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          На основу члана 119. став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања 

(Службени гласник Републике Србије број 88/2017,27/2018)  и члана  39 став 1 тачка 2 Статута 

Економско-трговинске школе "Јован Трајковић" из Зрењанина, Школски одбор  на седници одржаној   

13. септембра 2018. године донео је: 

 

 

 

Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину 

 

 

Увод
 

 

 У току школске 2017/2018. 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. 

 У виду основне делатности 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 

- Трговац на мађарском наставном језику, трогодишње школовање 

- Кувар, трогодишње школовање 

- Кувар на мађарском наставном језику, трогодишње школовање 

- Конобар, трогодишње школовање 

 

 

Материјални услови рада 

 

  

У току школске године набављена је једна клима, адаптирани рачунари у кабинету 

информатике и набављен нов наставнички рачунар , а у току летњег распуста окречене су две 

учионице и тоалет за ученике у приземљу. Набављени су звучници за учионицу са 

интерактивном таблом. 

 

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. Специјализована учионица за извођење наставе технике 

продаје 

1 100 

7. Специјализована учионица са интерактивном таблом 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 

 

Општа техничко-наставна средства 

 

Врста и назив Број 

Радиопријемник-стерео 5 

ТВ пријемник- колор 2 

Десктоп рачунари 96 

Мини линије 2 

Скенер 3 

Дигитални фото апарат 1 

Лаптоп 5 

Факс машина 2 

Фотокопир апарат 5 

Флипчарт 21 

Бела табла 19 

Табла за модерацију 22 

Пројектор 3 

Ласерски штампач 11 

Покретни графоскоп 2 

Видео бим 2 

УПС 4 

Компјутерски мрежни систем 1 

Електронска вага 1 

Фискална каса 1 

Интерактивна табла 1 

 

 

Кадровски услови рада 

 

Спразумно преузимање са листе технолошких вишкова од школске 2017/18. године: 

Арпад Пача-проф. историје  у одељењу на мађарском језику, 

Золтан Цини –проф. мађарског језика и књижевности  

На основу споразума о међусобном  преузимању запослених уз сагласност  радне подгрупе: 

Игор Марков – проф.историје преузет је  за 20%  у О.Ш.“Жарко Зрењанин“ У 

Зрењанину, а на основу тога професорки историје Драгани Јовановић проширена је 

норма за 20% у нашој школи.  

 Споразумно преузимање уз сагласност радне подгрупе : 
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- Емилија Марков- стручни сарадник педагог преузета је 50% у Основној школи „Бранко 

Радичевић“ , Чента. 

- Драгана Попов- наставник куварства преузета је 100% у Туристичко-угоститељску 

школу,  Београд. 

Престанак радног односа по основу стицања права за одлазак у старосну пензију: 

-Весна Рац- финансијко-административни радник 

-Сава Попов- радник на одржавању хигијене –спремачица. 

Престанак радног односа на захтев запосленог односно споразумним раскидом: 

-Валентина Шивег- наставник математике на мађарском језику 

-Силвија Сивери –наставник физичког васпитања у одељењима на мађарском језику 

-Зоран Павловић- наставник физичког васпитања у одељењима на мађарском језику 

-Сабо Жолт-наставник куварства на мађарском језику 

-Ваш Тибор-наставник стручне групе предмета за образовни профил Трговац на 

мађарском језику. 

Испит-лиценцу су стекли :  Борисав Ловић ,  Лидија Ковачки и Естер Јамбор. 

           Запослени који се уводе у посао:  

1.Јелена Ђуровић, од 9.11.2017. године, ментор Леонтина Субу 

2.Јулија Сабо, од 17.5.2018. године, ментор Ана Арваи  

3.СањаСел, од 31.1.2018. године, ментор Попетру Драган 

Уговор о извођењу наставе: Милица Мартинов, Ваш Тибор, Изабела Ружичка 

Земљишно-књижни статус:  

Код Управе за имовину АП Војводине покренут је поступак за добијање сагласности за 

пренос права корисништва  на делу  зграде на којој је уписано право корисништва Зрењанинске 

гимназије, а коју фактички користи  Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“ из 

Зрењанина, од 1983 године.  

Школа је марта 2018. године добила обавештење од Управе за имовину АПВ да је 

затражено мишљење од Покрајинског секретаријата за образовање у вези са давањем 

сагласности за упис права корисништва према поднетом захтеву.        

 

Организација рада школе
 

 

Број ученика по одељењима и разредима 

одељење Профил уписани исписани 

I 

1 економски техничар (ЕТ) 32 2 

2 финансијски администратор (ФА) 32 3 

3 правни техничар (ПТ) 30 0 

4 комерцијалиста (КОМ) 31 2 

5 трговац (Тр) 29 3 

6 конобар (Ко) 29 1 

7 кувар (Ку) 31 10 

8 трговац на мађарском наставном језику (ТрМ) 5 0 

УКУПНО УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 219 21 

II 

1 економски техничар (ЕТ) 31 1 

2 пословни администратор (ПА) 29 0 

3 финансијски администратор (ФА) 30 0 

4 правни техничар (ПТ) 30 1 

5 комерцијалиста (КОМ) 29 0 

6 трговац (Тр) 30 4 

7 конобар (Ко) 31 6 

8 кувар (Ку) 24 0 
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9 кувар на мађарском наставном језику (КуМ) 16 1 

УКУПНО УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА 250 13 

III 

1 економски техничар (ЕТ) 31 1 

2 пословни администратор  (ПА) 29 0 

3 финансијски администратор (ФА) 30 0 

4 правни техничар (ПТ) 33 0 

5 туристички техничар (ТТ) 30 0 

6 трговац (Тр) 23 0 

7 конобар (Ко) 18 1 

8 кувар (Ку) 30 0 

9 кувар на мађарском наставном језику (КуМ) 17 0 

УКУПНО УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 241 2 

IV 

1 економски техничар (ЕТ) 31 0 

2 пословни администратор  (ПА) 30 0 

3 финансијски администратор (ФА) 29 0 

4 правни техничар (ПТ) 29 1 

5 туристички техничар (ТТ) 32 0 

УКУПНО УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 151 1 

УКУПНО УЧЕНИКА 861 37 

  

Од укупно 861 уписаног ученика у току школске године, исписало се 37, од чега највећи број у 

првом и другом разреду. 

 

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 

II – 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

II смена 13
55

-19
45 

/ / I-8 

II-9 

III – 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

IV – 1,2,3,4,5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА  

 

Рад Школског одбора 

 

Од  почетка  школске 2017/18. одржано је укупно 6 састанака Школског одборa. 

Усвојена општа акта и извештаји :  

- Годишњи план рада и измене и  допунe Годишњег плана рада  

- Извештај о раду школе за претходну школску  годину и полугодишњи извештај 

- Извештај о раду директора школе и полугодишњи  извештај  

- Извештај о самовредновању школе  

- Акциони развојни план школе  са допунама 

- Усвојени извештаји комисија  о попису имовине, потраживања и обавеза на дан 31.12.2017. 

- Финансијски план  за 2018. са изменама  

- План уписа  за школску 2018/19. 

- Донет Статут  школе 
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- Пословник о раду школског одбора 

- Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 

- Правила понашања у школи 

- Правилник о раду школе  

- Дата сагласност на Правилник о организацији и систематизацији  послова ради 

усклађивања  назива радних места у складу са Законом о запосленим у јавним службама и 

Уредбом о каталогу радних места у јавним службама........ 

- Донет школски програм за пери од 2018. до 2022. године.   

 

Скупштина града Зрењанина  извршила је разрешење чланова школског одбора 

14.6.2018.године и именовала нове чланове, почев од 15.6.2018. 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 

2017/2018. 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 

2016/2017. години 

-Годишњи план рада школе у 2017/2018. 

години 

 -Извештај Тима за самовредновање 

-Извештај о раду директора за 2016/2017. 

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  

- Разматрање предлога Ученичког парламента 

-Извештај о раду школе у првом полугодишту 

2017/2018. године 

-Анализа успеха ученика и реализације 

наставног плана, допунске и додатне наставе 

-Извештај о раду директора за прво 

полугодиште 

-Анализа реализације плана рада одељенских 

старешина 

- Сарадња са локалном заједницом 

-Утврђивање обавеза наставника према 

семинарима и стручним састанцима  

-Усвајање области и радних задатака за 

матурски испит 

 

-Анализа рада 

слободних 

активности 

 

- Интерно стручно 

усавршавање 

„Оцењивање 

ученика“ 

- Избор 

представника НВ 

за ШО 

 

- Закључци 

редовног 

нспекцијског 

надзора 

- Активности школе 

у вези са 

семинаром „Нулта 

толеранција на 

родно заснованом 

насиљу“ 

- Предлог чланова 

комисије за 

утврђивање 

разлике испита из 

стручних предмета 

 

- Извештај о 

организација и 

учешће у ПИС-а  и 

националном 

тестирању ученика 

 



8 

-Усвајање питања за матурске изборне 

предмете 

-Договор о организовању школских такмичења 

-Извештај о одржаним такмичењима 

-Усвајање распореда писмених задатака 

-Усвајање календара за мај-јул 2018. године 

-Избор комисије за ученика генерације 

-Припрема матурске свечаности 

-Избор ученика генерације и ученика за 

специјалну диплому и похвалнице 

-Предлог плана уписа ученика у први разред 

-Предлози одељењских 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  

-Анализа сарадње са породицама ученика који 

имају потешкоћа у учењу 

- Анализа реализације наставног плана 2017/ 18 

 

-Школски календар за СШАПВ за школску 

2018/2019. годину. 

-Извештај о упису ученика у први разред 

-Извештаји са семинара 

 

 

Рад Одељењских већа 

 

У оквиру рада одељењских 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 2017/2018. 

Формирање одељења и група у одељењима 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Разматрање проблема 

у вези са понашањем и 

савладавањем градива 

код ученика у 

појединим одељењима 

 

Разматрање додатне 

подршке у оквиру 

инклузивног 

образовања 

 

Израда плана 

испитивања за ученике 

са дужим одсуством 
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Реализација наставе за шеснаест недеља 

 

Усвајање распореда допунске и додатне наставе за 

време зимског распуста 

 

Утврђивање успеха ученика, утврђивање изостанака 

ученика и васпитно-дисциплинских мера на крају 

трећег квартала 

 

Реализација наставе за двадесет и пет недеља 

и другом полугодишту 

 

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 2017/18. годину 

 

Утврђивање успеха, изостанака, и васпитно-

дисциплинских мера ученика првог, другог и трећег 

разреда четворогодишњег школовања на крају 

наставне године 

Реализација наставе за школску 2017/18. годину. 

 

Организација матурских и завршних испита 

 

Организација поправних испита 

Утврђивање оцена након одржаних поправних и 

допунских испита 

 

 

 

Рад Педагошког колегијума 

 

 Током школске 2017/2018. године,  одржано је седам састанака Педагошког колегијума. 

Садржај реализованих активности из 

плана 
Нереализовано Остварено а није планирано 

Формирање Педагошког колегијума 

Усвајање плана и програма Педагошког 

колегијума за школску 2017/2018. годину 

Усвајање извештаја о раду Педагошког 

колегијума у школској 2016/2017. години 

Извештај Тима за развојно планирање 

 

Акциони план за школску 2017/2018. 

