторијског одсека.  

Стрчно веће констатује да су сви планови реализовани и да треба радити на 

иновација и увођењу нових метода наставе.  

Наставу треба модернизовати и учинити да часови буду динамичнији са већим 

учешћем ученика.  

Алексов Стојан  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА САНИТАРНО-

ЕКОЛШКИ ТЕХНИЧАР 

ПРОГРАМ 

Чланови Стручног Већа похађали су у току зимског распуста,  семинар “Одрастање 

без алкохола, дроге, коцке,секти и насиља “ као и семинар на тему “ Оцењивање у 

функцији ефикасног учења и сазнавања у настави “  у оквиру којег је група сачињена 

од приправника похађала један модул , а друга  група наставника модул о 
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безбедности и заштити ученка од насиља. Успешно је реализован и семинар " Нове 

технологије у образовању". 

ОПРЕМА 

Прибављена је опрема и наставна средства за кабинет санитарних техника.Уређена 

је и просторија за извођење наставе из ДДД-а.  За потребе успешне реализације 

наставе,  набављен је видео пројектор . 

Лабораторијски материјал  који омогућава  извођење вежби, континуирано је 

набављан.  

ПРОСТОР 

У одсеку санитарно-еколошких техничара вежбе и блок настава се одржавају у 

кабинетима за : санитарне технике, санитарну хемију, ДДД, аналитичку хемију, 

комуналну хигијену и кабинету за микробиологију. 

НАСТАВНИ КАДАР 

Наставни кадар у већу санитарно-еколошких техничара је повећан за једног новог 

приправникa Милену Томашевић. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

У одсеку се спроводи активна настава, мултимедијална настава. Знатно је повећан 

квалитет евалуације месечних и оперативних планова рада од стране наставника. 

Чланови стручног већа континуирано су спроводили обуку одраслих у  сарадњи са 

Националном службом за запошљавање.  

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

Обновљени су уговори са већ постојећим наставним базама. У оквиру блок наставе 

из предмета Санитарна хемија, ученици четвртог разреда, посетили су ЦИН ( центар 

за испитивање намирница) где су се упознали са организацијом рада у установи која 

се бави контролом квалитета и здравствене исправности  намирница биљног и 

животињског порекла, као и предмета опште употребе. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

Наставници су са ученицима обележили Дан борбе против сиде и дали допринос у 

здравственом просвећивању младих. Ученици првог и другог разреда, пригодно су 

израдом флајера, обележили Национални дан без дуванског дима. 

Чланови Стручног већа и ученици су  и ове школске године присуствовали  

Отвореном дану који је организовао Институт „ Винча“, као и манифестацији „Дани  

вода". Такође су учествовали  и на  Међународном сајму заштите животне средине  

„Ekofair“. Ученици четвртог разреда су посетили и "Међународни сајам о 

безбедности и здрављу на раду".       

Чланови Стручног већа санитарно-еколошких техничара су учествовали на 

сајмовима образовања и на најбољи начин презентовали школу и одсек.  

У овој школској години су  у потпуности остварене и реализоване  активности 

планиране  Развојним планом. Сарадња са пословним партнерима је веома успешно 

спроведена што је допринело побољшању и унапређењу квалитата рада и наставе. 

Такође су спроведене многобројне ваннаставних  активности у којима је учествовао 
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велики број талентованих и надарених ученика што је резултирало позитивном 

радном атмосфером и остваривању бољих резултата.  

У циљу успешнијег остваривања и напређивањаобразовно-васпитног рада потребно 

је ојачати и усавршити наставне методе и технике. 

 

 


