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На основу члана 57. став 1, тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања РС  

(Службени гласник Републике Србије број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 33 став 1, 

тачка 2 Статута Економско-трговинске школе “Јован Трајковић“ Зрењанин, Школски 

одбор је  на седници одржаној 14. септембра 2017. године, усвојио: 

 

 

 

Извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину 

 

 

Увод
 

 

 У току школске 2016/2017. године рад школе одвијао се у складу са Законом о 

средњој школи и Законом о основама система образовања и васпитања, одлукама и 

упутствима републичких просветних органа, образовно-васпитним задацима и циљевима 

који су утврђени наставним планом и програмом за подручје рада економија, право и 

администрација, трговина, угоститељство и туризам, за трогодишње и четворогодишње 

школовање. 

 Основну делатност школа је организовала за следеће образовне профиле: 

 

- Економски техничар, четворогодишње школовање, 

- Пословни администратор, четворогодишње школовање, 

- Финансијски администратор, четворогодишње школовање, 

- Правни техничар, четворогодишње школовање, 

- Комерцијалиста, четворогодишње школовање, 

- Туристички техничар, четворогодишње школовање, 

- Трговац, трогодишње школовање, 

- Кувар, трогодишње школовање, 

- Кувар на мађарском наставном језику, трогодишње школовање, 

- Конобар, трогодишње школовање. 

 

 

Материјални услови рада 

 

Oве школске године настава је, због недостатка простора, за два одељења 

реализована у ОШ „Соња Маринковић“. Свако одељење је имало своју учионицу са смарт 

таблом, видео-бимом и рачунаром.   

У току школске године набављене су три климе, три рачунара и пројектор, а у току 

летњег распуста адаптирано је дванаест учионица опште намене. 

 

Просторије за извођење наставе 

Редни 

број 

Наставне просторије Број Норматив % 

1. Учионице опште намене 15 90 

2. Специјализоване учионице 5 90 

3. Кабинети (2 информатика, 1 кореспонденција и 1 биро за 

обуку) 

4 90 

4. Сала за физичко васпитање (ограничено коришћење) 1 100 

5. Библиотека  1 100 

6. Мале учионице за страни језик 2 100 

7. Учионица за трговинско пословање 1 100 
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Вишенаменски простор 

Редни 

број 

Наставне просторије Број Норматив 

% 

1. За управу и особље 8 100 

2. Зборница 1 100 

3. Мала зборница 1 100 

4. Директорска канцеларија 1 100 

5. Администрација 4 100 

6. Помоћно особље 3 100 

7. Архива 1 100 

8. Санитарни чвор 4 100 

9. Спортски терен 1 70 

10. Мала кухиња 1 100 

 

 

Кадровски услови рада 

 

 Кадровска структура школе је стручно заступљена, од почетка школске године. 

На основу споразумног преузимања са листе технолошких  вишкова  

преузети су: Кристиан Марков, Игор Марков, Јулијана Венцел, Естер Јамбор, 

Марко Јаковљевић и Наташа Карањац.   

 

Приправници и запослени без лиценце:   

- Борисав Ловић, савладао је програм увођења у посао и школа је поднела захтев 

за полагање испита за лиценцу,  

- Лидија Милошев, савладала је програм увођења у посао и школа је поднела 

захтев за полагање испита за лиценцу,  

- Емил Шрајбер, уводи се у посао и ментор је Чила Кардош Халаи (запослена у 

ОШ“Серво Михаљ“ Мужља), почев од 10.3.2017. године,  

- Снежана Мирковић, уводи се у посао и ментор је Јованка Радловачки, почев од 

16.1.2017. године  

 

Организација рада школе
 

 

Број ученика по одељењима и разредима 

одељење профил уписани исписани 

I 

1 економски техничар (ЕТ) 30 0 

2 пословни администратор (ПА) 30 2 

3 финансијски администратор (ФА) 30 1 

4 правни техничар (ПТ) 30 0 

5 комерцијалиста (КОМ) 30 0 

6 трговац (Тр) 32 4 

7 конобар (Ко) 32 3 

8 кувар (Ку) 26 2 

9 

кувар на мађарском наставном језику 

(КуМ) 
17 1 

УКУПНО УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 257 13 

II 

1 економски техничар (ЕТ) 30 0 

2 пословни администратор (ПА) 30 0 
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3 финансијски администратор (ФА) 30 0 

4 правни техничар (ПТ) 33 0 

5 туристички техничар (ТТ) 29 1 

6 трговац (Тр) 29 2 

7 конобар (Ко) 23 4 

8 кувар (Ку) 30 1 

9 

кувар на мађарском наставном језику 

(КуМ) 
18 1 

УКУПНО УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА 252 9 

III 

1 економски техничар (ЕТ) 31 0 

2 пословни администратор  (ПА) 30 0 

3 финансијски администратор (ФА) 29 0 

4 правни техничар (ПТ) 29 0 

5 туристички техничар (ТТ) 31 0 

6 трговац (Тр) 14 0 

7 конобар (Ко) 21 1 

8 кувар (Ку) 29 0 

9 
кувар на мађарском наставном језику 

(КуМ) 
11 0 

УКУПНО УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 225 1 

IV 

1 економски техничар (ЕТ) 33 0 

2 пословни администратор  (ПА) 30 0 

3 финансијски администратор (ФА) 31 1 

4 правни техничар (ПТ) 31 0 

5 туристички техничар (ТТ) 33 0 

УКУПНО УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 158 1 

УКУПНО УЧЕНИКА 892 24 

  

Од 892 ученика укупно уписаних у току школске године, исписало се 24, најчешће због 

пресељења. 

 

Ритам радног дана 

смена Време рада 

дневно од - до Промене у току  школске године 

недељно месечно полугодишње 

I смена 8
00

 – 13
50 

/ / I –1,2,3,4,5,6,7,8 

II – 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

II смена 13
55

-19
45 

  III – 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

IV – 1,2,3,4,5 

За ученике I-9 и II-9 одељења настава је у току целе наставне године организована у 

поподневној смени. 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА  

 

Рад Школског одбора 

 

Од почетка  школске 2016/17. године одржано је укупно 8 састанака.  

Усвојена су следећа општа акта и извештаји:  

- Годишњи план рада и допуна Годишњег плана рада,  

- Извештај о раду школе за претходну школску годину,  
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- Извештај о раду директора школе, 

- Извештај о самовредновању школе,  

- Акциони Развојни план школе,  

- Измене Финансијског плана за 2016. годину,  

- Извештаји комисија о попису имовине, потраживања и обавеза на дан 31. 12. 2016. 

- Финансијски план  за 2017. годину,  

- Правилник о безбедности и здрављу на раду, 

- Допуна школског програма и усвајање пречишћеног текста школског програма од 

2014. до 2018. године, 

- План уписа  за школску 2017/18. годину, 

- План уписа на програме преквалификације, доквалификације; специјалистички испити, 

- Развојни план школе од 16.1.2017. до 31.12.2021.године. 

 

Рад Наставничког већа 

  

Рад Наставничког већа је реализован кроз једанаест седница у току школске године 

Садржај реализованих активности из плана Нереализовано 
Остварено а није 

планирано 

-Усвајање распореда часова за школску 

2016/2017. годину 

-Договор око израде планова рада наставника, 

одељенских старешина, стручних већа, 

стручних органа школе, организатора 

практичне наставе 

-Извештај о упису ученика у први разред 

-Анализа Извештаја о раду школе у школској 

2015/2016. години 

-Годишњи план рада школе у 2016/2017. 

години 

 -Извештај Тима за самовредновање 

-Извештај о раду директора за 2015/2016. 

годину 

-Предлози уџбеника од стране Стручних већа 

за школску 2016/2017. годину 

-Доношење одлуке о ослобађању ученика од 

физичког васпитања 

- Разматрање програма стручног усавршавања 

наставника 

-Извештај о раду школе у првом полугодишту 

2016/2017. године 

-Анализа успеха ученика и реализације 

наставног плана, допунске и додатне наставе 

-Извештај о раду директора за прво 

полугодиште 

-Утврђивање обавеза наставника према 

семинарима и стручним састанцима  

-Усвајање области и радних задатака за 

матурски испит 

-Усвајање питања за матурске изборне 

предмете 

-Договор о организовању школских такмичења 

-Извештај о одржаним школским такмичењима 

-Усвајање распореда писмених задатака 

-Анализа рада 

слободних 

активности 

-Анализа реализације 

плана рада 

одељенских 

старешина 

-Разматрање предлога 

Ученичког 

парламента 

-Анализа сарадње са 

породицама ученика 

који имају потешкоћа 

у учењу 

  

- Сарадња са 

локалном 

заједницом 

- Препорука 

Наставничког већа 

за избор 

саветника, 

спољних 

сарадника за 

предмета, групе и 

области предмета, 

активности и 

стручне послове 

- Припрема 

организације 

активности у 

оквиру програма 

„Зеленије школе у 

Војводини“ 

 

- Предлози за 

васпитно-

дисциплинске 

мере 

- Закључци 

редовног 

нспекцијског 

надзора 

- Развојни план 

школе од 

16.01.2017. до 

16.01.2021. године 

- Мере против 

злоупотребе 



7 

-Усвајање календара за мај-јул 2017. године 

-Избор комисије за ученика генерације 

-Припрема матурске свечаности 

-Избор ученика генерације и ученика за 

специјалну диплому и похвалнице 

-Политика уписа ученика у први разред 

-Предлози одељенских старешина за први 

разред 

-Усвајање календара рада за август 

-Распоред полагања поправних испита у 

августовском року 

-Формирање комисија за поправне, завршне и 

матурске испите 

-Договор о изради Плана рада школе и 

извештаја о раду школе  

-Школски календар за СШАПВ за школску 

2017/2018. годину. 

Извештај о упису ученика у први разред 

-Извештаји са семинара 

 

мобилних 

телефона на часу 

- Активности школе 

у вези са 

семинаром „Нулта 

толеранција на 

родно заснованом 

насиљу“ 

- Успешна 

организација 

Окружног 

такмичења из 

страних језика 

- Предлог чланова 

комисије за 

утврђивање 

разлике испита из 

стручних предмета 

 

 

 

 

Рад Одељенских већа 

 

У оквиру рада одељенских већа одржано је пет седница, а  у одељењима у којима 

је то било потребно сазивани су ванредни састанци због поправних испита, разлике у 

испитима и ради решавања текућих проблема.  

 

Садржај реализованих активности из плана Нереализовано 
Остварено а није 

планирано 

Усвајање плана и програма рада за школску 2016/2017. 

Формирање одељења 

 

Утврђивање успеха ученика, утврђивање изостанака 

ученика и васпитно-дисциплинских мера на првом 

класификационом периоду 

 

Идентификација ученика који теже напредују  

 

Реализација наставе за осам недеља 

 

Утврђивање успеха ученика, утврђивање изостанака 

ученика и васпитно-дисциплинских мера у првом 

полугодишту 

 

Реализација наставе за шеснаест недеља 

 

Утврђивање успеха ученика, утврђивање изостанака 

ученика и васпитно-дисциплинских мера на крају 

трећег квартала 

 

Реализација наставе за двадесет и пет недеља 

и другом полугодишту 

 

 

 

 

Формирање наставних 

група у одељењима 

 

Усвајање распореда 

допунске и додатне 

наставе за време 

зимског распуста 

 

Разматрање проблема 

у вези понашања и 

савладавања градива 

код ученика у 

појединим одељењима 

 

Разматрање додатне 

подршке у оквиру 

инклузивног 

образовања 
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Анализа допунског и додатног рада са ученицима 

Утврђивање успеха, изостанака и васпитно-

дисциплинских мера код ученика завршних и 

матурских одељења на крају наставне године 

 

Реализација наставе матурских и завршних одељења за 

школску 2016/17. годину 

 

Утврђивање успеха, изостанака, и васпитно-

дисциплинских мера ученика првог, другог и трећег 

разреда четворогодишњег школовања на крају 

наставне године 

Реализација наставе за школску 2016/17. годину. 

 

Организација матурских и завршних испита 

 

Организација поправних испита 

Утврђивање оцена након одржаних поправних и 

допунских испита 

 

 

 

Рад Педагошког колегијума 

 

 Током школске 2016/2017. године,  одржано је шест састанака Педагошког 

колегијума. 

Садржај реализованих активности из 

плана 
Нереализовано Остварено а није планирано 

Формирање Педагошког колегијума 

Усвајање плана и програма Педагошког 

колегијума за школску 2016/2017.  