годину  

 

Усвојена су четири ИОП-а 

 

 

Извештај о 

посећеним часовима 

Унапређење наставе 

(обуке, семинари, 

стручна литература), 

огледни часови 

Праћење стручног 

усавршавања 

 

 

Усвајање предлога  

психолога за предавање на 

тему Индивидуализација 

наставе у сарадњи са 

дефектологом 

 

 

Измене чланова тимова и 

стручних актива 

 

Распоред допунске и 

припремне наставе за време 
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План стручног усавршавања  

Набавка наставних средстава 

Извештај Тима за самовредновање 

Анализа успеха по предметима 

Усвојена су још три ИОП-а 

 

Реализација допунске наставе и број 

недовољних оцена 

Усвојена су још три ИОП-а1 

 

Усклађивање школских такмичења са 

календаром републичких такмичења 

 

Припрема за матурске и завршне испите 

 ( нова матура за трговце и туристичке 

техничаре) 

 

Предлог плана уписа 

Реализација часова у првом , другом и 

трећем класификационом периоду 

Усвајање календара активности јун-август 

2018. 

 Изборни предмети за школску 2018/2019. 

годину 

Утврђивање распореда припремне 

наставе, поправних испита, матурских и 

завршних испита у августу 

Смернице за годишњи план рада за 

школску 2017/2018. годину 

 

Унапређење наставе 

(обуке, семинари, 

стручна литература), 

огледни часови 

 

 

зимског распуста 

Информација о 

организацији прославе 

Светог Саве 

Усвајање предлога  да 

педагог у сарадњи са 

стручним већима реализује 

предавања из области 

усаглашавања критеријума 

формативног оцењивања и 

развоја компетенција 

Прихваћен предлог 

Ученичког парламента за 

организовање 

међуразредног турнира у 

кошарци 

Извештај о припремама за 

матурску свечаност 

Извештаји са такмичења 

Презентација школе у 

основним школама 

Информисање чланова о 

редовном педагошком 

надзору у другом 

полугодишту 

Информисање о изабраним 

изборним предметима за 

школску 2018/2019. 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.Област :ШКОЛСКИ ПРОГРАМ и ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 

-Разв.циљ: годишњи планови рада како би се 

остварили образовни и васпитни циљеви и стандарди 
- израда плана рада стручног већа 

- израда индивидуалних планова рада за шк. 2017/18.  

-прилагођавање год. планова специфичностима одељења 

-израда плана рада секције за маркетинг као ваннаставне 

активности 

 

2.Област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

-Разв.циљ: наставник учи ученике различитим 

техникама учења на часу 

- примена метода активне наставе у раду као што су 

ученичке презентације,  

истраживања различитих тема, рад на  

стручним текстовима ван уџбеника и сл. 

-повезивање наст. садржаја са примерима из 

свакодневног живота 

-повезивање наст.садржаја из различитих предмета-

корелација између појединих предмета - корелација са 

другим предметима реализована је повезивањем 

наставних садржаја предмета пословна економија и 

пословни енглески језик. То је остварено угледно-

огледним часом пословни енглески језик (ФА,3-3)-

наставнице Поповић Биљана и Субу Весна(присутни: 

Бранислава Зубац, помоћница директорице, Биљана 

Коканов Курц, психолошкиња и Дуга Золтан, наставник 

енглеског језика) 

 

3.Област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

-Разв.циљ:допринос Школе већој успешности 

ученика 

 - реализација редовне, допунске, додатне и припремне  

наставе (припреме за матурскеи завршне  испите, за 

такмичења, за пријемне испите на факултетима) 

 - праћење реализације наставе путем   редовног 

евидентирања у дневницима      

- евиденција као и редовна анализа успеха ученика на 

крају свакогкласификационог периодаи на крају године 

- праћење успеха ученика на разредним, поправним, 

завршним и матурским испитима 

- сарадња наставника са педагогом у циљу унапређења 

вођења педагошке документације за праћење успеха 

ученика 

- сарадња наставника са стручном педагошко-

психолошком службом и подршка дефектолога у смислу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда 

годишњих 

тестова из 

појединих 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стручно 

усавршавање 

наставника 
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усклађивања програмских захтева са интелектуалним 

карактеристикама ученика и социјалним условима у 

појединим породицама. Такође сарадња са стручном 

службом и са директорицом Школе и помоћницом 

директорице у смислу посета часовима економске групе 

предмета: савремена посл.кореспонденција- 2-1 Савић 

Љиљана, обука у бироу- 3-3 Лепосава Рус Кирћански, 

рачуноводство 3-1 Радловачки Јованка, рачуноводство 3-

3 Субу Леонтина, посебни облици туризма 3-5 Соња 

Лазић Марјански 

- усаглашавање критеријума за формативно и сумативно 

оцењивање у оквиру стручног већапраћењем просека 

оцена по предметима и наставницима на крају полугод.и 

на крају год. -наст.Ђорић Горан 

- примена усвојених критеријума за формативно и 

сумативно оцењивање на нивоу стручног већа 

- консултације и испити за ванредне ученике 

-учешће Школе у ПИСА тестирању на нивоу Србије – 

наст. Лепосава Рус Кирћански и Горан Ђорић  

 

4.Област:ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

-Разв.циљ: подстицање личног, профес.и социјалног 

развоја ученика 
-- рад секције за маркетинг коју води наст. Фаркић 

Жељко. Рад се одвија кроз вежбање у решавању студија 

случаја, као и кроз развој знања из области маркетинга и 

комуникационих вештина.Ученици су ове године 

постигли изузетне резултате на такмичењима у 

решавању студија случаја. Интересовање за ову секцију 

показали су и ученици првог разреда     

-организовање школских такмичења из предмета 

рачуноводство, статистика и основи економије 

-сарадња са Регионалним едукативним центром Банат у 

оквиру које је одржан семинар о изради бизнис плана за 

ученике 4.разреда смера ЕТ 
 

- Реализација наставе ван учионица: 

   -посета Музеју пива (у припреми)у Зрењанину (ТТ 3-5), 

агенцијско и хотелијерско пословање– наст. Гордана 

Војинов и Соња Марјански Лазић у сарадњи са тур. 

водичем Војиславом Цветићем  

  - посета ученика НБС уз разгледање Музеја НБС и 

учествовање у радионици на тему „Мој буџет“ (ФА 4-3 и 

ЕТ 2-1) – наст. Гордана Војинов и Биљана Грек     

- стручна екскурзија  Арад-Темишвар за ученике (ТТ 3-5, 

4-5)  и неколико наставника– наст. Соња  

Марјански Лазић и Горан Ђорић  

        - посета ученика изложби Друштва српских 

уметника „Лада“ у салону Народног музеја  (ТТ 3-5), 

агенцијско и хотел.пословање - наст.  

Соња Марјански Лазић и Гордана Војинов  

         - посета ученикаизложби „Дакле, Ви сте тај Урош 

Предић?“ усалону Народног музеја (ТТ 3-5), агенц.и 

         

Акредитованисемин

ари: 

-II Конференција за 

наставнике , 

Економски факултет 

Београд, „Економија, 

пословно управљање 

и статистика-

савремене тенденције 

у средњем стручном 

образовању“, наст. 

Весна Субу  

- Ангажовани 

наставник-савремена 

дидактичка решења 

стицања 

компетенција у 

стручном образовању 

(кат.бр.694) – наст. 

Лепосава Рус 

Кирћански  и Марина 

Вукша Болдижар 

- Мотивисање 

професора и ученика 

у циљу унапређења 

образовног процеса у 

средњим школама 

(кат.бр.482) – наст. 

Катарина Будимлија  

- Обука за 

реализацију ПИСА 

тестирања – наст. 

Лепосава Рус 

Кирћански и Горан 

Ђорић  

 

- Предавања: 

        - Значај ПИСА 

тестирања у 

процесима 

модернизације 

васпитно-образовног 

система – ПИСА 

Србије – наст. 

Катарина Будимлија  

      - присуство на 

Округлом столу 

Техничког факултета 

„Михајло Пупин“ 

Зрењанин, на тему 

„Унапређење 

предузетничке климе, 
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хотелир.пословање – наст. Соња Лазић Марјански и 

Војинов Гордана 

         - посета ученика изложби „Слободно зидарство у 

Србији 1785-2018“ у салону Народног  музеја (ТТ 3-5) 

агенцијско и хотелијерско пословање- наст. Соња Лазић 

Марјански и Гордана Војинов 

         - присуствовање ученика предавању представника 

НБС на теме „Штедња“ и „Кредити“ у Градској кући ( 

ФА4-3) финансијско пословање – наст. Гордана Војинов  

         - учешће ученика у квизу „Европски квиз новца“ 

online, (ФА1-2 и комерцијалисти 1-4), финансијско 

пословање – наст. Гордана Војинов  

         - посета ученика изложби  

„Apple кроз векове“ у Музеју, где је представљен развој 

рачунарских технологија као омаж Стиву Џобсу-наст. 

Катарина Будимлија  
 

  -Унапређење наставе предавањима на часовима од 

стране стручних предавача: 

- више предузетника који сарађују са НСЗ, а у 

организацији стручне сараднице НСЗ Александре 

Штрбац и стручне службе наше Школе, одржали су 

ученицима предавања 8. и 11.12.2017. о свом искуству у 

вези са отварањем фирме и предузетничког пословања: 

ТТ – власница туристичке агенције „Гондола“ 

Владислава Ћулибрк, ПА – власнице књиговодствене 

агенције Тамара и Жељка Милошевић, ФА – власник 

консалтинг агенције Дејан Обрадовић, ЕТ – власница 

књиговодствене агенције „Мој рачуновођа“ Наташа 

Рајић, кувари – власник кетеринга „Френки“ Ненад 

Френц и трговци и конобари – Александра Штрбац која 

је радила обуку ученика за израду ЦВ -а  

- гост-предавач Драган Момирски, регионални 

координатор анализе ризика у Царинарници Зрењанин, 

одржао је предавање „Повезаност рада шпедитерских 

агенција са Царином“ (ФА 3-3) – финансијско 

пословање, наст. Гордана Војинов  

- гост-предавач Бојан Љутић, директор Пословног 

инкубатора Зрењанин, информисао је ученике о 

активностима и помоћи коју пружа ова организација 

предузетницима (ФА 4-3)- предузетништво, наст. Весна 

Субу  

           - гости –предавачи  - комерцијалисти компаније 

Књаз Милош који су упознали ученике са различитим 

аспектима свог посла –  (комерцијалисти 2-3) –принципи 

економије - наст. Катарина Будимлија  

           - гост-предавач – Далибор Бубњевић, главни и 

одговорни уредник листа „Зрењанин“, одржао је 

предавање на тему „Инфлација- како су то медији 

видели“ – (комерцијалисти 2-3) – наст. Катарина 

Будимлија  

анализа аспеката и 

могућих праваца 

деловања код младих 

у региону Средњег 

Баната“ – друга 

годишња фаза 

реализације 

истоименог пројекта 

који је финансирао 

Покрајински 

секретаријат за 

високо образовање и 

научно-истраживачку 

делатност делатност 

АПВ, - директорица 

Драгослава Голушин 

и наст. Весна Субу  
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            - гост-предавач Борислав Ђурић , консултант у 

Институту за менаџмент Исак Адижес- Нови Сад, 

одржао је предавање на тему значаја менаџмента у 

пословању (ФА 3-3)- пословна економија – наст. Весна 

Субу  

            - гости на завршним презентацијама бизнис 

планова ученика у оквиру предмета предузетништво - 

Верица Поткоњак, управница филијале Рајфајзен банке у 

Зрењанину и Душко Петров, директор „Житобан“доо 

Зрењанин (ФА 4-3) –наст. Весна Субу  

    - дружење са представницама секције  предузетница 

Уније послодаваца Србије „Жене – женама“ – акција коју 

је реализовала ова секција поводом празника Дан жена, 

8.марта  
 

5. Област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

-Развојни циљ: планирање и програмирање су 

међусобно усклађени 

- израда месечних планова на бази год. плана 

-редовно праћење шк. програма и усклађивање планова 

са тим 

 -  одржавање редовних састанака стручног актива, 

присуствовање представника актива састанцима 

педагошког колегијума, међусобна сарадња и 

комуникација електронским путем (користи се мејл 

плановиетсзр на који наставници шаљу своје месечне 

планове) 

      - рад у стручним тимовима 
 

6. Област:РЕСУРСИ 

-Развојни циљ: људски ресурси у функцији квалитета 

рада Школе 

- Стручно усавршавање у складу са Планом стручног 

усавршавања за 2017-18. год. 

-увођење приправника у рад у складу са програмом 

увођења приправника 
 

-интерна едукација–предавања: 

 -радионице о насиљу над женама које су одржале наст. 

Радослава Аралица и психолошкиња Биљана Коканов 

Курц, присуствовали сви чланови стручног већа  

- предавање на тему вођења педагошке документације 

и начина оцењивања које су одржале наст.Владана 

Михајловић и педагошкиња Емилија Марков 

-радионица на тему начина оцењивања и вођења 

педагошке документације – педагог Весна Рончевић 

7. Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ и 

ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА 

-Разв.циљ: матер. и техн. ресурси се користе 

функционално 

   - вођење редовне евиденције о коришћењу кабинета и о 

насталим кваровима на опреми 

    - редовно одржавање и замена дотрајале комп.опреме у 
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бироу, у кабинету за канцеларијско пословање и у 

интерактивном кабинету 

    - опрема за кабинет трговинског пословања коју је 

донирала компанија ББ Трејд (фискална каса, нови бар 

код читач, полице) 

 

Стручно веће наставника угоститељства 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

1) Упознавање са планом и програмом за школску 2017/2018. 

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) Учешће ученика куварства на школском такмичењу из 

посластичарства у организацији Зрењанске фабрике уља  

Дијамант . 

7) Одређивање тема за завршни испит и усклађивање 

критеријума код израде практичног рада. 

8) Вежбање са ученицима и обрада тема које ће се појавити на 

завршном испиту. 

9) Израда калкулација и требовања за завршни испит. 

10) Реализација завршног испита у школском кабинету 

11) Избор новог председника актива за наредну школску 

годину 2018/2019.  

Изабрана је колегиница Латинкић Марија 

  

 

Стручно веће наставника правне групе предмета 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

-одржан конститутивни састанак на којем је изабрано 

руководство тј. Теодора Шереш Николић изабрана је 

за председника Стручног већа правне групе предмета; 

- усвојен је оперативни план рада за текућу школску 

годину; 

-усвојен је предлог уџбеника за школску 2017/18; 

-усвојен је план стручног усавршавања за школску 

2017/18; 

-  ученици 4.разреда-правни техничари посетили 

манифестацију судова ОТВОРЕНА ВРАТА на којој су 

пратили поступак медијације – поступак мирног 

решавања спорова; 

Оджавање 

огледних и 

угледних 

часова 

 

Посета 

Народној 

Скупштини 

- сви чланови стручног 

већа присуствовали су 

састанку са педагогом 

Весном Рончевић и 

психологом Биљаном 

Коканов Курц о 

Изједначавању 

критеријума оцењивања 

и начину вођења 

педагошке евиденције; 

- сви чланови стручног 

већа присуствовали су 
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- 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 са полагањем 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  17  часова 

допунске наставе и 16 часова припремне наставе; 

Гордана Пирић 33 часа допунске наставе и 11 часова 

припремне наставе, а Светлана Вучковић Димковић 

31 час допунске наставе и 15 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. 

предавању у школи о 

облицима насиља, 

организованог од стране 

психолога Биљане 

Коканов Курц и 

Радославе Аралице; 

-Теодора Шереш 

Николић присуствовала 

је семинару „Неговање 

талената на школским 

часовима и ван школе; 

 

 

 

Стручно веће наставника српског и мађарског језика и књижевности 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Септембар: 

 - Упоређивање и усклађивње 

планова и програма 

Новембар: 

- Редовно ажурирање 

школског сајта 

- Посета позоришту 

Јануар: 

- Одржавање приредбе 

поводом дана светог Саве – 

школске славе 

Фебруар: 

- Одлазак на позоришну 

представу у организацији 

ЦЕКОМ-а и ЛОТРЕК-а 

Март: 

- Одржан је угледни час 

Април  и мај: 

- Припремање матураната за 

завршни испит из језика и 

књижевности 

Јун: 

- Договор о подели часова за 

наредну школску годину и 

избор председника стручног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Одлазак на Зимски семинар 

професора књижевности у 

Београду 

 

 

- Школско такмичење из 

српског језика (одвојено)  из 

граматике и из књижевности 

- Општинскло 

такмичење из језика 

- Градско такмичење у 

рецитовању 

 

-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 
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већа за наредну школску 

годину (одлучено је да 

председник у 2018/2019. буде 

Мирјана Краљ) 

 

Стручно веће наставника математике 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗО-

ВАНО 

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 
 

Стручно усавршавање наставника реализовано је на 

семинарима,предавањима и трибинама: 

-Наставница Естер Јамбор је присуствовала предавању  

Неговање талената на школским часовима и ван школе, 

К3,П1, 04.11.2017. 

-Наставници Бранислава Зубац, Марко Јаковљевић и Драгана 

Миладиновић присуствовали су предавању 

Индивидуализација и прилагођавање (ИОП), одржаном 

25.11.2017. у нашој школи. Предавање је држала дефектолог 

Данијела Тодоров и психолог Биљана Коканов Курц. 

- Наставницa Јелена Стојадиновић je присуствовала предавању 

Обука Васпитна улога наставника у формирању личности 

детета и ученика 25.11.2017. К3, приоритетна област 2 .  
 

-Такође наставница Јелена Стојадиновић је похађала online 

семинар Обука запослених у образовању за примену 

општих стандарда,постигнућа за крај општег средњег 

образовања и средњег стручног образовања у делу 

општеобразованих предмета;К2 

-Наставници Бранислава Зубац, Марко Јаковљевић, Вишња 

Штрбац и Драгана Миладиновић присуствовали су предавању 

Улога школе у превенцији родно заснованог насиља и 

насиља у породици  одржаном 27.11.2017. у нашој школи које 

су одржале наставница Радослава Аралица и психолог Биљана 

Коканов Курц. 
 

-Саветник- спољни сарадник за математику, при Школској 

управи Зрењанин, мр ТањаСекулић одржала је стручно 

предавање у децембру 2017 (примена Гео Гебре у настави 

математике) и радионицу Активно-креативна математика у 

јануару 2018. Поменутим догађајима присуствовали су 

наставници Бранислава Зубац, Драгана Миладиновић,Марко 

Јаковљевић, Ивана Миразовић, Естер Јамбор и Јелена 

Стојадиновић 
 

- Наставницa Драгана Миладиновић 

присуствовалa је Државном семинару о настави математике 

 

 

 

- У школи је 

спроведено 

иницијално 

тестирање 

ученика првих и 

трећих разреда 

из математике 

од стране Завода 

за вредновање 

квалитета 

 

- Чланови 

стручног већа 

наставника 

математике су 

присуствовали 

састанку са 

педагогом 

Весном 

Рончевић и 

психологом 

Биљаном 

Коканов Курц о 

Изједначавању 

критеријума 

оцењивања и 

Вођења 

педагошке 

евиденције, 

маја 2018. 

  

- Чланови 

стручног већа 

наставника 

математике су 

јуна месеца 

распоређени у 

комисије за 

прегледање 

завршног 

испита из 

математике у 

основним 
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и рачунарства у основним и средњим школама,  Друштва 

математичара Србије који је одржан у Београду  фебруара 

2018. године 
 

-Сви чланови стручног већа присуствовали су предавању 

педагога Емилије Марков и Владана Михајловић о Примени 

Правилника о оцењивању фебруара 2018. 
 

-Наставница Естер Јамбор је присуствовала семинару 

Читањем и писањем до критичног мишљења, К2, 10-

11.03.2018. и предавању Васпитна улога наставника у 

формирању личности детета и ученика, K3, P2, 04.04.2018.   
 

- Наставницa Ивана Миразовић присуствовала је семинару 

“Читање медија –разумевање информација-информационо 

описмењавање“, Новосадска новинарска школа, 

 јун 2018.Нови Сад 

школама 

 

 

Настављена  је сарадња наставника Драгане Миладиновић,  

Марка Јаковљевића и Вишње Штрбац 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 школске године укупно смо одржали 292 часа 

допунске наставе, 70 часова додатне наставе и 27 часoва 

припремне наставе.  
 

Такмичења 
-6. марта 2018. године одржано је школско такмичење из 

математике, учествовало је 25 ученика 

- 15. марта 2018. године, у исто време у целој Европи, одржано 

је  Међународно такмичење у математици „Кенгур без 

граница“, у организацији Друштва математичара Србије, 

учествовао  је  51  ученик  наше школе.  

Ученица Гордана Битевић  је добила похвалу и пласирала се на 

Финално такмичење које је одржано у Крагујевцу. 

- 27. априла 2018. у  Првој економској школи у Београду  

одржано је републичко такмичење из математике. Нашу школу 

је представљала екипа у саставу : Гордана Битевић (I-3), 

Теодор Дежан (II-3),  Катарина Миросавић (III-1) и Теодора 

Миљуш (IV-1).  

У конкуренцији 44 школе, екипно смо освојили 

1. место. 

У појединачној конкуренцији: 

Гордана Битевић 1.место, 

Теодор Дежан 1.место,  

Катарина Миросавић 3. место и  

Теодора Миљуш 2. место . 

 

- усвојен је  план припремне наставе за поправне испите 

-део 

планираних 

угледних и 

огледних 

часова 

 

- усвојени су предлог уџбеника, план стручног усавршавања и 

план рада већа за школску 2018/2019. годину 
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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 2018/2019. годину објављеног на интернет 

страници Министарства просвете Србије. 

 

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 и ученицима за које се 

пише ИОП.  

Разматрана реализација наставе. 

Анализирали успех на крају првог полугодишта и на крају 

другог полугодишта. 

 

Професорка Милица Лукић одржала је угледни час на тему 

’Business Meeting‘. 

Професорка Биљана Поповић одржала је огледно-угледни час у 

сарадњи са професорком економске групе предмета, Весном 

Субу, где је нагласак био на међупредметној корелацији између 

пословног енглеског језика и пословне економије.  