Усвајање извештаја о раду Педагошког 

колегијума у школској 2015/2016.години 

Унапређење наставе (обуке, семинари, 

стручна литература), огледни часови 

Годишњи план рада за 2016/2017. годину 

Реализација часова у првом 

класификационом периоду 

Рад секција у школској 2016/2017. години 

Извештај о раду стручних већа 

Годишњи извештај о раду Педагошког 

колегијума 

Извештај Тима за 

развојно планирање 

 

 

Извештај Тима за 

самовредновање 

 

Набавка потрошног 

материјала и 

наставних средстава 

План стручног 

усавршавања 

 

Предлози наставника 

физичког за учешће на 

спортским такмичењима 

Измене чланова школских 

тимова 

Припрема за прославу 

школске славе (Св. Сава) 

Иницијатива Ученичког 

парламента за организовање 

међуразредног турнира у 

кошарци 

Припрема за матурску 

свечаност 

Предлог изборних предмета 

Извештаји са такмичења 

Презентација школе 
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План писмених провера 

Акциони план за школску 2016/2017. 

годину 

Предлози организовања школских 

такмичења ученика по предметима и 

учешћа на општинским и републичким 

такмичењима за школску 2016/2017. 

годину 

Извештај о посећеним часовима 

Припрема за матурски и завршни испит 

Реализација наставе у трећем кварталном 

периоду 

Усвајање календара активности јун-август 

2017. 

Упис ученика у први разред 

Предлози поделе часова за школску 

2017/2018. годину 

Утврђивање распореда припремне 

наставе, поправних испита, матурских и 

завршних испита у августу. 

Припрема за извештај о раду школе за 

школску 2016/2017. годину 

Припрема за годишњи план рада за 

школску 2017/2018. годину 

 

основним школама 

Разматрање предлога за 

ИОП 

Разматрање плана уписа за 

наредну школску годину 

Унапређивање планирања 

наставе у школи (примена 

стандарда образовања) 

Информисање чланова о 

редовном педагошком 

надзору у другом 

полугодишту 

Информисање о изабраним 

изборним предметима за 

школску 2017/2018. годину 
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Рад стручних већа 

 

Стручно веће наставника економске групе предмета 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А 

НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

1. Стварање материјалних услова за квалитетнији 

рад у школи 

   - вођење редовне евиденције о коришћењу кабинета и 

о насталим кваровима на опреми 

 

2. Унапређење квалитета наставе 

- усаглашавање критеријума оцењивања на нивоу 

стручног већа праћењем просека оцена по предметима 

и наставницима на крају полугодишта и на крају 

школске године (наставник Горан Ђорић)  

 - примена метода активне наставе у раду: ученичке 

презентације, истраживања различитих тема, рад на 

стручним текстовима ван уџбеника и сл: наст. 

Катарина Будимлија (Електронска трговина, е-управа, 

Тржиште рада...), Весна Субу (Историјат 

предузетништва у Зрењанину у 20. веку)  

 - реализација допунске, додатне и припремне  наставе 

(припреме за матурске испите, за такмичења, за 

пријемне испите на факултетима и за поправне испите) 

 - праћење реализације наставе путем  редовног 

евидентирања у дневницима      

- евиденција као и анализа успеха ученика на крају 

сваког класификационог периода 

 - рад секције за маркетинг у коме су  

учествовали наставници Жељко Фаркић, Гордана 

Војинов и Весна Субу (рад се одвијао кроз вежбање у 

решавању студија случаја, при чему их је било урађено  

47) 

 - корелација са другим предметима 

 - учешће у раду различитих тимова 

 - учешће у раду педагошког колегијума, стручног 

актива и школског одбора   

 - учешће у раду одељенских већа 

 - припрема матурских питања и решавање проблема 

везаних за матуру и завршне испите 

 - консултације и испити за ванредне ученике 

 - сарадња са психологом, педагогом, директором и 

помоћницима директора у виду њихових посета 

часовима 

- менторски рад са младим колегама 

 

- Реализација наставе ван учионица: 

             - туристичко разгледање града 

 ученика 3. разрреда смера тур.техничар и 4. 

разреда смера фин.администратор као и 

посета Музеју пива (у припреми) – Гордана Војинов и 

Соња Марјански Лазић у сарадњи са тур.водичем 

 

Одржавање 

угледних и 

огледних 

часова 

 

Израда 

годишњих 

тестова из 

појединих 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стручно 

усавршавање 

наставника 

 - акредитовани 

семинари  

 - семинар 

Заштита жена и 

деце од насиља у 

породичном 

контексту-улога 

образовно-

васпитног система    

( К-3 

компетенција) 

 -семинар 

Мотивисање 

професора и 

ученика у циљу                       

унапређења 

образовног 

процеса усредњим 

школама у 

организацији 

Универзитета 

Сингидунум 

Београд, Центар 

Нови Сад ( К-3 

компетенција) 

- семинар Изазови                            

интеркултуралног 

учења и наставе 

на Високој 

пословној школи 

струковних        

студија у Новом 

Саду (К-3)  

-семинар Примена 

интернета у 

комуникацији са 

ђацима-страница 

предмета (К-4) 

Остали облици 

стручног 

усавршавања:                          

- семинар 

Каријерно вођење 
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Војиславом Цветић  

              - посета ученика 2.и 3.разреда смера 

финанс.администратор трибини на теме „Закорачите у 

свет финансија“ и „Штедња“ у мултимедијалној сали 

Градске куће  –Гордана Војинов 

            - посета ученика 3. и 4.разр. смера ек.техничар и 

фин.администратор НБС уз разгледање Музеја НБС – 

Гордана Војинов и Биљана Грек  

         - посета ученика  2. и 3.и 4. разреда смера тур. 

техничар сајмовима туризма у Новом Саду и Београду 

–Соња Марјански Лазић и Горан Ђорић  

        - посета ученика 2.и 3.разреда смера тур.техничар 

Високој пословној школи струковних студија у Новом 

Саду-  Соња Марјански Лазић и Горан Ђорић  

         - посета ученика 1. и 4.разреда смера фин. 

администратор и комерцијалиста изложби у Салону 

историјског архива под називом „Поздрав из 

Зрењанина“ - Катарина Будимлија и Весна Субу  

 - посета ученика 1. разреда смера комерцијалиста 

изложби у Народном музеју у Зрењанину под називом 

„Пази - снима се“- век биоскопске културе у 

Зрењанину- Катарина Будимлија 

          -посета ученика 4.разреда смера 

фин.администратор у оквиру предмета предузетништво 

изложби индустријског дизајна дизајнера Славимира 

Стојановића у Културном центру у Зрењанину- Весна 

Субу  

          -посета ученика 3. и 4. разреда смера ек.техничар 

и фин.администратор  изложби „Мода шешира“ у 

малом салону Народног музеја- Весна Субу  

           - обука матураната смера ек.техничар и 

тур.техничар  у  изради бизнис плана у Регионалном 

едукативном центру „Банат“ - Весна Субу  

           - обука ученика 2. разреда смера ек.техничар  у 

примени КАНВАС модела у развоју предузетничке 

идеје на Високој техничкој школи струковних студија у 

Зрењанину - Весна Субу  

            - учешће у активности каравана дуалног 

образовања „Дух младости“ у „Авив парку“ Зрењанин - 

Милка Милошев, Ана Арваи и Снежана Мирковић  

  -Унапређење наставе предавањима на часовима од 

стране стручних предавача: 

           -психолог Александра Штрбац као саветник у 

зрењанинској филијали НСЗ реализовала је 2 блока 

часова у оквиру предмета предузетништво на тему 

вештина за активно тражење посла и на тему 

самозапошљавања у одељењима 3.разр.кувара, 

конобара и трговаца - Биљана Грек 

-  предавање лиценцираног тур.водича Јарослава 

Стеванова на тему Професија туристички водич, у 

оквиру предмета агенцијско и хотелијерско пословање 

у 4.разреду смера тур.техничар- Гордана Војинов   

- два предавања финансијског консултанта Лазара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и саветовање 

ученика у средњој 

школи у      

организацији 

фондације 

ТЕМПУС 

 - семинар у on-

line виду Примена 

Excell програма у 

организацији 

Академије 

Оксфорд  

-семинар Обука за 

припрему 

предлога 

пројеката за 

запосленеу 

средњим школама 

са територије 

Града  Зрењанина, 

у организацији 

Регионалног 

едукативног 

центра „Банат“            

-Конференција о 

оперативним 

ризицима у 

савременом 

пословању у 

организацији 

Универзитета 

Сингидунум, 

Београд 

 - стручно 

предавање Утицај 

бежичних 

технологија на 

здравље људи, 

проф.др Јовица 

Ђурковић, 

Економски 

факултет 

Суботица 

(присутни 

представници 

родитеља, 

ученика и 

наставника) 

 - Образовни 

презентациони 

софтвер МОZA 

Veb. и MOZA 

Book – 
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Дорошкова из области израде бизнис плана, као и 

присуствовање завршним презентацијама бизнис 

планова у оквиру сарадње са Регионалним 

едукативним центром „Банат“ (матуранти, смер фин. 

аминистратор, предмет предузетништво) – Весна Субу  

- предавање на тему Професија менаџер за матуранте 

смера ек.техничар у оквиру предмета посл.економија 

одржала је Верица Поткоњак,  управница филијале 

Рајфајзен банке у Зрењанину, Весна Субу 

            - предавање наставнице и консултанта за људске 

ресурсе у компанији „Персу“, Снежане Мирковић на 

тему управљања људским ресурсима, матуранти, смер 

ек.техничар- Весна Субу,  

             -посета успешних студената Ренате Греговић, 

студенткиње  4. год. Ек. факултета у Београду и 

Андреја Костре, студента 4. год. Ек. факултета у Новом 

Саду матурским одељењима смерова ек. техничар и 

фин.администратор - Весна  Субу  

          - презентовање студијских програма матурантима 

од стране представника високошколских институција  

         - унапређење наставе стручним предавањима за 

професоре и ученике, одржаним у школи ван редовне 

наставе: 

         - Стручно усавршавање наставника 

         - семинари и стручна предавања 

 

3. Подизање квалитета комуникације и међусобних 

односа 

     -  одржавање редовних састанака стручног већа, 

присуствовање представника већа састанцима 

педагошког колегијума, међусобна сарадња и 

комуникација електронским путем  

 

4. Реализација активности из проширене 

делатности школе 

 

5. Развијање сарадње са партнерима у земљи и 

иностранству 

   -  уговор о сарадњи са Регионалним едукативним 

центром „Банат“ Зрењанин,  који је као резултат имао 

обуку 36 матураната, смерова ек. и тур. техничар,  за 

израду бизнис плана, у трајању од 20 часова  

     - сарадња са Удружењем туристичких водича 

Зрењанин 

     - сарадња са Економским факултетом у Суботици 

     - сарадња са Економским факултетом у Београду 

     - сарадња са Факултетом за примењени менаџмент, 

економију и финансије из Београда 

      - сарадња са Универзитетом Сингидунум, Београд 

      - сарадња са Високом пословном         

школом струковних студија, Нови Сад 

      -сарадња са Високом техничком           

школом струковних студија, Зрењанин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентација 

образовних 

софтвера у 

организацији 

Академије 

Филиповић, 

Јагодина 

 

Интерно стручно 

усавршавање: 

-Пут од 

теоријског до 

функционалног 

знања - приказ 

методе активне 

наставе која 

развија 

фунционално 

знање ученика –

презентација у 

powerpoint-у  – 

Весна 

Субу  

-презентације 

ученичких тимова 

који су освојили 

награде на 

такмичењима из 

пословне 

економије и 

маркетинга 
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Стручно веће наставника угоститељства 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗО

ВАНО 
ОСТВАРЕНО А НИЈЕ ПЛАНИРАНО 

1) Упознавање са планом и 

програмом за школску 2016-

2017. годину 

 

2) Анализа успеха за 

претходну школску годину 

 

3) Упућивање ученика друге и 

треће године на санитарни 

преглед 

 

4) Распоређивање ученика по 

објектима за практичну 

наставу 

 

5) Требовање потребних 

намерница за потребе кабинета 

куварства за прво 

полугодиште 

 

6) Припрема плана  и програма 

за реализацију завршног 

испита за школску 2016/2017. 

годину 

 

7) Реализација Завршног 

испита 

У кабинетима услуживања и 

куварства 

 

8) Подела часова по 

наставницима за школску 

2017/2018. годину 

 Гастрономски догађај „Наши 

словеначки специјалитети“, одржан 

15.10. у Панчеву, промовише спремање 

словеначких националних јела и 

традиционалну словеначку кухињу. 

Представници наше школе на овој 

манифестацији били су: ученици  Еде 

Харча, Марија Контер, Марија Ђукић 
и Лазар Николић, наставници куварства 

Драган Попетру и Оршоља Ситаш, 

наставник услуживања Драган Благојевић 

и директорка школе, Драгослава 

Голушин. 