 

И ове године је, уз значајан број часова припремне наставе 

успешно реализована матура код смера пословни 

администратор. Задужени професор билa je Биљана Поповић.  

 

 Професори енглеског језика Снежана Јованов, Биљана Поповић 

и Золтан Дуга, присуствовали су стручном семинару ‘Plan Less 

Teach More‘  у организацији  издавачке куће Akronolo Pearson 

Longman. 

 

Чланови овог Већа узели су активно учешће у обуци за рад са 

инклузивним ученицима која је организована у оквиру установе, 

као и обуци везаној за усклађивање критеријума и начина  

оцењивања, која је такође организована у оквиру установе.  

 

Чланови овог Већа узели су активно учешће у раду тимова 

школе, Школског одбора, Педагошког колегијума, као и у раду 

Одељенских већа. 

 

28. фебруара 2018. одржано је школско такмичење у познавању 

енглеског и немачког језика, док смо 18.марта 2018. још једном  

Стручно 

усавршава

ње ван 

установе.  

Наша школа и 

чланови нашег 

Већа били су 

успешни 

организатори 

окружног 

такмичења у 

страним 

језицима, које 

је одржано 

18.3.2018. 
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били успешни организатори окружног такмичења у страним 

језицима, на коме су  ученице Сања Мркајић и Теодора 

Млађеновић,  професорке Милице Лукић , Софија Филипов, 

професорке Биљане Поповић и Сара Нађ и Нора Нађ, 

професорке Зорице Петрић  заузеле 3. места и пласирале се на 

републичко такмичење, где су достојно представили своју 

школу.   

 

Професори нашег стручног већа успешно су ,током читаве 

школске године, користили интерактивну таблу у настави.  

 

Стручно веће наставника друштвених наука 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

       Септембар 2017- усвајање плана рада и 

усаглашавање наставних планова и програма. 

      Септембар 2017- посета изложбеном салону 

Народног музеја“Друштво српских уметника Лада“ 

      Октобар 2017- евидентирање надарених и слабијих 

ученика. 

      Октобар 2017- посета изложбеном салону Народног 

музеја“Добровољци средњег Баната у Првом светском 

рату“ 

      Новембар 2017- посета изложби у Народном музеју 

„Рачунари компаније Епл кроз векове“ 

     Новембар 2017- анализа успеха ученика у првом 

тромесечју. 

    Децембар 2017- усвајање матурских питања из 

историје и других изборних предмета. 

    Децембар 2017- посета изложби у Народном музеју 

„Дакле, Ви сте тај Урош Предић“ 

   Децембар 2017- анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

   Јануар 2018- Светосавска беседа у Културном центру 

( Драгана Јовановић) 

   Фебруар, март, април 2018- реализација огледних и 

угледних часова 

    Март 2018- посета изложби у Народном музеју 

„Млинови на подручју средњег Баната од праисторије 

до 1941. 

    Мај, јун 2018- припреме за полагање матурског 

испита из историје,филозофије и психологије( Драгана 

Јовановић,Радослава Аралица и Емилија Греговић) 

   Јун 2018- учешће у реализацији матуре 

   Јун 2018- прегледање комбинованог теста (Драгана 

Јовановић и Кристијан Марков ) 

   Јун 2018- Видовданска беседа у Народном 

позоришту ( Драгана Јовановић) 

   Јун 2018- извршена је подела часова 

   Август 2018- поднет је извештај о раду 

    Нису 

реализовани 

сви огледни 

часови који су 

планирани. 

     Радослава Аралица 

је држала предавања и 

радионице за колеге и 

ученике на тему 

„Родна равноправност 

и насиље у школи и 

породици“ 

    Посета Историјском 

архиву и упознавање 

ученика са завичајном 

историјом ( Драгана 

Јовановић и Кристиан 

Марков) 
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Стручно веће наставника природних наука 

РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ДОКАЗИ 

Израда плана Стручног 

већа за школску 2017/18. 

годину 

28.08.2017. Чланови стручног 

већа 
 План рада Стручног 

већа 

 Записник са седнице 

Израда плана стручног 

усавршавања за школску 

2017/18. годину 

28.08.2017. Чланови стручног 

већа 
 План стручног 

усавршавања 

 Записник са 

седнице 

Израда плана допунске и 

додатне наставе и 

распореда реализације 
До 15.09.2017. 

Чланови стручног 

већа 

 Планови допунске и 

додатне наставе 

 Дневници ОООВР 

Анализа успеха и 

реализације образовно-

васпитног рада 

 Након првог 

квартала-

06.11.2017. 

 Након првог 

полугодишта-

28.12.217. 

 Након трећег 

квартала 

 Након другог 

полугодишта-

25.06.2018. 

Чланови стручног 

већа 

 Записници са 

седница 

 Извештаји СВ 

Разматрање приговора 

родитеља на оцене из 

хемије 

28.12.2018. 

15.01.2018. 

Чланови стручног 

већа 
 Записници са 

састанка 

Реализација пројектних 

активности и 

истраживачки пројекти 

на тему „Заштита 

животне средине“ 

27.09.2017. 

Током школске 

године. 

Чланови стручног 

већа 

 Извештај о 

реализацији 

програма „Заштита 

животне средине“ 

 Записник са 

седнице 

 Дневници рада 

 

Такмичење из 

биологије 

 28.12.2017. 

 Припрема током 

школске године 

  

 окружно такмичење 

25.03.2018. 

Чланови стручног 

већа 

 Дневник ОООВР 

 Извештај о 

такмичењу 

 Диплома ученика 

 Извештај о 

такмичењу 

Израда извештаја о 

реализацији плана 

стручног 

усавршавања 

Август 2018. 
В.Михајловић 

Б.Станкић 

 Извештај  

 Записник са 

седнице 

Израда извештаја о 

раду стручног већа Август 2018. 
В. Михајловић 

Б.Станкић 

 Извештај 

 Записник са 

седнице 

Израда плана рада 

стручног већа 

природних наука за 
 Август 2018. 

В.Михајловић 

Б.Станкић 

 План рада стручног 

већа за школску 

2018/19. годину 
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школску 2018/19. 

годину 
 Записник са 

седнице 

Израда плана 

стручног 

усавршавања за 

школску 2018/19. 

годину 

Август 2018. 
В.Михајловић 

Б.Станкић 

 План стручног 

усавршавања за 

2018/19. годину 

 Записник са 

седнице 

Критеријуми 

оцењивања 
Август 2018. 

В.Михајловић 

Б.Станкић 
 Записник са 

седнице 

Предлог одобрених 

уџбеника за 

школску 2018/19. 

годину 

Август 2018. 
Чланови стручног 

већа 
 Записник са 

седнице 

 

Облик стручног 

усавршавања 

Тема Реализатор Име и презиме 

присутног наставника 

Предавање на 

нивоу школе 

Подршка 

ученицима-

индивидуализациј

а, ИОП-1 и ИОП-

2 

Данијела Тодоров,  

дефектолог 

Биљана Станкић 

Владана Михајловић 

Аријана Ђуришић 

 

 

Радионица на нивоу 

школе 

„Улога школе у 

превенцији 

насиља“ 

РадославаАралица, 

наставник 

Биљана Станкић 

Владана Михајловић 

Аријана Ђуришић 

Снежана Живановић 

Предавање на НВ  
Оцењивање 

ученика 

Емилија Марков-педагог, 

Владана Михајловић-

наставник  

Биљана Станкић 

Радионице на нивоу 

Стручних већа 

Оцењивање 

ученика 
Весна Рончевић-педагог 

Биљана Станкић 

Владана Михајловић 

 

Стручно веће наставника физичког васпитања 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА НЕРЕАЛИЗОВАНO ОСТАВРЕНО А НИЈЕ 
ПЛАНИРАНО 

Избор председника актива 2017/18.            

Сања Керлец 

Школско такмичење из 

пливања 

,,Игре без граница"-

градски базен 

Сања Керлец Уједначен критеријум оцењивања  

Ослобођени ученици физичког васпитања   

Реализовање такмичења по календару   

Стручно усавршавање 19.12.2017. бадминтон 

Сања Керлец 

  

Састанак актива са педагошко-психолошком 

службом                  Техника формативног 

оцењивања и уједначавање критеријума 
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Стручно веће наставника рачунарства и информатике 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 
ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗОВАНО 
ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 Анализирана  je опремљеност кабинета 

(хардвером и софтвером).. Реинсталирани   су  

оперативни системи и апликативни програми за 

извођење наставе и софтвер за мрежни рад.  

 Разматрана су искуства везана за мере 

унапређења рада и чувања наставних средстава. 

 Ажурирање сајта школе 

 Разматрали смо примену годишњег плана и  

програма 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. 

 Предлагање поделе часова по одељењима 

 Утврђивање предлога за набавку наставних 

средстава 

 Препорука стручне литературе за наредну 

школску годину 

 Планирна су  индивидуална стручна 

усавршавања наставника 

 Израда извештаја и плана Стручног већа. 

 

 Реализација 

плана 

индивидуалног 

стручног 

усавршавања 

наставника. 

 Ефикаснија 

корелација са 

осталим стручним 

већима.  

 

 Трибина 

програмирање за 

основне и средње 

школе и електронски 

дневник. 

 Одабир Пословне 

информатике за 

изборни  предмета. 

 Прослеђено је 

обавештење 

ученицима  о  

бесплатним онлине 

обукама за ученике. 

 Пренета  искуства  

са стартовања радне 

 верзије ес Дневника 

из средње школе 22. 

октобар у Жабљу. 

 Сарадња са 

Техничким 

Факултетом „Михајло 

Пупин“ из Зрењанина 
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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 

РАЧУНОВОДСТВО 

Кристина Буцу  

Драгана Дринић 

Слободан Брезичанин  

Себастијан Секошан  

Милић Александар 

 

 

1.место 

2.место 

2.место 

3.место 

3.место 

 

   

 

 

1.место 

 

 

 

 

  

 

СубуЛеонтина 

Радловачки 

Јованка 

 

 

 

 

 

 

04.05.18 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИКА 

Теодора Миљуш 

Петар Велисављев  

Немања Савић  

 

 

 

 

1.место 

2.место 

3.место 

 

   

 

 

6.место 

 

 

 

  

 

 

Коман Јоланда 

 

 

 

 

 

 

20.04.18 

 

 

 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Уна Михајлов  

Александра Стојковић  

Милица Дапчевић  

Марко Вуковић  

 

 

1.место 

2.место 

3.место 

4.место 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

Будимлија 

Катарина и 

Грек Биљана 

 

 

 

 

08.03.18 
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ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

РЕШАВАЊЕ 

СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА- 
Универзитет Сингидунум, 

Центар Нови Сад 

 

- Тим „АСЕЕКонсалтинг 

- Ђурић Бојана и Вулетић 

Уна (3-3) 

- Тим „Консеко“Соларни 

панели 

- Драгана Илишковић, 

Багљаш Сандра и 

Марковић Срђан (3-1)  

- Тим „Пет 

Центар“Београд 

- Татјана Обрадовић и 

Сара Терзић 

(3-1)  

- Тим „Јаффа“ Црвенка 

- Борис Бирдић и Миљан 

Јованов (1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

 

 

1.место 

 

4.место 

 

 

 

 

 

 

5.место 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Фаркић Жељко 

 

 

 

 

 

Фаркић Жељко 

 

Фаркић Жељко 

 

 

 

 

 

 

Фаркић Жељко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.18 

 

 

 

 

 

25.04.18 

 

25.04.18 

 

 

 

 

 

 

25.04.18 

 

 

 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА-

РЕШАВАЊЕ СТУДИЈЕ 

СЛУЧАЈА – Економски 

факултет Суботица 

-Тим FELICITY 

- Буцу Кристина 

- Буцу Катарина 

    

 

 

 

 

 

1.место 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Субу Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.18 
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Математика 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

УЧЕНИКА 

ОСВОЈЕНО МЕСТО ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОР / 

МЕНТОР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУНАРОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Гордана 

Битевић 1-3 

Прво место   Прво место  Вишња 

Штрбац 

06.03.2018. и  

27.04.2018. 

Теодор  

Дежан 2-3 

Прво место Прво место  Бранислава 

Зубац 

06.03.2018. и  

27.04.2018. 

Катарина 

Миросавић 

3-1 

Прво место Треће место  Ивана 

Миразовић 

06.03.2018. и  

27.04.2018. 

Теодора 

Миљуш 4-1 

Прво место Друго место  Драгана 

Миладиновић 

06.03.2018. и  

27.04.2018. 

Гордана 

Битевић 1-3 

    Похвала Вишња 

Штрбац 

15.03.2018. и 

10.06.2018. 

 

 

 

Природне науке 

 

Предмет Одељење Име и презиме 

ученика 

Ниво такмичења Датум одржавања 

такмичења 

Резултат 

 

Задужен наставник 

 

Биологија 

 

2/3 Јелена Миљевић окружно 25.03.2018. 3. место Владана Михајловић 
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Страни језик 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

ОСВОЈЕНО МЕСТО 
ЗАДУЖЕНИ 

ПРОФЕСОР / МЕНТОР 

ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

 

1.Софија 

Филипов 

 

2.Катарина 

Блануша 

 

 

3.Теодора 

Млађеновић 

 

4. Сања  

Мркајић 

 

 5.Јелена  

Кутлача 

 

 

пласман 

 

 

пласман 

 

 

 

пласман 

 

 

пласман 

 

 

пласман 

 

 

 

  пласман 

 

 

учешће 

 

 

 

пласман 

 

 

пласман 

 

 

учешће 

 

 

учешће 

 

 

 

 

 

 

учешће 

 

 

учешће 

 

 

 

 

 

Биљана  

Поповић 

 

Милица  

Лукић 

 

 

Милица  

Лукић 

 

Милица 

Лукић 

 

Золтан Дуга 

 

 

28.2.2018. 

18.3.2018. 

 

28.2.2018. 

18.3.2018. 

 

 

28.2.2018. 

18.3.2018. 

 

28.2.2018. 

18.3.2018. 

 

28.2.2018. 

18.3.2018. 

 

 

1.Сара Нађ 

 

 

2. Нора Нађ 

 

 

 

Пласман 

 

 

Пласман 

 

Пласман 

 

 

пласман 

 

Учешће 

 

 

учешће 

 

Зорица Петрић 

 

Зорица Петрић 

 

 

28.2.2018. 

18.3.2018. 

 

28.2.2018. 

18.3.2018 
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Спортска такмичења 

Име и презиме 

ученика 

Освојено место Задужени 

професор/ 

ментор 
 Општинско 

такмичење 

Окружно 

такмичење 

Републичко 

такмичење 

 

Пикадо: 

 

Јелена Анђелковић  

Јелена Ердељан  

Миња Судар  

 

Јелена    Анђелковић  

Миња  Судар  

    Јелена Ердељан  

      

  

 

I место-општинско 

II место-општинско 

III место-

општинско 

 

 

 

 

 

 

 

I место-војвођанско 

II место-

војвођанско 

IV место-

војвођанско 

 

  Сања Керлец 

Мушка кошарка  2. место на 

општинском нивоу 

   Сања Керлец 

Женска одбојка  2. место на 

општинском нивоу 

   Славица Јовић 

Белић 

Атлетика: 

Витомир Васић  

Мирјана Миленковић  

 

   

      I место 

      I место 

  

 

    I место 

  IV место 

 

II место 

 Сања Керлец 

СОШОВ 

Васић Витомир-

атлетика 

 Миленковић 

Мирјана-атлетика 

 Милекић Милица-

џудо 

 

 

  

    I место 

 

   III место 

            

  III место-

општинско 

 

  

 

 

 

   III Место-СОШОВ   

 Сања Керлец 
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Извештај стручног усавршавања унутар установе за школску 2018/ 2019 годину 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

- Угледно огледни час у корелацији пословног енглеског и пословне економије 

реализовале су наставнице Биљана Поповић и Весна Субу 

- Угледни час на тему Сеобе, Милоша Црњанског, одржала је наставница Радојка 

Перишић  

- Угледни час ’Business Meeting‘ одржала је наставница Милица Лукић  

- Предавање “Индивидуализација и прилагођавање наставе“ у реализацији 

дефектолога Данијеле Тодоров и школског психолога Биљане Коканов Курц за 

наставнике одељења у којима има ученика који се школују према ИОП-у 

- Три обуке за групе наставника на тему „Улога школе у превенцији родно 

заснованог насиља и насиља у породици“ у реализацији наставнице Радославе 

Аралице   

- Угледне часове на теме: Превенција наркоманије и Превенција зависности од 

коцкања одржао је школски психолог Биљана Коканов Курц 

 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ ПЛАНИРАНО 

- Предавање за наставничко веће  „Примена правилника у оцењивању и вођење 

педагошке документације“ у реализацији школског педагога Емилије Марков и 

наставнице Владане Михајловић 

- Обука за сва Стручна већа „ Уједначавање критеријума формативног оцењивања“ у 

реализацији педагога Весне Рончевић 

НЕРЕАЛИЗОВАНО 

 

 

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 ИЦ 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 

- 10 предавања у 5 

одељења у реализацији 

волонтера Црвеног 

крста. 

 

Координатор – ученица 2-1 

Исидора Арваи 

Превенција болести 

зависности 

 

Полно преносиве болести 

Превенција трговине 

људима 

Промоција добровољног 

давалаштва крви 

Прва помоћ 
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Реализација програма „Заштита животне средине“ 
 

Активност Носиоци активности Реализација Докази 

Реализација 

активности на 

тему „Заштита 

животне 

средине“ 

В. Михајловић-

професор екологије и 

биологије 

А. Ђуришић-професор 

биологије 

Б. Станкић-професор 

хемије 

На часовима биологије, 

екологије, екологије и 

заштите животне средине и 

хемије реализовани су 

следећи садржаји: загађење 

воде, ваздуха, земљишта, 

хране, бука и радиоактивно 

загађење, отпад и рециклажа, 

еколошки отисак, обновљиви 

извори енергије, заштита 

природе, национални 

паркови и природни 

резервати црвене књиге, 

заштићене биљне и 

животињске врсте; у 2/2 

реализован је пројекат „Наша 

планета у будућности“ 

 

Дневници рада 

Продукти рада 

ученика –ППТ 

презентације, 

панои 

 

Прикупљање 

коришћеног 

папира 

Ученици 

Запослени 

Спољни сарадници-

предузеће за 

рециклажу 

Током школске године 
Потврда о 

откупу папира 

Обележавање 

важних 

еколошких 

датума 

Одељенске заједнице 

Одељенске старешине 

Професори биологије, 

екологије, хемије, 

географије 

Током школске године-према 

програму ЧОС-а,редовне и 

додатне наставе из 

биологије, екологије, хемије, 

географије 

Дневници рада 

Продукти рада 

ученика 

 

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  у 

другом полугодишту школске 2017/2018. 

године завршио је и предао Школски 

програм за период 2018-2022. године. 

Исти је усклађен са свим важећим 

законским регулативама.  

  

 

Стручни актив за развојно планирањe 

Задаци, садржај рада Редни број седнице Реализовано 

 Извештај о реализацији акционог плана за школску 

2016/2017. годину; 

Усвајање Годишњег акционог плана за школску 

2017/18. Годину 

I Септембар  2017. 

Полугодишњи  извештај о реализацији акционог 

плана за текућу школску годину 

II Фебруар 2018. 
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Задаци, садржај рада Редни број седнице Реализовано 

Анализа о реализацији акционог плана за школску 

2017/2018. и предлог акционог плана за  школску 

2018/2019. годину 

III Август  2018. 

 

Тим за самовредновање квалитета рада Школе 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

- Сарадња са тимом за развојно планирање и осталим 

тимовима 

- Избор области које ћемо вредновати у 2017/18. 

години 

- Подела радне групе и задужења 

- Прикупљање података 

- Обрада података 

- Израда извештаја о самовредновању изабране 

области 

- Израда плана рада тима за школску 2018/19. годину 

- Израда и усвајање извештаја о раду Тима за 

школску 2017/18. годину 

 

  

 

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 2017 

/2018. 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 

Сагледавање потреба за израдом и применом ИО у 

првом и по потреби у 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 ) 

-Инструктивно педагошки рад са наставницима: 

израда чек листе за примену стандарда 2.3  

Сарадња са наставницима при конципирању ИОП-а, 

праћење реализације, евалуација 

Анализа стања : 

-број ученика  

који понављају 

разред, долазе из 

друге средине, 

маргинализоване, 

запуштене, 

злостављане деце 
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Јачање међуресорске сарадње 

-унапредити сарадњу са институцијама и другим 

образовно васпитним установама по питању 

инклузивног образовања 

Јачање професионалних компетенција наставника 

путем: 

-предавања: 

Предавање за наставнике  у реализацији 

ангажованог дефектолога Данијеле Тодоров на 

тему: Индивидуализована и прилагођена настава 

-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; 

 

Тим за стручно усавршавање 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗО-

ВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Упознавање Тима са стручним усавршавањем наставника 

и стручних сарадника у периоду школске 2017/18. године 

Расподела задужења међу члановима Тима и договор о 

раду Тима за СУ 15 август 2017. 

Израда годишњег плана рада Тима за стручно 

усавршавање септембар 2017. 

Израда Годишњег плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника ван установе за 

шк.2017/18. год.септембар 2017. 

Израда личних планова стручног усавршавања у сарадњи 

са свим активима и стручним сарадницима урађена је до 

15 септембра 2017. 

Рад на заказивању, организацији и реализацији трибина,  

уз помоћ директорке школе заказан семинар у нашој 

школи. 

Формирање и ажурирање већ постојеће електронске базе 

и папирне документације  о СУ реализовано у току целе 

школске године. 

У току школске 2017/18 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 Суботица. Овом предавању 

присуствовали су осим запослених и ученици наше 

школе. 

Стално стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа  и 

практичне 

примене 

новостечених 

знања није 

обављено у складу 

са свим 

појединачним 

плановима због 

недостатка 

финансијских 

средстава. 

Међутим, 

одређени број 

професора је 

обавио делимично 

стручно 

усавршавање са 

планираним. 
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Tим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗОВАНО ОСТВАРЕНО А 

НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

-Септембар 2017. 

Одржан први састанак и конституисан Тим у новом 

саставу. Усвојен предлог плана активности за 

школску 2017/18. 