Поред нашег тима, на манифестацији су 

били и ученици угоститељских смерова 

средњих школа из Панчева и Вршца, као 

и из средњих школа из Словеније. Почев 

од 2015. манифестација се одржава сваке 

године. Иницијатор је Удружење 

Словенаца Јужног Баната „Логарска 

Долина“ из Панчева, заједно са Средњом 

економском школом из Панчева. 

-семинар Мотивисање професора и 

ученика у циљу  унапређења образовног 

процеса у средњим школама у 

организацији Универзитета Сингидунум 

Београд, Центар Нови Сад ( К-3 

компетенција) 

Семинар „Каријерно вођење и саветовање 

у средњој школи“ 

 

 

Стручно веће наставника правне групе предмета 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 

-одржан конститутивни састанак (Светлана 

Вучковић Димковић изабрана је за председника 

Стручног већа правне групе предмета); 

- усвојен је оперативни план рада за текућу 

школску годину; 

-усвојен је предлог уџбеника за школску 

2016/17; 

-усвојен је план стручног усавршавања за 

школску 2016/17; 

-  ученици 4. разреда-правни техничари 

посетили манифестацију судова ОТВОРЕНА 

ВРАТА на којој су пратили симулацију суђења 

 

Оджавање 

огледних и 

угледних 

часова 

 

-Гордана Пирић и Светлана 

Вучковић Димковић 

учествовале су на семинару 

„Заштита жена и деце од 

насиља у породичном 

контексту-улога образовно 

васпитног система“ и 

посебно активно 

учествовале у делу 

семинара који се односио 

на правну регулативу овог 

проблема; 
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у кривичном поступку а у вези кривичног дела 

у области саобраћаја; 

- ученицима четвртог разреда правног смера 

подељена су испитна питања за полагање 

практичног дела матурског испита и за изборне 

предмете; 

- ученицима матурских одељања дате су 

основне инструкције у вези полагања матуре и 

договорен је начин спровођења припрема, које 

ће се реализовати у 2. полугодишту; 

- током целог првог полугодишта вршена је 

анализа успеха ученика, спровођено је 

тестирање ученика и праћена реализација 

наставе. Са ученицима који су показали 

потешкоће у савлађивању градива реализована 

је допунска настава; 

-Теодора Шереш Николић одржала је  18  

часова допунске наставе и 15 часова припремне 

наставе; Гордана Пирић 2 часа допунске 

наставе и 26 часова припремне наставе, а 

Светлана Вучковић Димковић 29 часова 

допунске наставе и 9 часова припремне 

наставе. 

-Током целе школске године редовно су 

одржавани састанци Већа на којима су 

размењивана искуства у раду са ученицима, 

анализирани су важећи  прописи који регулишу 

наставне области и вршено је преношење знања 

са семинара на којима су учествовали чланови 

већа. 

-Гордана Пирић и Теодора 

Шереш Николић 

присуствовале су семинару 

Мотивисање професора и 

ученика у циљу 

унапређења образовног 

процеса у средњим 

школама; 

-Теодора Шереш Николић 

је презентовала образовни 

профил правни техничар у 

основној школи за завршна 

одељења; 

-Сви чланови стручног већа 

учествовали су на семинару 

„Примена интернета у 

комуникацији са ђацима“. 

 

Стручно веће наставника српског и мађарског језика и књижевности 

САДРЖАЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗОВАНО 
ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

- Упоређивање и 

усклађивње планова и 

програма 

- Рад на сакупљану 

прилога за школскe 

новине 

- Посета позоришту 

- Одржавање приредбе 

поводом дана светог Саве 

– школске славе 

- Одлазак на позоришну 

представу у организацији 

ЦЕКОМ-а и ЛОТРЕК-а 

- Одржан је угледни час 

(Наставна јединица: 

Снови у „Сеобама“ 

Милоша Црњанског, 

 

 

- Одлазак на Зимски 

семинар професора 

књижевности у 

Београду 

 

- Семинар: 

 

Обука запослених у образовању 

за примену општих стандарда, 

постигнућа за крај општег 

средњег образовања и средњег 

стручног образовања у делу 

општеобразованих предмета  

 

- Школско такмичење из 

српског језика (одвојено)  из 

граматике и из књижевности 

- Општинскло такмичење 

из језика 

- Градско такмичење у 

рецитовању 
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професор: Радојка 

Перишић) 

- Припремање матураната 

за завршни испит из 

језика и књижевности 

- Договор о подели часова 

за наредну школску 

годину и избор 

председника стручног 

већа за наредну школску 

годину (одлучено је да 

председник у 2016/2017. 

буде Мирјана Краљ) 

 

-Учешће на Међународном 

литерарном такмичењу 

„Светосавље и наше доба“ 

 

-Учешће у Комисији за 

прегледање тестова на Малој 

матури 

 

-Учешће у промоцији школе на 

Сајму дуалног образовања 

 

Стручно веће наставника математике 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ- 

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А 

НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

На састанку стручног већа одржаног септембра месеца 

усвојили смо план рада допунске и додатне наставе, 

разматрали потребе актива (уџбеници, семинари, 

математички софтвери) за предстојећу школску годину и 

усвојили предлог набавке истих. 

 

У октобру месецу усвојен је план одржавања огледних и 

угледних часова, и план стручног усавршавања 

У децембру месецу професорка  Бранислава Зубац је 

одржала угледни час у разреду 2-5, а на тему „Разни 

облици графичког представљања функције“.  Том часу 

присуствовала је  педагог Емилија Марков. 

 

Стручно усавршавање наставника реализовано је на 

семинарима: 

-Наставница Бранислава Зубац присуствовала је 

семинару Заштита жена и деце од насиља у 

породичном контексту – улога образовно-васпитног 

система, одржаном 15-16.10.2016. у Зрењанину. 

Семинар је акредитован и усмерен на развој К-3 

компетенције,  за подршку развоју личности ученика.  

-Наставница Бранислава Зубац присуствовала је 

семинару Мотивисање професора и ученика у циљу 

унапређења образовног процеса у средњим  школама,  

одржаном 17.12.2016. у Новом Саду у организацији 

Универзитета Сингидунум, Београд, Центар Нови Сад. 

Семинар је акредитован и усмерен на развој К-3 

компетенције за подршку развоју личности ученика.  

 

- Наставници Бранислава Зубац и Марко Јаковљевић 

присуствовали су Државном семинару о настави 

математике и рачунарства у основним и средњим 

школама,  Друштва математичара Србије који је одржан 

у Београду  фебруара 2017. године 

 

 - У школи је 

спроведено 

иницијално 

тестирање 

ученика других 

разреда из 

предмета 

матеамaтика и 

српски језик и 

књижевност, од 

стране Завода за 

вредновање 

квалитета 

 

-Чланови актива 

су похађали 

online семинар 

Обука 

запослених у 

образовању за 

примену општих 

стандарда, 

постигнућа за 

крај општег 

средњег 

образовања и 

средњег 

стручног 

образовања у 

делу 

општеобразован

их предмета 

 

- Наставница 

Бранислава Зубац 
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-Наставница Бранислава Зубац је присуствовала 

семинару Примена интернета у комуникацији са 

ђацима-Странице предмета у мају месецу 

 

-Наставници Драгана Миладиновић и Бранислава Зубац 

су присуствовали презентацији Образовно 

презентационог софтвера „мозабук“ у организацији 

Академије Филиповић из Јагодине  

 

Остварена је сарадња наставника Драгане Миладиновић 

и Марка Јаковљевића са школским  психологом око 

израде ИОП-а за ученике који уче по посебном програму 

Реализација наставе на бази усвојених планова и 

програма васпитно-образовног рада одвијала се путем 

часова редовне, допунске, додатне  и припремне наставе.  

 

-До краја првог полугодишта одржали смо укупно 293  

часа допунске наставе и 43 часа  додатне наставе и 34 

часа припремне наставе.  

 

Такмичења 
- 27. фебруара 2017. године одржано је школско 

такмичење из математике, учествоваo је 21 ученик 

- 16. марта 2017. године, у исто време у целој Европи, 

одржано је  Међународно такмичење у математици 

„Кенгур без граница“, у организацији Друштва 

математичара Србије, учествовало је 59 ученика наше 

школе.  

Ученик Небојша Маљица (IV-3) је добио Похвалу. 

- 28. априла 2017. у  Економској школи у Ваљеву , 

одржано је републичко такмичење из математике. Нашу 

школу је представљала екипа у саставу : Теодор Дежан 

(I-3), Немања Мркшић (II-3), Борис Станковић (III-3) и 

Небојша Маљица (IV-3).  

У конкуренцији 42 школе, екипно смо освојили 

 2. место. У појединачној конкуренцији најбољи пласман 

остварио је Теодор Дежан освојивши треће место у 

конкуренцији првих разреда. 

- усвојен је план припремне наставе за поправне испите 

 

- усвојени су предлог уџбеника, план стручног 

усавршавања и план рада већа за школску 2017/2018. 

годину 

присуствовала је 

предавању 

проф.др Јовице 

Ђурковића, са 

Економског 

факултета из 

Суботица, под 

називом Утицај 

бежичних 

технологија на 

здравље људи , 

које је одржано у 

нашој школи  

 

- Чланови 

стручног већа 

наставника 

математике су 

јуна месеца 

распоређени у 

комисије за 

прегледање 

завршног испита 

из математике у 

основним 

школама 

 

 

 

Стручно веће наставника страних језика 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИ

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Усвојен план рада. 

Разматрали материјалне услове  рада. 

Утврдили предлог уџбеника за наредну школску годину, из 

каталога уџбеника за 2017/2018. годину објављеног на 

интернет страници Министарства просвете Србије. 

 Наша школа и 

чланови нашег 

Већа били су 

успешни 

организатори 
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Разматрали планове допунске и додатне наставе. 

Усвојили план огледних и угледних часова.  

У циљу боље и једноставније комуникације са ученицима 

који су укључени у додатни рад, тзв „виртуелна учионица“, 

где ученици и професори размењују материјал и вежбају 

„online“ је успешно наставила са радом.  

Уједначавали критеријуме оцењивања. 

Разматрали начине подстицања мотивације код ученика, као 

и рад са ученицима са тешкоћама у учењу. 

Разматрана реализација наставе. 

Анализирали успех на крају првог полугодишта и на крају 

другог полугодишта. 

Педагог, психолог као и директорка школе, присуствовале 

су часовима професора нашег већа. 

И ове године је, уз значајан број часова припремне наставе 

успешно реализована матура код смера пословни 

администратор, као и туристички техничар. Задужени 

професори били су Милица Лукић и Биљана Поповић.  

Највећи број професора нашег актива успешно је завршио 

on–line обуку за образовне стандарде, у реализацији 

Дигиталне ризнице.  

 Професорке енглеског језика Снежана Јованов и Биљана 

Поповић присуствовале су дводневном семинару под 

називом „Заштита жена и деце од насиља у породичном 

контексту - улога образовно-васпитног система“,  у 

организацији  Аутономног женског центра из Београда. 

Професорке Снежана Јованов, Биљана Поповић и Драгана 

Банч, присуствовале су семинару под називом Примена 

интернета у комуникацији са ђацима – Странице предмета, у 

организацији Универзитета Сингидунум.  

Професорка француског језика Вера Радишић присуствовала 

је семинару под називом „Мотивисање професора и ученика 

у циљу унапређења образовног процеса у средњим 

школама“ у организацији Универзитета Сингидунум.  

Чланови овог Већа узели су активно учешће у раду тимова 

школе, Школског одбора, Педагошког колегијума, као и 

раду Одељенских већа. 

24. фебруара одржано је школско такмичење у познавању 

енглеског језика, док смо 19. марта, још једном  били 

успешни организатори окружног такмичења у страним 

језицима, на коме су  ученици Синиша Павковић, професора 

Дуга Золтана и Данијела Живков, професорке Биљане 

Поповић заузели  2.  и 3. место и пласирали се на 

републичко такмичење, где су достојно представили своју 

школу.  

 У току ове школске године одржан је известан број 

угледних и огледних часова (Снежана Јованов, Милица 

Лукић).  

 

Професори нашег стручног већа успешно су, током читаве 

школске године, користили интерактивну таблу у настави.  

окружног 

такмичења у 

страним 

језицима, које 

је одржано 

19.3.2017. 
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Стручно веће наставника друштвених предмета 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗО

ВАНО 

ОСТВАРЕНО А 

НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

-усвајање плана рада и усаглашавање наставних 

планова и програма. 