Током школске године одржавани су редовни 

састанци Тима у складу са планираним 

активностима   

-  Тим се бавио решавањем актуелних случајева и 

сарађивао са Центром за социјални рад као 

надлежним органом старатељства.  

Септембар -  октобар: 

У сарадњи са одељенским старешинама првих 

разреда ученицима и родитељима  је представљен 

Тим као и надлежности и програм Тима.  

Новембар: 

На састанку ученичког парламента представљен је 

план активности Тима и договорен је заједнички рад 

на превенцији насиља у школи 

Новембар – децембар: 

Превенција родно заснованог насиља у школи  у 

оквиру наставка пројекта „Нулта толеранција на 

родно засновано насиље у школама“ 

- Радионица за ученике првог и другог разреда 

о родно заснованом насиљу у школама  

- ученици трећих и четврих разреда осликали 

су стенсиле у школском дворишту са са 

порукама кампање „Могу да нећу“ и „Љубав 

није насиље“ 

- Ученици су дистрибиурали промо материјале 

кампање у школи  

 Новембар-

децембар: 

одржана су три 

предавања на 

тему  „Улога 

школе у 

превенцији родно 

заснованог 

насиља“. 

Предавање је 

слушало преко 60 

наставника-ца 

школе. Циљ је 

био да се оснаже 

капацитети 

наставника да 

насиље 

препозају, реагују 

и пруже 

адекватнуи 

подршку и помоћ 

ученицима 

којима је 

подршка 

потребна. 

 

Тим за екскурзије, излете и посете установама и институцијама 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 

- усвојен је предлог тима о реализацији 

једнодневног (стручног) излета до 

Темишвара за ученике смера туристички 

техничар, одељења III-5 и IV-5 ( у оквиру 

предмета агенцијско и хотелијерско 

пословање ) 

- у сарадњи са oдељењским старешинама 

спроведена је анкета о заинтересованости 

ученика матурантских, завршних и трећих 

разреда за матурску екскурзију 

- израђен је предлог програма за извођење 

матурске екскурзије  за одељења III-1, III-

2, III-3,III-4 и III-5;   одабрана дестинација 

 

- једнодневни излет 

запослених школе  

- предлог тима да се 

дводневни излет за 

матурантска и 

завршна одељења 

реализује једног 

викенда у априлу или 

мају, одласком у 

Будимпешту. Ученице 

матурантског 

одељења смер 

туристички техничар 
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је Беч 

- усвојен је предлог тима за извођење 

једнодневних излета за ученике првих и 

других разреда 

- учешће у организацији излета, посета 

сајмовима, позориштима и евиденција 

истих  

су израдиле предлог 

програма поменутог 

излета. Међутим, није 

било заинтересованих 

ученика за овај излет 

ЕВИДЕНТИРАНИ ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ УСТАНОВАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

   - у септембру ученици одељења III-5  и IV-5 смера туристички техничар су ишли на 

једнодневни (стручни) излета до Арада и Темишвара (у оквиру предмета агенцијско и 

хотелијерско пословање ) у пратњи лиценцираног туристичког водича, предметних професора, 

одељењских старешина и директорке школе 

   - у октобру ученици одељења III-5 посетили су Музеј пива у Зрењанину (у оквиру предмета 

агенцијско и хотелијерско пословање ) у пратњи  предметних професора и одељењског 

старешине 

   - у новембру ученици одељења II-1 и  IV-3 посетили су Народну банку Србије  у Београду, 

ишли у разгледање музеја НБС и учествовали  у радионицима, у пратњи предметних професора 

   - у децембру ученици одељења I-1,  у пратњи одељењског старешине, однели су новогодишње 

пакетиће са слаткишима у Црвени крст 

  - у децембру ученици одељења I-1 и I -3 посетили су тржни центар Ушће у Београду и у 

биоскопу гледали филм „Убиство у Оријент експресу“ у пратњи одељењских старешина 

  - у децембру и фебруару ученике из завршних и матурантских одељења посетили су сарадници 

Националне службе за запошљавање и одржали предавања о предузетништву 

  - у јануару ученици одељења II-1 учествовали су у радионици „ Социјалне инклузије“ 

организованој у Градској библиотеци, у пратњи одељењског старешине 

  - у јануару ученици одељења II-1, у Градској библиотеци у пратњи одељењског старешине, 

присуствовали су промоцији конкурса „EVROPSKIDNEVNIK.RS“, тема за радове ове године је 

„Културно наслеђе“ 

  - у фебруару ученици одељења II-1 у Културном центру посетили су радионицу за развој 

моралних стандарда младих, родној равноправности 

 - у фебруару ученици одељења III-2 присуствовали су предавању о превенцији рака грлића 

материце у оквиру недеље борбе против рака 

  - у априлу ученици одељења III-1, III-2, III-3, III-4 и III-5, у пратњи одељењских старешина, 

ишли су на путовање у Беч и том приликом посетили дворац Белведере, Природњачки музеј, 

Царску ризницу, дворац Шенбрун и Хундертвасер кућу 

   - у мају ученици одељења I-6, II-8 и III-8, у пратњи одељењских старешина, ишли су на 

једнодневни излет и посетили Суботицу и  

Палић 

   - у мају ученици одељења III-1, III-2, III-4 и  IV-1, у пратњи одељењских старешина , посетили 

су Народно позориште у Београду и гледали представу „Марија Стјуарт“ 

   - у јуну ученици одељења I-1, I-4 и  II-2, у пратњи одељењских старешина, ишли су на 

једнодневни излет у Београд и том приликом посетили Храм Светог Саве, музеј Николе Тесле, 

Ташмајдански парк, Вуков споменик. 

   - од 31.5.2018. до 4.6.2018. пет ученица наше школе било је на наградној екскурзији  Требиње- 

Дубровник- Мостар- Сарајево, са наставником Жељком Фаркићем, у организацији 

Универзитета Сингидунум, због постигнутих резултата на такмичењу 

  - у јуну месецу за ученике наше школе који су освојили прва места на републичким 

такмичењима, као и њиховим менторима,  уприличен је пријем у Удружењу банака Србије, 

посета Народној скупштини и Универзитету Сингидунум 

   - у јуну месецу за ученике наше школе који су освојили једно од прва три места на 

републичким и окружним такмичењима уприличени су пријеми код начелнице 

Средњобанатског округа и  Градоначелника  
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Тим за професионални развој 

САДРЖАЈ 

РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛИЗОВАНО 
ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 Усвајање плана 

 Индивидуални разговори 

са психологом 

 Писање радне биографије 

и мотивационог писма 

 

 Тестирање ученика (тест 

професионалних 

интересовања и 

презентовање резултата 

ученицима) 

 Презентације виших 

школа и факултета  

(Сингидунум, Факултет за 

правно-политичке студије 

Educons Нови Сад, 

Факултет за примењен 

менаџмент , економију и 

финансије) 

 Прикупљање података о 

успешности ученика 

приликом уписа на 

факултете 

 Извештај о раду 

Школског тима за КВиС 

 Посета сајму 

образовања 

 Представници 

универзитета 

Сингидунум су 17. 

јануара одржали су 

два предавања  за 

матуранте:  Истине и 

обмане у рекламама и 

Заблуде и истине о 

исхрани) 

 

 Посета предузетника 

-  сарадника 

Националне службе 

за запошљавање који 

су одржали 

предавање о свом 

искуству у вези са 

отварањем фирме и 

предузетничким 

пословањем. 

 

Тим за појачан васпитни рад и додатну подршку ученицима  

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 

НЕРЕАЛ

ИЗОВА

НО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

Израда плана тима за школску 2017/ 2018. 

- 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 

Подршка 

ученици

ма је 

реализов

ана кроз 

додатну 

наставу 

и 

учешћем 

на 

такмиче

њима, 

али 

нисмо 

имали 

ученике 

за које је 

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 
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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 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.  

-Сарадња са родитељима ученика је била континуирана код  

ученика  којима је потребна додатна подршка 

израђен 

ИОП 3 

 

 

образовање 

проценио да је 

потребно 

урађени су 

ИОП планови 

на основу 

кварталних 

анализа и 

праћења 

напредовања 

ученика  
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-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 

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 2017/2018. годину 

 

Ажурирање сајта школе 

 

Извештај о раду Тима за промоцију школе  

за прво  полугодиште 

 

Одржавање сајта школе 

 

„Оn line“ маркетинг кампања 

заинтересованости за упис у нашу школу 

 

Ажурирање facebook стране школе 

 

Извештај о раду Тима за промоцију школе  

за 2017/18. годину 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 личног стручног 

 усавршавања и професионалног развоја  
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Израда предлога плана Тима за инклузивно 

образовање 

школи 

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 

  

Предлагање мера за побољшање успешности 

установе у задовољењу образовних и развојних 

потреба ученика 

Истраживање и анализа сарадње школе са 

родитељима ученика 

Анализа рада одељенских старешина 

Предлагање мера за побољшање оцењивања 

ученика и прилагођавање наставе и оцењивања 

образовним и развојним потребама ученика 

Праћење и вредновање мера индивидуализације и 

ИОП-а 

Праћење угледних 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  

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 

 -Учествовање у 

планирању 

напредовања 

наставника  

- Усмеравање 

наставника у 

креирању плана 

стручног 

усавршавања 

- Развијање 

компетенција 

наставника у 

формативном 

оцењивању 

ученика 

- Прављење 

плана 

оцењивања за 

ученике који су 

били одсутни 

већи део наставе 

Пружање помоћи наставницима при изради 

објективних инструмената за оцењивање 

(објективних тестова) и унапређењу процеса  

Пружање подршке наставницима за рад са 

ученицима којима је потребна додатна подршка 

индивидуално и организовање предавања на тему 

Индивидуализација наставе 

Оснаживање наставника за рад са децом из 

осетљивих друштвених група 

Саветодавни рад са наставником приликом посете 

часу 

Пружање помоћи одељењским старешинама у 

управљању одељењем 

Учешће у реализацији предавања за наставнике на 

тему родно заснованог насиља 

 

Рад са ученицима 

Праћење процеса адаптације на нову школску Идентификовање -Пружање 
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средину и пружање подршке ученицима и пружање 

подршке 

даровитим и 

талентованим 

ученицима у 

њиховом даљем 

развоју 

помоћи 

ученицима у 

адолесцентној 

кризи 

-Пружање 

подршке 

ученицима који 

су били одсутни 

већи део наставе 

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 оријентација и ставова, 

групне динамике и положаја појединца у групи. 

Саветодавни рад са ученицима који имају 

развојних, емоционалних, социјалних тешкоћа и 

тешкоћа у учењу.  