-посета изложби у Народном музеју „Нестали у 

Холокаусту - свака слика прича причу“ 

-евидентирање надарених и слабијих ученика 

-посета Народном музеју „Пази,снима се! Век 

биоскопске културе у Зрењанину“ 

 -огледни час, социологија, Јасмина Тадин 

„Савремени свет у фокусу друштвених збивања“ 

 -огледни час, историја, Драгана Јовановић,Тумачење 

цитата значајних историјских личности са 

проблемским приступом 

 -анализа успеха ученика у првом тромесечју. 

 -посета изложби у Народном музеју „Мода шешира“ 

-огледни час, Радослава Аралица, Улога вршњачког 

насиља у школи са освртом на питања 

дискриминације 

-огледни час, психологија, Емилија Греговић, 

Мотивација ученика 

-усвајање матурских питања из историје и других 

изборних предмета. 

-посета изложби у Народном музеју „Дела бечких 

барокних мајстора у Војводини“ 

-посета изложби у Народном музеју „Микрогљиве 

Фрушке горе“ 

-посета изложби у Народном музеју „Уметничка 

збирка САНУ- ликовни уметници академици“ 

-учешће ученика на такмичењу из познавања опште и 

националне историје у Гимназији 

-посета изложби у Народном музеју под називом 

„Србија памти“поводом обележавања стогодишњице 

избијања Првог светског рата 

-посета изложби у Народном музеју под називом 

„Војводство Србија и Тамишки Банат (1849-1861)“ 

-посета изложби у Народном музеју под називом“На 

раскршћу“(хришћански сакрални предмети) 

-радионице у Гимназији на тему “Нулта толеранција 

заснована на родном насиљу у школи“ (Радослава 

Аралица, Емилија Греговић) 

-прегледање комбинованог теста у основним 

школама (Драгана Јовановић, Кристијан Марков, 

Игор Марков) 

-подела часова и достављање просечних оцена по 

предметима. 

    Нису 

реализовани 

сви 

планирани 

угледни и 

огледни 

часови; 

    Није 

реализована 

планирана 

посета 

библиотеци 

Историјског 

архива 

   -    посета 

изложбеном 

салону 

Историјског 

архива поводом 

изложбе 

„Аутомобил који 

је поставио свет 

на точкове: 

Фордов модел „Т“ 

    - посета 

Историјском 

архиву поводом 

изложбе „Поздрав 

из Зрењанина-

колекција 

разгледница и 

значака“ 
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Стручно веће наставника природних наука 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДОКАЗИ 

Израђени лични планови стручног 

усавршавања за школску 2016/17. 

годину 

01.09. до 

10.09.2016.  

Чланови 

стручног већа 

Лични 

планови 

стручног 

усавршавања 

Израђени планови допунске и 

додатне наставе 01.09. до 

10.09. 2016.  

Чланови стручно 

гвећа 

Планови 

допунске и 

додатне 

наставе 

Анализа успеха и реализације 

образовно-васпитног рада 

07.11.2016. 

27.12.2016. 

27.03.2017. 

21.06.2017. 

Август 2017. 

Чланови 

стручног већа 

Записник СВ 

Извештаји 

СВ 

Израда обрасца за лични план 

стручног усавршавања 
27.12.2016. 

Чланови 

стручног већа 
Образац 

Израда образаца за подношење 

извештаја о реализацији личног 

плана стручног усавршавања 

27.12.2016. 
Чланови 

стручног већа 
Образац 

Реализација пројектних активности 

и истраживачки пројекти на тему 

„Заштита животне средине“ 
Током школске 

године 

Чланови 

стручног већа 

Извештај о 

реализацији 

пројекта „За 

чистије и 

зеленије 

школе у 

Војводини“ 

Израда извештаја о реализацији 

личног плана стручног 

усавршавања 

17.08. до 23.08 

2017.  

Чланови 

стручног већа 
Извештај 

Израда личног плана стручног 

усавршавања за школску 2017/18. 

годину 

17.08. до 23.08 

2017.  

Чланови 

стручног већа 

Лични 

планови 

стручног 

усаврша-вања 

Израда извештаја о раду стручног 

већа 

17.08. до 23.08 

2017.  

Чланови 

стручног већа 
Извештај 

Израда плана рада стручног већа 

природних наука за школску 

2018/19, годину 

17.08. до 23.08. 

2017.  

Чланови 

стручног већа 
Извештај 

 

Реализација програма за зеленије и чистије школе у Војводини 

Активности Носиоци 

активности 

Реализација 

УРЕЂЕЊЕ 

ПРОСТОРА 

ШКОЛЕ 

 Уређење 

учионица 
ОЗ, ОС, УП 

Одељенске заједнице 

су периодично 

уређивале своје 

учионице. У 

појединим 

учионицама 

формиран је и  

одржаван зелени 

кутак. 
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ПРИКУПЉАЊЕ 

СЕКУНДАРНИХ 

СИРОВИНА 

 Прикупљ

ање старог папира 
ОЗ, ОС, УП 

Током школске 

године прикупљан је 

стари, употребљен 

канцеларијски папир. 

Исти је предаван на 

рециклажу. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ВАЖНИХ 

„ЕКОЛОШКИХ 

ДАТУМА“ 

 

22.04. Дан планете   Земље 

 

ОЗ, ОС, 

наставници, 

УП 

Није реализовано, јер 

ученици нису били 

заинтересовани. 

 Расписив

ање  интерног 

литерарног и ликовног 

конкурса на „еколошку 

тему“ 

Наставници 

српског језика 

и ликовне 

културе 

УП 

 Избор 

комисије 

УП 

 Рад 

комисије 

Чланови 

комисиј

е 

 Проглаше

ње најбољих радова 

Комисија 

 Поставља

ње радова у холу школе 

УП 

 

Стручно веће наставника физичког васпитања 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗОВАНO ОСТАВРЕНО, А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Реализовани план и програм који је 

усвојен на почетку школске године 

 изабран председник стручног већа 

за шк. 2016/2017, Соња Јовић. 

Уједначени критеријуми свих 

чланова већа по питању евиденције 

и вредновања ученика. 

Нису набављена 

средства,а самим 

тим ни опрема за 

побољшање 

квалитета наставе. 

Уведена дежурства 

ученика по свлачионицама 

како би се спречиле крађе 

ствари ученика док су у 

сали на часу. 

Реализован календар међушколских 

такмичења. 

Стручно усавршавање Славица 

Јовић Белић на семинару 

,,Каријерно вођење и саветовање у 

средњој школи". 

  

 

Стручно веће наставника рачунарства и информатике 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Анализирана  je опремљеност кабинета (хардвером и 

софтвером). Реинсталирани   су  оперативни системи и 

апликативни програми за извођње наставе и софтвер за 

мрежни рад.  

Разматрана су искуства везана за мере унапређења рада 

и чувања наставних средстава. 

Разматрали смо примену годишњег плана и  програма 

Ефикаснија 

корелацији са 

осталим 

стручним 

већима. 

Реализација 

плана 

Одабир Пословне 

информатике за 

изборни  предмета. 

Присуство ученика и 

наставника стручном 

скупу европска недеља 

програмирања на  
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рада стручног већа.  

Извршили смо глобално планирање градива и анализу 

годишњих и месечних планова.  

Поводом препоруке стручне литературе договорен је 

одабир стручне литературе за извођење наставе. 

Утврдили смо темпо будућих састанака већа. 

Разменили смо искуства рада у реализацији наставе и 

предложили  мере унапређења.  

Усаглашени су критеријума оцењивања. 

Корелација са осталим Стручним већима 

Планирано је одржавање додатне и допунске наставе. 

Договорено је извођење ваннаставних активности и 

усаглашавање о подели задужења. Одржавање Веб 

презентације школе 

Одржавање информатичке секције.  

Анализа успеха ученика на крају класификационих 

периода. 

Чланови  већа су разматрали планове и  реализацију  

планова  индивидуалног стручног усавршавања 

наставника.  

Предлог стручних комисија за ванредне ученике и 

одржавања консултативне наставе. 

Чланови  већа су разматрали планове и  реализацију  

планова  индивидуалног стручног усавршавања 

наставника 

Планирање и одржавање додатне и допунске наставе. 

Припрема ученика за пријемни испит. 

Анализа годишњег и месечних планова. Анализа 

одржавања додатне и допунске наставе. Реализација 

наставних планова и програма. 

Анализа  тока наставе и успеха ученика. 

Предлагање поделе часова по одељењима. 

Одабир акредитованих семинара је извршен на основу 

места извођења због смањења трошкова реализације. 

Бесплатни онлајн семинари су реална потреба. 

Одабир уџбеника 

Ирада извештаја о сатима стручног усавршавања 

наставника. 

Израда извештаја о реализацији наставе наставника. 

Ажурирање сајта школе. 

Израда извештаја Стручног већа.  

Израда плана годишњег програма рада за наредну 

школску годину. 

индивидуално

г стручног 

усавршавања 

наставника. 

Информатичк

о такмичење. 

 

Техничким 

Факултетом „Михајло 

Пупин“ из Зрењанина. 

Присуство ученика и 

наставника стручном 

скупу светска недеља 

програмирања на  

Техничким 

Факултетом „Михајло 

Пупин“ из Зрењанина. 

Присуство наставника  

трибини 

Информатички 

времеплов  на  

Техничким 

Факултетом „Михајло 

Пупин“ из Зрењанина. 

Сарадња са Техничким 

Факултетом „Михајло 

Пупин“ из Зрењанина. 

Хоспитовање 

студената у нашој 

школи. 

Одабир Информатике 

као изборни предмет 

од стране ученика за 

наредну школску 

годину. 
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НАГРАДЕ, ПОХВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 
 

Економска група предмета 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОСВОЈЕНО МЕСТО ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОР 

/МЕНТОР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУНАРОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА- 

Студија случаја-пословна 

економија- у организацији 

Универзитета Сингидунум    

Центар Нови  Сад 

Драгана Бановић, Кристина Буцу 

и Уна Миланов  

 

Марина Кесић, Ана Савић и     

Андреа 

Ћурчија  

 

Слађана Прибић, Блаженка 

Стојаковић      

и      

Немања               Станић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Прво место 

 

 

 

 

Треће место 

 

 

 

Четврто 

место 

  

 

 

 

 

 

 

Весна Субу  

 

 

 

Весна Субу  

 

 

 

Гордана Војинов        

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2017.             

 

 

 

27.04.2017. 

 

 

27.04.2017. 

МАРКЕТИНГ- Met Biz        

Challenge – 

У организацији Универзитета    

Метрополитан Београд 

Слађана Прибић,       Блаженка 

Стојаковић  и Немања  Станић               

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Друго место 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2017. 

 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 
Петровић Ана, 

Анђелковић Софија и            

Ишпановић Клаудија   

 

 

Прво место 

 

   

 

 

20.место 

  

 

Катарина 

Будимлија  

 

 

17.и18.03. 

2017. 

 

 

 

23.03.2017. 

 

 

РАЧУНОВОДСТВО 

Јована Манојловић  

Небојша Маљица  

Теодора Фаи  

Марина Кесић  

Клаудија Ишпановић  

Прво место 

 

Друго место 

Треће место 

Четврто 

место 

 

 

 

    

Леонтина 

Субу  
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Српски језик и књижевност 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОСВОЈЕНО МЕСТО ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОР / 

МЕНТОР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊ

А 

ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУНАРОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Давид Стојисављевић 

 

Теодора Пекић 

 

Душан Радовановић 

 

Драгана Илишковић 

 

Катарина Миросавић 

 

Јована Икановић 

 

 

Јована Ковач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

            3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Радојка 

Перишић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татјана 

Бачановић  

 

 

7. март 

 

Математика 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОСВОЈЕНО МЕСТО ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОР / 

МЕНТОР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУНАРОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Теодор  

Дежан 1-3 

Прво место   Треће место  Брани-слава 

Зубац 

27.02.2017. и  

28.04.2017. 

Марија 

Марјановић 

 1-2 

Друго место   Вишња 

Штрбац 

27.02.2017. 

Немања Мркшић  2-3 Прво место 6. место  Брани-слава 

Зубац 

27.02.2017. и  

28.04.2017. 

Станковић Борис 3-3 Прво место 11. место  Вишња 

Штрбац 

27.02.2017. и  

28.04.2017. 

Стојковић Александра 

3-1 

Друго место   Драгана 

Миладиновић 

27.02.2017. 

Небојша Маљица 4-3 Прво место 14.место похваљен Драгана 

Миладиновић 

27.02.2017.  

16.03.2017.  

28.04.2017. 
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Страни језик 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

ОСВОЈЕНО МЕСТО 
ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОР / МЕНТОР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

1.Јована Медић 

 

2.Теодора Фаи 

 

3.Синиша Павковић 

 

4. Блаженка Стојаковић 

 

 5.Јелена Ђокић 

 

6.Ксенија Кулић 

 

7. Никола Милутиновић 

 

8 Маја Антоновић 

 

9.Данијела Живков 

 

10.Тамара Татић  

 

11.Александра Ставрић  

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

Пласман 

Учешће 

 

Учешће 

 

Пласман 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

Учешће 

 

 

 

 

Учешће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учешће 

Снежана Јованов 

 

Золтан Дуга 

 

Золтан Дуга 

 

Золтан Дуга 

 

Золтан Дуга 

 

Золтан Дуга 

 

Золтан Дуга 

 

Биљана Поповић 

 

Биљана Поповић 

 

Биљана Поповић  

 

Биљана Поповић 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

24.2.2017. 

19.3.2017. 

 

 

Природне науке 

Предмет Одељење Име и презиме 

ученика 

Ниво такмичења Датум одржавања 

такмичења 

Резултат 

 

Задужен наставник 

 

Биологија 

 

1/3 Јелена Миљевић окружно 19.03.2017. 5. место 
Владана 

Михајловић 
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Спортска такмичења 

Име и презиме 

ученика 

Освојено место Задужени 

професор/ 

ментор 

Датум одржавања 

 Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

 

Лука Трајковић - 

пливање 

 пласман 

 

пласман 

 

8. место на 

републичком нивоу 

 Сања Керлец 

 

30.11.2016. 

 

Дијана Козловачки 

пливање 

 пласман 

 

пласман 

 

11. место на 

републичком нивоу 

 Сања Керлец 

 

30.11.2016. 

 

Милош Олић - 

пливање 

 пласман 

 

3. место на 

окружном нивоу 

  Сања Керлец 10.11.2016. 

Женска одбојка  2. место на 

општинском нивоу 

   Славица Јовић 

Белић 

15.12.2016. 
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Ваннаставне активности у сарадњи са друштвеном средином 

 

Реализовано Нереализовано 

Сарадник Тема/активност 

Дом  Здравља „Др Бошко 

Вребалов“ 

- Саветовалиште за 

младе 

Семинар „Сачувајмо 

Здравље“ 

Није било заинтересованих 

ученика за семинаре у 

организацији ИС Петница Семинар „Превенција 

злоупотребе психоактивних 

супстанци“ 

Семинар „Превенција 

злостављања и 

занемаривања“ 

Дом  Здравља „Др Бошко 

Вребалов“ 

- Поливалентна 

патронажна служба 

Предавање „Превенција 

карцинома грлића материце, 

превентивни гинеколошки 

прегледи, самопреглед 

дојке“ 

 

 

Предавање „Превенција 

карцинома коже“ 

Црвени крст 

 

- 22 предавања у 11 

одељења у 

реализацији 

волонтера Црвеног 

крста. 

 

Координатор – ученица 1-1 

Исидора Арваи 

Превенција болести 

зависности 

 

Полно преносиве болести 

Превенција трговине 

људима 

Насиље у адолесценским 

везама 

Прва помоћ 

Промоција добровољног 

давалаштва крви 

Превенција гојазности код 

младих 

Планинарска организација Фрушкогорски маратон  

 

 

РАД СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 
 

Стручни актив за развој школског програма 

 

САДРЖАЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗОВАНО 
ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Тим за развој Школског 

програма 2014-2018. у 

другом полугодишту 

школске 2016/2017. године 

био је без активности, с 

обзиром на то да су радови 
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на изради програма били 

завршени у првом 

полугодишту. Школски 

програм је званично 

објављен и предат на 

коришћење.  

 

Стручни актив за развојно планирањe 

 

Задаци, садржај рада Редни број седнице Реализовано 

 Извештај о реализацији акционог плана за 

школску 2015/16. годину; 

Формирана радна група за израду предлога 

развојног плана за наредне четири године и 

акционог плана за школску 2016/17. годину 

I Септембар  

2016. 

Усвајање предлога Годишњег акционог плана за 

школску 2016/17. годину 

II Септембар  

2016. 

Усвајање предлога Развојног плана за период 2017 

– 2021 године и акционог плана за 2017. годину 

Полугодишњи  извештај о реализацији акционог 

плана за текућу школску годину; 

III Јануар 2017. 

Анализа о реализацији акционог плана за школску 

2016/2017. годину и предлог акционог плана за 

наредну годину 

IV Август 2017 . 

 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе 

 

Садржај реализованих активности из 

плана 
Нереализовано Остварено а није планирано 

- Сарадња са тимом за развојно 

планирање 

- Избор области коју ће тим 

вредновати у школској 2016/2017. 

години 

- Подела у радне групе и подела 

задужења 

- Прикупљање података 

- Обрада података 

- Израда извештаја о 

самовредновању изабране 

области 

- Сарадња са Стручним активом за 

развојно планирање 

- Израда плана рада тима за 

школску 2017/2018. годину 

- Израда и усвајање извештаја о 

раду тима за школску 2016/2017. 

годину 

 Самовредновање 

примарно договорене 

области ЕТОС је 

започето, али делимично 

обрађено јер је у току 

школске године на 

сугестију руководства 

школе и Тима за развојно 

планирање замењена 

новом облашћу: 

РЕСУРСИ. 
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Тим за инклузивно образовање 

Садржај реализованих активности из плана Нереализовано 
Остварено а није 

планирано 

Анализа реализације програма за инклузивно 

образовање и рада тима за претходну школску 

годину 

Израда и усвајање плана рада тима за школску 

2016 /2017. годину 

Подела задужења 

Упознавање НВ и Савета родитеља са програмом 

рада за текућу школску годину 

Анализа актуелне школске ситуације на почетку и 

на крају школске године: 

-број ученика којима је потребна додатна подршка 

и врста додатне подршке 

Информисање родитеља деце са сметњама у 

развоју о ИО 

Рад са родитељима корисника ИОП-а 

Анализа стања : 

-број ученика  који понављају разред, долазе из 

друге средине, маргинализоване, запуштене, 

злостављане деце 

Сагледавање потреба за израдом и применом ИО у 

првом и по потреби и осталим разредима 

Израда полугодишњег извештаја о раду 

Избор координатора за праћење ИОП-а 

Унапређивање програма  

-планирање наставе у складу са могућностима 

ученика ( надарених ученика и ученика са 

сметњама у развоју ) 

Сарадња са наставницима при конципирању ИОП-

а, праћење реализације, евалуација 

Јачање међуресорске сарадње 

-унапредити сарадњу са институцијама и другим 

образовно васпитним установама по питању 

инклузивног образовања 

Јачање професионалних компетенција наставника 

путем: 

-предавања 

-саветодавно 

 

Едукација 

ученика из 

одељења у 

којима има 

ученика са 

сметњама у 

развоју остала 

је на нивоу 

израде 

радионице 

 

Сарадња са ОСШ 

„9.мај“ 

Сарадња са 

дефектологом;  

Континуирани рад 

ангажованог 

дефектолога са 

ученицима;  

Увођење измењеног 

ИОП-а; 

Прилагођавање 

наставе ученицима 

из нестимулативних 

средина који су 

имали потешкоћа у 

савладавању 

градива највише из 

математике, али и 

из других предмета; 

Обезбеђивање 

бесплатног превоза 

за поправни испит у 

августу ученицима 

који су материјално 

угрожени, а имају 

тешкоћа у учењу. 

 

Тим за евиденцију и побољшање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВА

НО 

ОСТВАРЕНО А 
НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Упознавање Тима са стручним усавршавањем 

наставника и стручних сарадника у периоду школске 

2016/17. године. 

Расподела задужења међу члановима Тима и договор о 

раду Тима за СУ, 30. август 2016. 

Израда годишњег плана рада Тима за стручно 

усавршавање, септембар 2016. 

Стално 

стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа  и 

Присуствовање 

семинару за 

развој вештина 

запослених у 

јавном сектору 

Града 

Зрењанина 



29 

Израда Годишњег плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника ван установе за 

шк.2016/17. год, септембар 2016 

Израда личних планова стручног усавршавања у 

сарадњи са свим активима и стручним сарадницима 

урађено до 15. септебра 2016. 

Рад на заказивању, организацији и реализацији 

семинара, уз помоћ директорке школе заказана два 

семинара у нашој школи 

Формирање и ажурирање већ постојеће електронске 

базе и папирне документације о СУ реализовано у 

току целе школске године 

У току школске 2016/17. године директорка школе 

омогућила је  предавањe o електронском пословању, 

као и о штетности неконтролисане употребе мобилних 

телефона које је одржао проф. Јовица Ђурковић са 

Економског факултета из Суботице. Овом предавању 

присуствовали су, осим запослених, и ученици наше 

школе. 

Такође, у сарадњи са директорком школе, одржан је 

семинар у просторијама Регионалног центра за 

друштвено-економски развој Баната, 27. маја 2017.  

којем је присуствовало 29 запослених из наше школе, 

реч је била о упутствима електронског рада са 

ученицима под називом „Примена интернета у 

комуникацији са ђацима“. 

 

практичне 

примене 

новостечених 

знања није 

обављено у 

складу са свим 

појединачним 

плановима 

због 

недостатка 

финансијских 

средстава. 

Међутим, 

одређени број 

професора је 

одрадио 

делимично 

стручно 

усавршавање у 

складу са 

планираним 

одржаног 3,4. и 

5. маја 2017. 

који је 

организовао 

Регионални 

центар за 

друштвено 

економски 

развој Баната 

присуствовала је 

директорка 

школе 

Драгослава 

Голушин, Весна 

Субу, Леонтина 

Субу и Милица 

Анђић. Семинар 

је био под 

називом Обука 

за припрему 

предлога 

пројекта. 

 

 

 

Tим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗО

ВАНО 

ОСТВАРЕНО А 

НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

-усвојен је план рада тима за школску 2016/17. и 

договорена је реализација превентивних активности, 

као један од приоритета за текућу школску годину; 

- У октобру на састанку ученичког парламента 

представљен је посебан протокол и програм за 

заштиту ученика и ученица од насиља,  план 

превентивних активности тима за текућу школску 

годину као и активности које ће се реализовати у 

школи у оквиру пројекта Аутономног женског 

центра „Нулта толеранција на родно засновано 

насиље“. Постигнут је договор са ученичким 

парламентом око заједничких активности; 

- Час одељењског старешине посвећен Програму 

превенције насиља планиран за новембар одложен је 

за друго полугодиште зато што су у децембру наши 

ученици прошли тродневни семинар родно 

заснованом насиљу у оквиру поменутог пројекта 

(одржан  7-9. децембра у просторијама школе) па су 

током другог полугодишта учесници семинара на  

ову тему. 

- Активности посвећене превенцији родно 

    Упознава-

ње родитеља 

на  

родитељским 

састанцима са  

Програмом 

заштите 

ученика од 

насиља и 

процедурама 

поступања – 

овај циљ је 

делимично 

остварен, 

препуштено је 

одељенским 

старешинама 

да то остваре. 

    У периоду март-

мај одржана су и 

два састанка 

представница 

АЖЦ-а са 

наставницама које 

су прошле тренинг 

у октобру, а тема 

састанака је била 

практична примена 

усвојених знања у 

раду са ученицима-

цама. Циљ је да се 

искуства из праксе 

из 15 градова у 

Србији у којима се 

реализује пројекат 

обједине у 

приручник за 

наставнике. 
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заснованог насиља у школи: током ове школске 

године било је доста активности посвећених 

превенцији родно заснованог насиља у оквиру 

пројекта „Нулта толеранција на родно засновано 

насиље“. 15 и 16. октобра одржан је семинар за 

наставнике и наставнице, а у децембру је одржан 

тродневни семинар за ученике и ученице.  

Осим предавања на ЧОС-овима у својим одељењима 

5. јуна одржано је предавање за представнике свих 

одељења у просторијама Културног центра. 

-Током школске године Тим се редовно састајао и 

припремио је извештај за центар за социјални рад о 

броју откривених случајева породичног насиља. 