Пружање подршке ученицима за које се организује 

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 

Пружање 

подршке 

родитељима чија 

су деца у 

адолесцентној 

кризи 

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  

Сарадња са 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

ученика који се 

образује према 

ИОП-у 2 

 

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 реализацији састанака наставничког 

већа 

  

Учествовање у реализацији састанака одељенских 
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већа 

Учешће у реализацији састанака педагошког 

колегијума 

Учествовање у раду тима за заштиту ученика од 

злостављања и занемаривања 

Учествовање  у раду и вођење 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 

- Пружање помоћи наставницима у увођењу 

стандарда знања 

- Реализација обуке наставника из области 

оцењивања 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Сарадња са Саветовалиштем за младе, Службом за 

национално запошљавање, Школом за ученике са 

посебним потребама, Центрима за социјални рад, 

Општом болницом, МУП Зрењанин 

Учествовање у 

раду републичке 

секције стручних 

сарадника 

Иницијатива на 

Стручном активу  

психолога и 

педагога 

средњих школа 

за испитивање 

утицаја 

социјалне 

депривираности 

на школски 

успех 

Учешће у реализацији активности које организује 

Министарство просвете  и покрајински 

секретаријат( прикупљање података и сл.) 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Вођење психолошког и педагошког досијеа ученика 

 

Похађање 

семинара, 

курсева и 

осталих видова 

стручног 

усавршавања 

Припрема 

предавања и 

радионица за 

ученике 

 

Вођење 

евиденције о ИО 

ученика 

 

Вођење 

евиденције о 

сарадњи са 

родитељима 

 

вођење 

евиденције о 

сарадњи са 

локалном 

заједницом 

Вођење докуменације о одржаним предавањима, 

радионицама и другим видовима групног рада  

 

Вођење евиденције о праћењу наставе 

 

Праћење стручне литературе 

 

Вођење евиденције о извршеним анализама и 

истраживањима 

 

Прикупљање података о уписаним ученицима, 

одељењима , успеху, реализацији наставе  

 

Вођење евиденције о сарадњи са родитељима 
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Реализација праћења  наставе 

Садржај реализованих 

активности из плана 
Нереализовано 

Остварено а није 

планирано 

-Милица Лукић (енглески 

језик) 

-Марија Латинкић (куварство) 

-Весна Субу (пословна 

економија) 

-Аријана Ђуришић (Екологија 

и заштита животне средине) 

-Ђурђица Сушић (Основи 

туризма и угоститељства) 

-Јасмина Тадин (Социологија) 

-Мелеги Золтан (рачунарство  

и информатика) 

-Кристиан Марков (историја) 

-Золтан Дуга (енглески језик) 

-Лепосава Рус Кирћански 

(финансијско-рачуноводстве-

на обука) 

-Горадана Пирић (Основе 

радног права) 

-Милица Мартинов 

(здравствена култура) 

-Емилија Греговић (психо-

логија) 

-Соња Марјански Лазић  

-Љиљана Савић  

(економска група предмета) 

-Соња Јовић (физичко вас-

питање) 

Александра Попов (српски 

језик и књижевност) 

-Милица Анђић и Бранислава 

Гутеша (рачунарство и 

информатика) 

-Мита Николин (Рачунар-

ство и информатика) 

-Андрија Тадејин (про-

фесионална пракса) 

-Зоран Павловић (физичко 

васпитање) 

-Игор Марков (историја) 

-Светлана Вукобратовић 

(енглески језик) 

-Драгана Миладиновић 

(математика) 

-Снежана Мирковић  

-Драгана Попов (куварство) 

 

-Весна Субу и Биљана 

Поповић (угледни час, 

корелациона настава) 

-Бранислава Зубац 

(математика) 

- 

 

 

Рад школске библиотеке 

 

 Школска библиотека Економско-трговинске школе је у школској 2017/2018. години 

имала 761 учлањених  корисника (и ученика и наставника школе). 

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

заведене (углавном поклоњене) књиге на српском и 36 књига на мађарском језику.  

 У току протекле године у електронском формату обрађено је око 100 наслова старе 

библиотечке грађе. 

 Свакодневним радом издато је око 1442 књиге из књижног фонда 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“. 
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 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“ 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 у оплемењивању радног простора у школи. 

 

РАД РУКОВОДСТВА, СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 
 

Извештај о раду помоћника директора 

 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПЛАНА 
НЕРЕАЛИЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

-Учествовање у изради одређених делова 

Годишњег плана рада школе  

-Израда распореда рада наставника у 

оквиру 40-часовне радне  

-Израда плана рада помоћника директора 

-Унос и ажурирање података у базу 

„Доситеј“ 

 

 

 

-Сарадња са Школском 

управом у спровођењу 

Националног тестирања 

ученика одељења 3-4 и 3-5 

-Припремање елемената за финансирање 

рада школе 

-Организовање активности око испита у 

школи 

-Утврђивање смена и распореда одељења 

по учионицама 

-Учествовање у расподели предмета на 

предметне наставнике 

-Комплетирање података за распоред 

часова 

  

-Инструкција у припреми глобалних и 

оперативних планова рада наставника и 

увид  у исте 

-Инструкција у изради педагошке 

документације (дневници, матичне 

књиге, дневници ваннаставних 

активности) 

-Сарадња и саветодавни рад са 

родитељима ученика 

  

-Учествовање у раду Наставничког већа 

-Учествовање у раду Педагошког 

колегијума 

-Учествовање у раду  Тима за 

екскурзије,излете, посете установама и 

институцијама 

-Праћење рада других стручних органа 

(већа, одељенских већа) 

-Рад на спровођењу одлука и закључака 

стручних органа  

  

-Увид у планирање и припремање наставе 

-Посете часовима  
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-Извођење редовне, допунске и додатне 

наставе  

-Израда глобалних и оперативних 

планова рада 

-Припрема за наставу и стручно 

усавршавање 

  

-Учешће у раду стручних већа 

-Праћење стручне литературе, часописа, 

приручника 

  

-Сарадња са стручним институцијама и 

удружењима (образовања, културе, 

струковна удружења) 

  

 

Рад савета родитеља 

 

У току школске године одржана су четири састанка 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 2016/2017. год. 

 

Упознавање са избором уџбеника за 

школску 2017/2018. год. 

 

Средства за виши квалитет 

образовања и избор осигуравајуће 

куће и обезбеђења школе 

 

Извештај о раду савета родитеља у 

школској 2016/2017. год. 

 

План рада савета родитеља за 

школску 2017/2018. год. 

 

Разматрање Годишњег плана рада 

школе за 2017/18. 

 

Разматрање Годишњег извештаја о 

раду школе у школској 2016/2017. 

години  

 

Избор представника родитеља у 

стручне активе и тимове 

 

Разматрање извештаја о раду 

директора школе за школску 

2016/2017. Годину 

 

 

 

Извештај о реализацији 

вишедневних екскурзија 

 

Извештај о ваннаставним 

активностима школе 

 

Избор представника 

родитеља за Школски 

одбор 

 

 

Презентовање сајта 

школе 

 

Упознавање са новим 

Законом о систему 

образовања и васпитања 

 

Разрешење чланова на 

лични захтев 

 

Предлог чланова Савета 

родитеља да у оквиру 

ваннаставних активности  

учествују родитељи у 

организацији предавања 

- Израда Бизнис плана 

 

Иницијатива родитеља 

да родитељским 

састанцима присуствују  

чланови Савета 

родитеља који нису из 

тог одељења 

 

Избор представника 

Савета родитеља у 

Општински савет 

родитеља 
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Извештај о раду Тима за 

самовредновање рада школе 

 

Давање сагласности за организовање  

вишедневне екскурзије трећих 

разреда  

 

Утврђивање дестинације (Беч) и 

програма екскурзије ученика трећег 

разреда 

 

Именовање комисије за избор 

најбољег понуђача 

 

Утврђивање висине дневнице 

пратиоцима ученика 

 

Састанак комисије за избор 

туристичке агенције 

 

Полугодишњи извештајо раду школе 

Полугодишњи извештај о раду 

директора школе 

 

Предлог мера за унапређивање 

успеха ученика у учењу и владању 

 

Упознавање са 

реализацијом осталих 

програмских активности 

школе у сарадњи са 

локалном заједницом. 

 

 

Усвајање новог 

Пословника о раду 

Савета родитеља 

 

 

 

 

Рад ученичког парламента 

САДРЖАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ 

ПЛАНА 

НЕРЕАЛИ-

ЗОВАНО 

ОСТВАРЕНО 

А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 

 Септембар 2017 : 

   -  Избор представника Ученичког парламента : 

(Јована Ковач,председник, Јелена Кутлача,заменик 

председника, Буцу Катарина,записничар)   

   - Избор представника који присуствују састанцима 

Школског одбора : 

( Јована Ковач, Катарина Буцу) 

   - Усвајање плана рада за текућу годину 

   -Упознавање ученика са надлежностима Ученичког 

парламента и ваннаставним активностима 

   -Представљање представништва Ученичког парламента 

и координатора парламента 

-Избор представника Тима за самовредновање(Андреа 

Царан), Тима за развојно планирање(Катарина Буцу), 

Тима за инклузију(Надежда), Тима за волонтирање 

(Стоин Наталија,Мећава Јована,Куљић Нађа),Тима за 

хуманитарне акције (Милица Матић, Куљић Нађа, Буцу 

Катарина) и Тима за спортске активности (Јовашевић 

Ивана) 

Октобар 2017 : 

   -Обавештавање ученика о предвиђеним школским 

секцијама,такмичењима и спортским турнирима 

    Нису 

реализоване 

све планиране 

хуманитарне 

активности. 

   Остварена је 

сарадња са 

Центром за 

едукацију и 

развој 

„Стварно 

важно“ . 
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   -Упознавање ученика са активностима Канцеларије за 

младе (Иван Микалачки) 

   -Промовисање хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“ 

-Информисање ученика о предстојећем турниру у 

кошарци који је планиран за почетак другог полугодишта 

Новембар 2017: 

   -Представљање Центра за едукацију и развој „Стварно 

важно“ 

-Извештај са генералне скупштине УНСС-а и 

представљање локалног координатора 

-Представљање председника Ученичких парламената 

Гимназије, Музичке школе и Пољопривредне школе у 

циљу заједничке сарадње 

-Симулација Скупштине 

Децембар 2017 : 

 - Промовисање пројеката у сарадњи са локалном 

самоуправом и Канцеларијом за младе 

-Информисање представника матурских одељења о 

матурским годишњацима 

Фебруар 2018 : 

-Учешће представника Ученичког парламента у 

пројектима које организује Канцеларија за младе ( 

Симулација скупштине) 

Март 2018 : 

-Хуманитарна акција 

Мај 2018 : 

-Избор фото студија за матурске годишњаке 

Јун 2018 : 

-Резимирање резултата рада Ученичког парламента 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 

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

реализовано укупно 99,71% наставе. Највећи мањак часова био је у одељењу 2-5 (98,49% ) 

због кумулативног ефекта, односно једног или два часа мање из скоро свих предмета и 5 

неодржаних часова из математике. У осталим одељењима, одступања су мања од 1% а у 

једној четвртини одељења одржано је више часова од планираног, посебно у одељењу 3-4 

(101,45%) у ком су скоро сви наставници наградили ученике са једним до четири часа 

више. 

 

ДОДАТНА И ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

 У току школске године одржано је 650 часова допунске, 239 часова припремне и  91 

час додатне наставе.У односу на претходну школску годину, припремна настава је додатно 

интензивирана, што је резуртирало бољим успехом на матурским и завршним испитима. 

Допунска настава је држана из великог броја предмета у складу са потребама ученика. 