Извештај је достављен центру на њихов захтев у 

фебруару, за календарску 2016. и у јулу за првих 6 

месеци 2017; 

 

 

Тим за екскурзије, излете, посете установама и институцијама 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 

- у сарадњи са Одељењским 

старешинама спроведена је анкета 

о заинтересованости ученика 

матурантских, завршних и трећих 

разреда за матурску екскурзију 

 

- усвојен је предлог тима за 

извођење једнодневних излета за 

ученике првих и других разреда 

 

- учешће у организацији излета, 

посета сајмовима, позориштима и 

евиденција истих 

 

 

 

- није израђен предлог 

програма за извођење 

матурске екскурзије, 

јер број 

заинтересованих 

ученика није био 

довољан за 

реализацију матурске 

екскурзије 

 

- једнодневни излет 

запослених школе  

 

 

 

 

 

 

 

ЕВИДЕНТИРАНИ ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ УСТАНОВАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

           - у септембру  ученици одељења IV-5 су ишли у туристички обилазак Зрењанина у 

пратњи    лиценцираног туристичког водича, предметног професора и одељењског 

старешине 

          - у октобру ученици одељења II-5, III-5 и IV-5 посетили су Сајам лова, риболова и 

туризма у Новом Саду,  у пратњи одељењских старешина и предметног професора; 

- у новембру месецу ученици одељења II-3, II-4 и II-5 посетили су Српско народно 

позориште у Новом Саду у пратњи одељењских старешина и професора 

књижевности 

 - у новембру  ученици одељења III-1, III-5, IV-1 и   IV-5 посетили су Југословенско 

драмско позориште у Београду у пратњи одељењских старешина и професора 
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књижевности 

           - у новембру  ученици одељења II-1 и II-2 присуствовали су трибини Народне банке 

Србије (теме: „Закорачите у свет финансија“ и „Штедња“) одржане у 

мултимедијалној сали градске куће у пратњи предметног професора  

          - у децембру  по три ученика из одељења  II-2, II-4, II-5, III-5 IV-4 присуствовали су  

тродневном семинару о роднозаснованом насиљу, одржаном у нашој школи, а у 

организацији Зрењанинског едукативног центра 

          - у децембру  ученици одељења IV-2 и  IV-3 посетили су Народну банку Србије  у 

Београду, ишли у разгледање музеја НБС и учествовали  у радионици на тему 

„Финансије за касније“ у пратњи предметних професора 

- у децембру  ученици одељења II-5 и III-5 ишли су у посету Високој пословној школи 

у Новом Саду,  у пратњи предметних професора 

- у јануару ученици I-1 били су учесници трибине „Национални дан без дуванског 

дима“  

          - у фебруару  ученици одељења  III-5 и IV-5 посетили су Сајам туризма у Београду у 

пратњи одељењских старешина и предметних професора  (агенцијско и хотелијерско 

пословање) 

- у марту ученици матурских одељења посетили су Сајам образовања „Путокази“ у 

Новом Саду  

- у мају ученици I-1,  IV-3 и  IV-4 учествовали су у пројекту „Жива библиотека“ у 

Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“ у пратњи професора 

књижевности 

          - у мају заинтересовани ученици наше школе ишли су на Фрушкогорски маратон (због 

лоших временских услова нису ишли у априлу)  

 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање  

САДРЖАЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗO- 

ВАНО 
ОСТВАРЕНО А НИЈЕ ПЛАНИРАНО 

Писање радне биографије и 

мотивационог писма 
Радионице 

Тестирање ученика (тест 

професионалних интересовања и 

презентовање резултата ученицима) 

Саветовање у каријерном 

кутку  

Анкета о перцепцији предузетничке 

каријере код ученика угоститељских 

смерова (Биљана Грек у сарадњи са 

Националном службом за 

запошљавање у оквиру предмета 

предузетништво) 

Презентације виших школа 

и факултета  (Универзитет 

Сингидунум, Факултет за 

примењени менаџмент, 

економију и финансије, 

Економски факултет 

Суботица, Универзитет БК) 

 

Обука за израду бизнис плана у 

сарадњи са Регионалним едукативним 

центром „Банат“ коју је прошло 25 

ученика из одељења 4-1 и 4-5 
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Посета сајму 

образовања  

Семинар „Каријерно вођење и 

саветовање у средњој школи“ којем 

су присуствовали Татјана Бачановић, 

Драган Благојевић, Милка Милошев, 

Славица Јовић-Белић, Драган 

Попетру, Јасмина Тадин и Борислава 

Јотић у организацији Фондације 

„Темпус“ 

Семинар 

„Образовањем до 

лакшег запошљавања“ 

 8 ученика одељења 2-1 похађало је 

обуку из области примене Canvas 

модела у предузетништву на Високој 

техничкој школи струковних студија у 

Зрењанину 

Извештај о раду 

Школског тима за 

КВиС 

 Одржана је Еразмус инфо-радионица 

као представљање Еразмус програма 

средњошколцима у одељењу 4-1 

 

Тим за додатну подршку и појачан васпитни рад за школску 2016/ 2017. 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛ

ИЗОВА

НО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 

Израда плана тима за школску 2016/ 2017. 

- Идентификација ученика којима је потребна додатна 

подршка и појачан в-о рад: 

-Чланови тима (Директорка , ОС и стручни сарадници,- 

педагог и психолог)  су у току полугодишта радили на 

идентификацији ученика којима је потребна додатна 

подршка (ученици који долазе из осетљивих друштвених 

група, ученици који имају тешкоће у савладавању наставног 

градива, ученици  који имају потешкоће у усвајању правила и 

норми понашања у школи и ученици са посебним талентима)  

- Подршка ученицима из осетљивих друштвених група  

-Саветодавни рад је обављан с ученицима којима је потребна 

била додатна подршка (Директор,  ОС, педагог, психолог и 

предметни наставници ). У одељењима  у којима су се јавили 

проблеми  у виду већег броја изостанака или недисциплине 

на часовима код  појединих наставника, предузете су мере 

како би се потешкоће  превазишле (родитељи су позивани на 

разговор, обављени су разговори са ученицима и дати су им 

савети и предлози за даље понашање  на часовима и у 

школи).  

 

Подршка 

ученици

ма је 

реализов

ана кроз 

додатну 

наставу 

и 

учешћем 

на 

такмиче

њима, 

али 

нисмо 

имали 

ученике 

за које је 

израђен 

ИОП 3 

 

 

 

Тим је 

сарађивао и са 

Тимом за 

инклузивно 

образовања, 

како би се 

пружила 

подршка 

ученицима 

који имају 

потешкоће у 

савладавању 

наставног 

градива.  За 

неке ученике 

за које је Тим 

за инклузивно 

образовање 

проценио да је 

потребно 

урађени су 

ИОП планови 

на основу 

кварталних 

анализа и 
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- подршка ученицима који имају потешкоће у савладавању 

наставног градива (сарадња с Тимом за инклузивно 

образовање)  

- подршка ученицима који имају посебне таленте( даровити 

ученици ) је обављана кроз додатну наставу и припрему за 

такмичења 

- подршка ученицима који имају потешкоће у усвајању 

правила и норми понашања у школи 

- За одељења и ученике  за  које је постојала потреба 

(неприлагођено  понашање ученика и непоштовање правила 

понашања у школи ) у сарадњи с Тимом за заштиту ученика 

од насиља, занемаривања и злостављања урађен је план како 

би се превазишли проблеми. План је  реализован на часовима 

ЧОС-а, у виду радионица.  

-Саветодавни рад са ученицима којима је потребна додатна 

подршка и појачан васпитни рад  

-Сарадња са друштвеним институцијама (Центар за 

социјални рад, здравствене институције, развојно 

саветовалиште и др.)  

-Праћење успеха, дисциплине и изостанака ученика  

-Успех и дисциплина ученика је праћена квартално, и 

анализирана од стране директорке школе, педагошко 

психолошке службе , ОС и предметних наставника. Након 

анализе за поједина одељења су предложене мере у виду 

појачаног допунског рада, како би се ученицима омогућило 

да савладају градиво.  Поред тога, анализиран је број 

изостанака и предлагане су васпитне мере у складу с 

Правилником о оцењивању у средњој школи.  За одељења у 

којима има већи број неоправданих изостанака или ученика 

са већим бројем неоправданих изостанака,  предложена мера 

је да се позову на разговор у педагошко- психолошку службу,  

да се родитељи редовно обавештавају о изостанцима, 

уколико буде потребе и писменим путем  буду позвани и код 

директорке  школе на разговор.  

-За поједине ученике био је вођен и дисциплински поступак 

због непоштовања правила понашања у школи 

-Сарадња са родитељима ученика је била континуирана код  

ученика  којима је потребна додатна подршка 

-Обављани су разговори с родитељима ученика када год се 

указала потреба за тим. Разговоре су обављали директорка 

школе, ОС, предметни наставници и стручни сарадници. 

-Израда програма појачаног рада за ученике којима је 

праћења 

напредовања 

ученика  
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потребна додатна подршка или појачан васпитни рад  

-За ученике којима је био  потребан  (неприлагођено  

понашање ученика и непоштовање правила понашања у 

школи ) у сарадњи с Тимом за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања урађен је план како би се 

превазишли проблеми 

 

 

Тим за промоцију школе 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А 

НИЈЕ ПЛАНИРАНО 

Усвајање плана рада Тима за промоцију 

школе за школску 2016/2017. годину 

 

Ажурирање сајта школе 

 

Извештај о раду Тима за промоцију школе  

на полугодишту и крају школске године 

 

Одржавање сајта школе 

 

Ажурирање facebook стране школе 

 

Презентација наше школе  основној школи 

„Петар Петровић Његош“ Зрењанин 

оnline маркетинг 

кампања за упис у 

нашу школу 

 

Истраживање 

заинтересованости 

ученика основних 

школа за упис у 

нашу школу 

Израда презентације 

школе 

 

Караван дуалног 

образовања „Дух 

младости“ 

 

 

 

 

РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Рад педагошко-психолошке службе 

 

Садржај реализованих активности из плана Нереализовано 
Остварено а није 

планирано 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе Учествовање у 

изради предлога 

пројекта који 

може допринети 

унапређивању 

квалитета 

васпитања и 

образовања у 

школи 

 

Учешће у изради предлога плана и програма за рад 

одељенског старешине 

Припрема плана посете часовима 

Припрема годишњег програма рада и месечних 

планова рада психолога и педагога 

Припрема плана сопственог стручног 

 усавршавања и професионалног развоја  

Израда предлога плана Тима за инклузивно 

образовање 

Учешће у планирању рада савета родитеља 

Помоћ наставницима у планирању глобалних и 

оперативних планова 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Учествовање у праћењу и вредновању образовно 

васпитног рада 
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Предлагање мера за побољшање успешности 

установе у задовољењу образовних и развојних 

потреба ученика 

Праћење и вредновање мера индивидуализације и 

ИОП-а 

Праћење огледних часова у школи, пројеката и 

других иновативних активности 

Праћење часова редовне наставе 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе 

Преглед Матичних гњига и Књига евиденције 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао наставника  

Праћење метода оцењивања према правилнику о 

оцењивању ученика у средњој школи  

Пружање помоћи наставницима увођењу стандарда 

знања 

Рад са наставницима 

Пружање помоћи наставницима у дидактичко- 

методичкој организацији наставе (избор наставних 

метода, облика рада, дидактичког материјала) 

- Пружање 

помоћи 

наставницима у 

планирању рада 

са талентованим 

ученицима 

-Пружање 

помоћи 

наставницима 

при изради 

објективних 

инструмената за 

оцењивање 

/објективних 

тестова/ и 

унапређењу 

процеса 

оцењивања.                                       

 

Пружање подршке наставницима за рад са 

ученицима којима је потребна додатна подршка 

Оснаживање наставника за рад са децом из 

осетљивих друштвених група 

Саветодавни рад са наставником приликом посете 

часу 

Пружање помоћи одељенским старешинама у 

управљању одељењем 

Учествовањеу планирању напредовања наставника 

и стручних сарадника 

Усмеравање наставника у креирању плана стручног 

усавршавања 

Рад са ученицима 

Праћење процеса адаптације на нову школску 

средину и пружање подршке ученицима 

Идентификовање 

и пружање 

подршке 

даровитим и 

талентованим 

ученицима у 

њиховом даљем 

развоју 

 

Праћење напредовања ученика у школи 

Идентификовање ученика са посебним потребама и 

организовање индивидуализоване наставе за ове 

ученике 

Примена психолошких мерних инструмената и 

процедура у испитивању општих и посебних 

способности, особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалног 

опредељења, вредносних орјентација и ставова, 

групне динамике и положаја појединца у групи. 

Саветодавни рад са ученицима који имају 

развојних, емоционалних, социјалних , тешкоћа у 

учењу.  

Пружање подршке ученицима за које се организује 
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ИОП или индивидуализована настава 

Пружање подршке ученицима из осетљивих 

друштвених група 

Групни рад (радионице, предавања) са ученицима у 

циљу подстицања развоја кључних компетенција, 

вредности и ставова 

Пружање психолошке помоћи ученицима у 

акцидентним кризама 

Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима 

који  имају потешкоћа у усвајању правила и норми 

понашања школе 

Испитивање интересовања ученика за ваннаставне 

активности 

Рад са родитељима, односно старатељима 

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

потешкоће у савладавању градива и/или понашању 

Учешће на 

родитељским 

састанцима 

 

Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција 

Сарадња са родитељима у оквиру ИОП-а 

Сарадња са Саветом родитеља 

Пружање психолошке помоћи 

родитељима/старатељима чија су деца у 

акцидентној кризи 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

Сарадња по питању приговора и жалби ученика Учествовање у 

раду републичке 

секције стручних 

сарадника 

 

Сарадња с директором у току посета просветних 

саветника школске управе и просветне инспекције 

Сарадња с директором у припреми НВ, ПК, СР, 

Годишњег извештаја и Годишњег плана рада школе 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за посао наставника, 

односно стручног сарадника 

Сарадња са дефектологом 

Рад у стручним органима и тимовима 

Учествовање у припреми и реализацији састанака 

наставничког већа 

Учествовање у припреми и реализацији састанака 

одељенских већа 

Учешће у припреми и реализацији састанака 

педагошког колегијума 

Учествовање у раду тима за заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања 

Учествовање у раду тима за инклузивно образовање 

Учешће у раду тима за вредновање и 

самовредновање рада школе 

 

Учешће у раду Тима за појачан васпитни рад и 

додатну подршку ученицима 

Учешће у раду Стручних већа из области предмета 

Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Сарадња са Саветовалиштем за младе, Службом за 
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национално запошљавање, Школом за ученике са 

посебним потребама, Центрима за социјални рад, 

Општом болницом 

Учешће у реализацији активности које организује 

Министарство просвете ( прикупљање података и 

сл.) 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Вођење психолошког и педагошког досијеа ученика Вођење 

евиденције о 

извршеним 

анализама и 

истраживањима 

 

Вођење докуменације о одржаним предавањима, 

радионицама и другим видовима групног рада  

Вођење евиденције о праћењу наставе 

Праћење стручне литературе 

Похађање семинара, курсева и осталих видова 

стручног усавршавања 

Прикупљање података о уписаним ученицима, 

одељењима (прављење базе података свих ученика 

школе). 

 

Реализација праћења наставе 

 

Садржај реализованих 

активности из плана 
Нереализовано Остварено а није планирано 

Ивана Миразовић - ОНГ Милица Лукић Снежана Јованов – угледни час 

Јадранка Штефковић- ОНГ Марија Добрашиновић Драган Попетру - ОНГ 

Борисав Ловић- ОНГ Весна Субу Станкић Биљана - оцењивање 

Игор Хуста- ОНГ Аријана Ђуришић Мирјана Краљ - ОНГ 

Јованка Радловачки - ОНГ Мита Николин Борисав Ловић – комисија за 

лиценцу Милица Анђић- ОНГ Ђурђица Сушић 

Славица Јовић Белић- ОНГ Јасмина Тадин Ана Арваи -ОНГ 

Владана Михајловић- 

оцењивање 

Андрија Тадејин 

Ивана Миразовић - 

оцењивање 
Мелеги Золтан 

Биљана Поповић - 

оцењивање 

Зоран Павловић 

Габријела Товизи- ОНГ Историја 

Драгана Попов- ОНГ  

Катарина Будимлија- ОНГ 

Данилка Берар - 

оцењивање 

Гордана Војинов - 

оцењивање 

Бранислава Гутеша - 

оцењивање 

Сања Керлец - ОНГ 

Горан Ђорић - ОНГ 
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Рад школске библиотеке 

 

 Школска библиотека Економско-трговинске школе је у школској 2016/2017. години 

имала 789 учлањених  корисника (и ученика и наставника школе). 

 У претходној школској години за потребе библиотеке набављене су, обрађене и 

заведене (углавном поклоњене) 23 књиге на српском и 13 књига на мађарском језику.  

 У току протекле године у електронском формату обрађено је око 200 наслова старе 

библиотечке грађе. 

 Свакодневним радом издато је око 1650 књига из књижног фонда библиотеке. 

 Школски библиотекар присуствовао је 07.03.2017.  семинару стручног усавршавања 

„Основе савременог библиотекарства за школске библиотеке“ у организацији Градске 

библиотеке. 

 Школска библиотека остварује активну сарадњу са Градском народном 

библиотеком „Жарко Зрењанин“. Наши ученици су укључени у тамошњи „Читалачки 

клуб“, а новогодишња представа коју су припремили наши ђаци, изведена је и на дечјем 

одељењу Библиотеке. Учествовали смо и у радионици „Жива библиотека“. 

 Библиотекарка је укључена и у Тим за промоцију школе, у склопу ког се бави 

ажурирањем страница школе на друштвеним мрежама. Бележи се сваки успех наших ђака 

и вести се редовно прослеђују на сајт школе. Покренуте су и „Школске зидне новине“ које 

су у облику плаката, а које обавештавају ученике, запослене и све који посете нашу школу 

о актуелностима, занимљивостима и успесима наших ученика. 

 Огласне табле у школи и плакати у учионицама се такође редовно ажурирају, чиме 

запослени у библиотеци учествују и оплемењивању радног простора у школи. 

 

 

РАД РУКОВОДСТВА, СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 
 

Извештај о раду помоћника директора 

 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАН

О 

 Израда одређених сегмената Годишњег плана рада 

 Израда распореда рада наставника у оквиру 40-

часовне радне недеље 

 Израда предлога документације за  праћење 

реализације програма 

 Учешће у 

изради и 

ажурирању 

„Доситеј“-а 

 Организовање активности око испита у школи 

 Припремање елемената за финансирање рада школе 

 Утврђивање смена, распореда по учионицама, број 

одељења 

 Формирање одељења првог разреда 

 Учествовање у подели предмета на наставнике 

 Комплетирање података за израду распореда часова 

 Караван 

дуалног 

образовања 

„Дух 

младости“. 

 

 Инструкција у припреми планова рада наставника и 

увид  у исте 

 Инструкција о вођењу педагошке документације 

(дневници, уписнице, дневници ваннаставних 

активности) 

 Саветодавни рад са родитељима ученика 
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 Учествовање у изради Извештаја о успеху и владању 

ученика 

 Учествовање у изради Извештаја о реализацији 

програма ваннаставних активности 

 Учествовање у изради различитих извештаја за 

потребе педагошких и друштвених институција 

  

 Учествовање у раду Наставничког већа 

 Учествовање у раду Педагошког колегијума 

 Праћење рада других стручних органа (већа, 

одељенских већа) 

 Извршни послови – рад на спровођењу одлука и 

закључака стручних органа  

  

 Увид у планирање и припремање наставе   

 Извођење редовне, допунске и додатне наставе  

 Израда глобалних и оперативних планова рада 

Припрема за наставу и стручно усавршавање 

                        

 Учешће у раду стручних већа, семинара, саветовања 

 Праћење стручне литературе, часописа, приручника 

  

Сарадња са стручним институцијама и удружењима 

(образовања, културе, струковна удружења) 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима  

  

 Старање и спровођење кућног реда    

Посете часова наставника: 

Славица Петровић 

Аријана Ђуришић 

Вишња Штрбац 

Јоланда Коман 

Горан Костић 

Вања Станков  

Лидија Милошев  

Борисав Ловић 

 Милица Лукић  

Милорад Јосић 

Теодора Шереш Николић 

Ђурђица Сушић 

Снежана Живановић 

 

  

 

Рад савета родитеља 

 

Реализовано Није реализовано 
Реализовано, а није 

планирано 

Конституисање савета родитеља, 

избор председника, заменика 

председника и записничара 

 

Извештај о утрошку материјала и 

средстава у школској 2015/2016. 

год. 

 

Средства за виши квалитет 

Избор представника 

родитеља у стручне активе 

и тимове школе 

 

Извештај о раду Тима за 

самовредновање рада 

школе 

 

Утврђивање дестинације и 

Предлог уџбеника за 

школску 2016/2017. 

год. 

 

Упознавање чланова 

савета са приручником 

„Дигитално насиље – 

превенција и 

реаговање“ 
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образовања  

Извештај о раду савета родитеља у 

школској 2015/2016. год. 

 

План рада савета родитеља за 

школску 2016/2017. год. 

 

Разматрање Годишњег плана рада 

школе за 2016/17. 

 

Разматрање Годишњег извештаја о 

раду школе у школској 2015/2016. 

години  

 

Програми вишедневних екскурзија 

 

Успех и владање ученика у првом  

полугодишту 

 

Предлог мера за унапређивање 

успеха ученика у учењу и владању 

програма екскурзије 

ученика трећег разреда 

 

Именовање комисије за 

избор најбољег понуђача 

 

Утврђивање висине 

дневнице пратиоцима 

ученика 

 

Састанак комисије за избор 

туристичке агенције 

 

Извештај о реализацији 

вишедневних екскурзија 

 

Извештај о ваннаставним 

активностима школе 

 

Разматрање примене 

правила о 

некоришћењу 

мобилног телефона за 

време наставе 

 

 

Рад ученичког парламента 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗО

ВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 Септембар 2016: 

   -  Избор представника Ученичког парламента 

(Јелена Ђокић, председник, Душан Вуловић,заменик 

председника, Јована Ковач и Дуња Мечкић, записничари)   

   - Избор представника који присуствују састанцима 

Школског одбора: 

(Душан Вуловић и Теодора Фаи) 

   - Усвајање плана рада за текућу годину 

   -Упознавање ученика са надлежностима Ученичког 

парламента и ваннаставним активностима 

   -Представљање представништва Ученичког парламента 

и координатора парламента 

Октобар 2016: 

   -Обавештавање ученика о предвиђеним школским 

секцијама,такмичењима и спортским турнирима 

   -Промовисање пројекта заштите животне средине у 

смислу оплемењивања учионица зеленилом 

(проф.биологије Аријана Ђуришић) 

   -Промовисање хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“ 

Новембар 2016: 

   -Упознавање ученика са активностима Канцеларије за 

младе  

Децембар 2016: 

  Промовисање пројеката у сарадњи са локалном 

самоуправом и Канцеларијом за младе 

Фебруар 2017: 

Није 

реализована 

планирана 

хуманитарна 

акција 

скупљања 

новца за 

новогодишње 

пакетиће за 

децу 
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  -присуство представника Ученичког парламента 

рођендану Канцеларије за младе 

Март-април 2017: 

  -хуманитарна акција прикупљања књига за децу са 

Косова 

Април-мај 2017: 

  -волонтирање ученика по предузећима у смислу стицања 

нових знања из области економије, права и 

администрације 

Јун 2017: 

  -резимирање резултата рада Ученичког парламента 

  -избор новог представништва Ученичког парламента  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 

 Настава је реализована углавном према плану и програму. На школском нивоу није 

реализовано укупно 0,52 % наставе. Овај проценат је био нешто већи на полугодишту 

услед дужих боловања и немогућности да се правовремено обезбеди стручна замена. У 

другом полугодишту је проценат нереализованих часова смањен, јер су наставници 

надокнадили пропуштено. 

 

ДОДАТНА И ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

 У току школске године одржано је 653 часа допунске, 221 часа додатне и 191 час 

припремне наставе. Допунска настава је држана из великог броја предмета у складу са 

потребама ученика. Највећи број часова допунске наставе одржан је из математике (258 

часова). Допунска настава се одвијала и у току распуста и у току наставне године. Највише 

допунске наставе одржано је у одељењу 1-6. Припремна настава је ове године 

интензивирана због поправних матурских и завршних испита. 

 

Реализација наставе по одељењима 

Одељ. Редовна настава допунска додатна припремна 

планирано одржано неодржано % 

1-1 1406 1410 +4 100,28 24 11 0 

1-2 1480 1476 4 99,73 6 0 0 

1-3 1480 1481 +1 100,07 16 5 0 

1-4 1480 1467 13 99,12 17 0 0 

1-5 1258 1238 20 98,41 32 0 0 

1-6 1460 1455 5 99,66 74 0 12 

1-7 1370 1362 8 99,42 36 0 10 

1-8 1152 1143 9 99,23 53 0 8 

1-9 1220 1207 13 98.93 29 0 0 

2-1 1116 1112 4 99,64 23 0 0 

2-2 1517 1506 11 99,28 17 0 0 

2-3 1296 1292 4 99,12 15 3 0 

2-4 1254 1244 10 99,20 38 0 0 

2-5 1558 1554 4 99,74 10 0 0 

2-6 1225 1220 5 99.59 41 0 16 

2-7 1654 1637 17 98,97 48 0 0 

2-8 1968 1969 +1 100,05 28 0 0 

2-9 1270 1267 3 99,76 27 0 0 
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3-1 1116 1112 4 99,64 35 15 0 

3-2 1512 1506 6 99,60 0 15 0 

3-3 1390 1384 6 99,57 0 0 15 

3-4 1122 1119 3 99,73 0 0 0 

3-5 1269 1258 11 99,13 0 0 0 

3-6 1148 1148 0 100,00 0 5 0 

3-7 1140 1123 17 98,51 32 40 0 

3-8 1230 1226 4 99,68 10 0 0 

3-9 1134 1134 0 100,00 0 0 0 

4-1 1155 1156 +1 100,09 14 49 15 

4-2 1432 1419 13 99,09 16 17 56 

4-3 1240 1232 8 99,36 1 11 59 

4-4 1024 1018 6 99,41 0 19 0 

4-5 1102 1084 18 98,37 11 31 0 

укупно 42178 41958 220 99,48 653 221 191 

 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА  

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 
 

Успех ученика 

 

Школску 2016/2017. годину са позитивним успехом је завршило 99% ученика. 11 

ученика није савладало програм, што чини 1% од укупног броја, док је прошле године тај 

проценат износио 0,89. Просечна оцена школе је нешто већа (3,97) у поређењу са 

претходном школском годином (3,94). Просечна оцена на крају ове школске године у 

односу на крај првог полугодишта (3,89)  је такође већа.  

И ове године најбољи успех у школској години су имала матурска одељења (4,32) 

иако нешто лошији него прошле, као и одељења трећег разреда, док су одељења првих и 

других разреда имала бољи успех у односу на претходну школску годину. У првом разреду 

најбољи успех постигло је одељење 1-1 профил економски техничар са просечном оценом 

4,79 и уједно најбољом просечном оценом у целој школи. У другом разреду најбољи су 

били туристички техничари 2-5 (4,46). Од трећих разреда најбоље одељење је било 3-5 

такође туристички техничар (4,51), а од одељења четвртог разреда најбољи су били 

економски техничари (4,54). 

Од укупно 892 уписана ученика у току школске године, исписало се 24 или 2,69% . 

Највећа стопа осипања била је у првом разреду (5,06%). Са узрастом ученика овај проценат 

опада, тако да је школу у другом разреду напустило 3,57% ученика, у трећем 0,44%, а у 

четвртом 0,63%. Из првог разреда се исписало нешто мање, а из другог нешто више 

ученика у односу на прошлу школску годину. Разлог исписивања из школе је најчешће био 

промена места боравка. 

 

Изостанци и дисциплина 

 

Васпитне мере изрицане су како због неоправданог изостајања са наставе, тако и 

због непримереног понашања ученика. На нивоу школе изречено је 330 васпитних и 7 

васпитно-дисциплинских мера, знатно мање него прошле године. У првом разреду 

изречене су укупно 102 васпитне мере, а васпитно-дисциплинских није било. У другом 

разреду изречено је 95 васпитних и 3 васпитно-дисциплинске мере, у трећем 108 васпитних 

и једна васпитно-дисциплинска мера, а у четвртом 25 и 2 васпитно-дисциплинске мере. 

Највише васпитних мера изречено је у одељењу 1-7 и са тим одељењем обављан је појачан 

васпитни рад. 
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 Највише изостанака у току школске године направило је одељење 3-9 (197 по 

ученику), а најмање одељењa 1-1, 1-2 и 1-3 (70 изостанака по ученику). Гледано по 

генерацији, највише су изостајали ученици другог разреда. 

У току школске године одељенске старешине су перманентно пратиле успех и 

понашање ученика и у сарадњи са педагошко-психолошком службом и тимовима за 

додатну подршку ученицима, инклузивно образовање и заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, обављале саветодавни и појачан васпитни рад. 

 

Подаци о ученицима 

 

Број одељења по образовним профилима 

разред 

профил 

I II III IV укупно 

Економски техничар 1 1 1 1 4 

Пословни администратор 1 1 1 1 4 

Финансијски администратор 1 1 1 1 4 

Правни техничар 1 1 1 1 4 

Комерцијалиста 1 - - - 1 

Туристички техничар - 1 1 1 3 

Трговац 1 1 1 - 3 

Конобар 1 1 1 - 3 

Кувар 2 2 2 - 6 

Укупно 9 9 9 5 32 

 

Број одељења према језику на којем се одвија настава 

разред 

језик 

I II III IV укупно 

српски 8 8 8 5 29 

мађарски 1 1 1 - 3 

укупно 9 9 9 5 32 

 

Успех ученика на крају школске године 

Успех 

разред 

Број 

ученика 

Одлични Врло 

Добри 

Добри Довољни Недовољни Средња 

оцена 

I-1 30 26 4 0 0 0 4.79 

I-2 28 8 16 4 0 0 4.13 

I-3 30 13 15 2 0 0 4.35 

I-4 30 10 17 3 0 0 4.18 

I-5 30 10 20 0 0 0 4.25 

I-6 29 2 9 14 2 2 3.32 

I-7 29 1 5 20 2 1 3.07 

I-8 24 6 13 5 0 0 3.87 

I-9 16 1 11 4 0 0 3.81 

I 246 77 110 52 4 3 3.97 

II-1 30 15 13 2 0 0 4.34 

II-2 30 15 15 0 0 0 4.44 

II-3 30 20 8 2 0 0 4.44 

II-4 33 10 11 12 0 0 3.84 

II-5 31 17 14 0 0 0 4.46 

II-6 27 0 4 14 5 4 2.97 

II-7 19 2 4 9 3 1 3.36 

II-8 29 3 16 10 0 0 3.73 
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II-9 17 5 5 7 0 0 3.87 

II 246 87 90 56 8 5 3.94 

III-1 31 12 8 10 1 0 3.95 

III-2 30 11 14 5 0 0 4.18 

III-3 29 13 15 1 0 0 4.31 

III-4 29 10 14 5 0 0 4.09 

III-5 31 21 8 1 0 1 4.51 

III-6 14 2 2 10 0 0 3.20 

III-7 20 3 2 10 5 0 3.13 

III-8 29 2 9 16 2 0 3.35 

III-9 11 1 3 5 0 2 3.36 

III 224 75 75 63 8 3 3.79 

IV-1 33 22 12 0 0 0 4.54 

IV-2 30 11 13 6 0 0 4.06 

IV-3 30 19 5 6 0 0 4.35 

IV-4 31 15 15 1 0 0 4.34 

IV-5 33 20 11 2 1 0 4.32 

IV 157 87 56 15 1 0 4.32 

укупно 873 326 331 186 21 11 3.97 

 

Изостанци ученика 

Разред Број 

ученика 

Оправданих Неоправданих Укупно Број 

изостанака 

по ученику 

I-1 30 2088 15 2103 70.1 

I-2 28 1939 32 1971 70.39 

I-3 30 2067 33 2100 70 

I-4 30 2980 54 3034 101.13 

I-5 30 2655 34 2689 89.63 

I-6 29 3038 104 3142 108.34 

I-7 29 2779 368 3147 108.52 

I-8 24 3059 119 3173 132.21 

I-9 16 1429 31 1460 91.25 

I 246 22034 790 22819 92.76 

II-1 30 2356 93 2449 81.63 

II-2 30 3749 57 3806 126.87 

II-3 30 2473 38 2511 83.7 

II-4 33 3710 128 3838 116.3 

II-5 31 2758 77 2835 91.45 

II-6 27 3166 221 3387 125.44 

II-7 19 2598 175 2773 145.95 

II-8 29 2642 139 2781 95.9 

II-9 17 2235 29 2264 133.18 

II 246 25687 957 26644 108.31 

III-1 31 2789 117 2906 93.74 

III-2 30 3776 199 3975 132.5 

III-3 29 2167 79 2246 77.45 

III-4 29 2855 74 2929 101 

III-5 31 2526 121 2647 85.39 

III-6 14 1909 135 2044 146 

III-7 20 1735 201 1936 96.8 



45 

III-8 29 2369 258 2627 90.59 

III-9 11 2102 68 2170 197.27 

III 224 22228 1252 23480 104.82 

IV-1 33 2397 51 2448 74.18 

IV-2 30 3219 139 3358 111.93 

IV-3 30 2876 100 2976 99.2 

IV-4 31 4059 83 4142 133.61 

IV-5 33 3063 170 3233 97.97 

IV 157 15614 543 16157 102.91 

Укупно 873 85563 3542 89100 102.06 

 

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

Разред Опомена УОС УОВ УДир УНВ 

I-1 1 0 0 0 0 

I-2 9 0 0 0 0 

I-3 0 0 0 0 0 

I-4 7 1 0 0 0 

I-5 4 0 0 0 0 

I-6 8 1 3 0 0 

I-7 22 17 10 0 0 

I-8 5 6 3 0 0 

I-9 3 2 0 0 0 

I 59 27 16 0 0 

II-1 5 2 0 0 0 

II-2 5 1 0 0 0 

II-3 0 1 0 0 0 

II-4 5 1 1 1 0 

II-5 6 1 0 0 0 

II-6 10 4 3 0 0 

II-7 10 8 3 2 0 

II-8 7 4 0 0 0 

II-9 12 6 0 0 0 

II 60 28 7 3 0 

III-1 5 3 1 1 0 

III-2 0 8 5 0 0 

III-3 0 0 0 0 0 

III-4 7 0 0 0 0 

III-5 10 2 1 0 0 

III-6 5 5 0 0 0 

III-7 13 7 3 0 0 

III-8 14 10 5 0 0 

III-9 0 3 1 1 0 

III 54 38 16 1 0 

IV-1 0 0 0 0 0 

IV-2 13 2 1 0 0 

IV-3 4 0 0 0 0 

IV-4 0 0 0 0 0 

IV-5 3 1 1 2 0 

IV 20 3 2 2 0 

укупно 193 96 41 7 0 
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Резултати завршних и матурских испита 

 

Матурски испит 

 

Матурски испит пријавило је укупно 157 редовних ученика, и 2 ванредна (1 туристички и 1 

правни техничар) по одељењима: 

успех 

одељење 

Пријавило 

укупно 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недо-

вољан 

Положило 

укупно 

Средња 

оцена 

4-1 33 21 11 1 0 0 33 4.59 

4-2 30 5 14 8 3 0 30 3.69 

4-3 30 9 13 6 1 1 29 4.03 

4-4 31 16 10 5 0 0 31 4.34 

4-5 33 24 8 1 0 0 33 4.69 

укупно 157 75 56 21 4 1 156 4.27 

ванредни 2 1 1 0 0 0 2 4.50 

 

Завршни испит 

 

Завршни испит пријавила су укупно 72 редовна ученика: 

успех 

одељење 

одличан врло 

добар 

добар довољан недовољан укупно 

пријавило 

и 

положило 

средња 

оцена 

3-6 8 3 3 0 0 14 4.35 

3-7 0 6 6 8 0 20 2.90 

3-8 0 7 9 13 0 29 2.79 

3-9 1 3 2 3 0 9 3.22 

укупно 9 19 20 24 0 72 3.32 

 

Носиоци дипломе „Вук Караџић“ 

Одељење Образовни профил Име и презиме ученика 

4-1 Економски техничар Ана Петровић 

4-2 Пословни 

администратор 

Денис Аврам 

4-3 Фининсијски 

администратор 

Драгана Бановић 

4-3 Фининсијски 

администратор 

Небојша Маљица 

4-3 Фининсијски 

администратор 

Блаженка Стојаковић 

4-4 Правни техничар Јелена Ђокић 

4-4 Правни техничар Никола Шарац 

4-5 Туристички техничар Данијела Живков 

4-5 Туристички техничар Александра Ставрић 

4-5 Туристички техничар Оливера Чикош 

3-7 Конобар Ратко Кнежевић 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 Својим континуираним додатним радом од првог разреда, као ученик генерације у 

матурским одељењима, истакао се Небојша Маљица, ученик образовног профила 

финансијски администратор. Он је за четири школске године учествовао на већем броју 
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такмичења из различитих области (математика, историја, рачуноводство). На школским 

такмичењима из математике је три пута био први,  једном други, а из рачуноводства други. 

Члан је екипе која је ове године освојила друго место на републичком такмичењу из 

математике. Професори га описују као савесног, дискретног и лепо васпитаног младића, са 

ставом. 

Међу ученицима трогодишњег образовања, као најбољи у својој генерацији,  једини 

носилац дипломе „Вук Караџић“ издвојио се Ратко Кнежевић. Због тога је ученик 

проглашен за ученика генерације завршних одељења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

____________________________   ______________________________ 

 (Весна Субу)      (Драгослава Голушин) 

 

 

 

 

 

 

 

 