Највећи број часова допунске наставе одржан је из математике (292 часа). Допунска 

настава се одвијала и у току распуста и у току наставне године и одржавана је равномерно 

у свим одељењима, осим у неколико завршних и матурских одељења где је одржан мањи 

број часова допунске наставе, и у одељењу 1-8 које броји свега 5 ученика, тако да редовна 

настава може да покрије све њихове потребе.  
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Реализација наставе по одељењима 

Одељ. Редовна настава допунска додатна припремна 

планиран

о 

одржано неодржано % 

1-1 1369 1372 3 100.22 16 0 0 

1-2 1480 1480 0 100.00 19 1 0 

1-3 1443 1435 -8 99.45 23 0 0 

1-4 1480 1475 -5 99.66 34 1 0 

1-5 1355 1351 -4 99.70 13 0 0 

1-6 1846 1842 -4 99.78 31 0 0 

1-7 1748 1746 -2 99.89 37 0 0 

1-8 1250 1244 -6 99.52 9 0 0 

2-1 1218 1223 5 100.41 17 0 0 

2-2 1517 1517 0 100.00 10 0 0 

2-3 1542 1541 -1 99.94 54 35 0 

2-4 1254 1250 -4 99.68 31 0 11 

2-5 1594 1570 -24 98.49 8 0 0 

2-6 1285 1276 -9 99.30 34 0 0 

2-7 1744 1738 -6 99.66 61 0 0 

2-8 1996 1995 -1 99.95 11 0 0 

2-9 1238 1230 -8 99.35 28 0 0 

3-1 1290 1290 0 100.00 28 17 0 

3-2 1650 1646 -4 99.76 10 0 0 

3-3 1495 1494 -1 99.93 27 0 0 

3-4 1245 1263 18 101.45 30 0 0 

3-5 1451 1440 -11 99.24 12 0 0 

3-6 1276 1272 -4 99.69 17 0 7 

3-7 1440 1430 -10 99.31 14 0 0 

3-8 1890 1892 2 100.11 0 10 0 

3-9 1140 1140 0 100.00 3 0 10 

4-1 1185 1178 -7 99.41 31 0 0 

4-2 1436 1425 -11 99.23 3 0 76 

4-3 1516 1509 -7 99.54 2 2 61 

4-4 1148 1136 -12 98.95 18 0 34 

4-5 1470 1461 -9 99.39 19 25 40 

Укупно 44991 44861 130 99.71 650 91 239 
 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА  

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 
 

Успех ученика 

Школску 2017/2018. годину са позитивним успехом је завршило 99,39% ученика. 

Пет ученика није савладало програм, што чини 0,61% од укупног броја, док је прошле 

године тај проценат износио 1%. Просечна оцена школе је незнатно мања (3,96) у 

поређењу са претходном школском годином (3,97) иако је уписано више трогодишњих 

одељења. Три године заредом средња оцена школе је готово идентична али мања него 

ранијих година. Просечна оцена на крају ове школске године у односу на крај првог 

полугодишта (3,91)  је такође нешто већа.  

И ове године најбољи успех у школској години су имала матурска одељења (4,21) 

иако нешто лошији него прошле (4,32). У одељењима трећег разреда ситуација је иста. 

Одељења првог и другог разреда имала су бољи успех у односу на претходну школску 
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годину. Четворогодишња одељења првог разреда имала су уједначен успех, од 4,09 (1-1) до 

4,16 (1-2). У другом разреду најбољи су поново били економски техничари 2-1 са истом 

просечном оценом (4,79) као прошле године. А у трећем разреду туристички техничари 3-5 

(4,57). Међу матурским одељењима најбољи просек имало је одељење 4-5 (4,43). 

Од укупно 892 уписана ученика у току 2016/2017. школске године, исписало се 24 

или 2,69% , а 2017/2018. од 861 ученика, исписало се 37, односно 4,30%. Претходне године 

највећа стопа осипања била је у првом разреду (5,06%), што се поновило и ове школске 

године али са готово дупло већим процентом (9,59). Са узрастом ученика овај проценат 

опада, тако да је школу у другом разреду прошле године напустило 3,57% ученика, а ове 

5,20%.У трећем разреду прошлогодишња стопа осипања од 0,44%, ове године се попела на 

0,83%, а у четвртом разреду је ситуација слична као прошле године 0,66%. Из одељења 1-7 

смера кувар, исписано је десет ученика што чини трећину одељења. Разлози исписивања 

нису довољно испитани. Следеће школске године биће предузете мере у функцији 

смањивања осипања ученика, чиме ће се посебно позабавити Тим за појачан васпитни рад 

и додатну подршку ученицима, Педагошки колегијум и педагошко-психолошка служба. 

 

Изостанци и дисциплина 

 

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

због непримереног понашања ученика. На нивоу школе изречене су 324 васпитне и ниједна 

васпитно-дисциплинских мера, за разлику од прошле године када је изречено седам. У 

првом разреду изречено је укупно 99 васпитних мера.У другом разреду 76, у трећем 107, а 

у четвртом 42. Највише васпитних мера изречено је у одељењу 1-5 и 2-7. 

На нивоу школе направљено је 115 изостанака по ученику. Овај број је веома 

варијабилан на нивоу одељења и креће се од 60 у 1-1 до 163 у 1-5. Овај број изостанака је у 

неким одељењима условљен и великим бројем изостанака појединих ученика, што због 

болести, што из неоправданих разлога када је са овим ученицима обављан појачан 

васпитни рад ОС, психолога, педагога и директора школе, а понекад је био резултат 

удруженог деловања целог одељења. 

И ове године највише су изостајали ученици трећих разреда.  

У случајевима у којима је недисциплиновано понашање било константно или 

прелазило у насиље, укључивана је педагошко-психолошка служба или ако је било 

потребно Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

 

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 3 

Финансијски администратор 1 1 1 1 4 

Правни техничар 1 1 1 1 4 

Комерцијалиста 1 1 - - 2 

Туристички техничар - - 1 1 2 

Трговац 2 1 1 - 4 

Конобар 1 1 1 - 3 

Кувар 1 2 2 - 5 

Укупно 8 9 9 5 31 

 

Број одељења према језику на којем се одвија настава 

разред I II III IV укупно 



48 

језик 

српски 7 8 8 5 28 

мађарски 1 1 1 - 3 

укупно 8 9 9 5 31 

 

Успех ученика на крају школске године 

Успех 

разред 

Број 

Ученика 

Одлични Врло 

Добри 

Добри Довољни Недовољни Средња 

оцена 

I-1 30 9 19 2 0 0 4,09 

I-2 29 9 19 1 0 0 4,16 

I-3 29 9 17 3 0 0 4,15 

I-4 29 7 21 1 0 0 4,13 

I-5 25 2 10 10 1 2 3.36 

I-6 28 1 1 20 6 0 2,96 

I-7 21 3 9 8 1 0 3,55 

I-8 5 1 3 1 0 0 3,95 

I 196 41 99 46 8 2 3,79 

II-1 30 28 2 0 0 0 4,79 

II-2 29 14 14 1 0 0 4,34 

II-3 30 11 16 3 0 0 4,16 

II-4 29 12 14 3 0 0 4,27 

II-5 29 6 12 11 0 0 3,91 

II-6 26 3 12 11 0 0 3,49 

II-7 25 1 7 15 2 0 3,08 

II-8 24 6 11 7 0 0 3,70 

II-9 15 3 10 2 0 0 3,96 

II 237 84 98 53 2 0 3.97 

III-1 30 15 12 3 0 0 4,36 

III-2 29 12 14 1 0 0 4,22 

III-3 30 21 7 2 0 0 4,49 

III-4 33 11 10 11 0 1 3,81 

III-5 30 20 10 0 0 0 4,57 

III-6 23 0 4 17 1 1 3,13 

III-7 17 0 5 11 1 0 3.15 

III-8 29 0 17 12 0 0 3,58 

III-9 17 3 7 7 0 0 3,70 

III 238 82 86 64 2 2 3,89 

IV-1 31 13 9 8 0 1 4,06 

IV-2 30 15 10 5 0 0 4,24 

IV-3 29 13 14 2 0 0 4,28 

IV-4 28 9 13 6 0 0 4,04 

IV-5 32 18 10 4 0 0 4,43 

IV 150 68 56 25 0 1 4,21 

укупно 821 275 339 188 12 5 3.96 
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Изостанци ученика 

Разред Број 

ученика 

Оправданих Неоправданих Укупно Број 

изостанака по 

ученику 

I-1 30 1742 53 1795 59,83 

I-2 29 3453 70 3523 121,48 

I-3 30 3287 92 3379 112,63 

I-4 29 3576 116 3692 127,31 

I-5 26 3913 346 4259 163,81 

I-6 28 3635 290 3925 140,18 

I-7 21 1547 98 1645 78,33 

I-8 5 398 9 407 81,4 

I 198 21551 1074 22625 110,62 

II-1 30 2108 13 2121 70,7 

II-2 29 2111 52 2163 74,59 

II-3 30 3017 53 3070 102,33 

II-4 29 2776 70 2846 98,14 

II-5 29 3732 36 3768 129,93 

II-6 26 3304 99 3403 130,88 

II-7 25 2496 294 2790 111,6 

II-8 24 1822 177 1999 83,29 

II-9 15 1798 39 1837 122,47 

II 237 23164 833 23997 102,66 

III-1 30 3298 111 3409 113,63 

III-2 29 4134 104 4238 146,12 

III-3 30 3440 57 3497 116,57 

III-4 33 3777 153 3930 119 

III-5 30 3136 129 3265 108,83 

III-6 23 3242 113 3355 145,87 

III-7 17 2618 204 2822 166 

III-8 29 3820 151 3971 136,93 

III-9 17 2247 35 2282 134,24 

III 238 29712 1057 30769 131,91 

IV-1 31 2717 245 2962 95,54 

IV-2 30 4293 185 4478 149,27 

IV-3 29 3154 70 3224 111,17 

IV-4 28 3166 103 3296 117,71 

IV-5 32 2885 165 3050 95,31 

IV 150 16215 768 17010 93,8 

Укупно 823 90642 3732 94401 114,7 

 

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

Разред Опомена УОС УОВ УДир УНВ укупно 

I-1 6 1 0 0 0 7 

I-2 6 0 0 0 0 6 

I-3 0 3 0 0 0 3 

I-4 4 2 3 0 0 9 

I-5 17 11 4 0 0 32 

I-6 14 11 0 0 0 25 

I-7 11 5 0 0 0 16 

I-8 0 1 0 0 0 1 
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I 58 34 7 0 0 99 

II-1 0 0 0 0 0 0 

II-2 0 0 0 0 0 0 

II-3 1 2 0 0 0 3 

II-4 10 1 0 0 0 11 

II-5 2 0 0 0 0 2 

II-6 5 3 2 0 0 10 

II-7 15 12 7 0 0 34 

II-8 6 5 5 0 0 16 

II-9 0 0 0 0 0 0 

II 39 23 14 0 0 76 

III-1 6 3 0 0 0 9 

III-2 14 0 0 0 0 14 

III-3 0 2 0 0 0 2 

III-4 11 3 2 0 0 16 

III-5 11 2 0 0 0 13 

III-6 2 4 2 0 0 8 

III-7 9 7 5 0 0 21 

III-8 11 5 2 0 0 18 

III-9 3 2 1 0 0 6 

III 67 28 12 0 0 107 

IV-1 6 4 1 0 0 11 

IV-2 0 0 0 0 0 0 

IV-3 0 0 0 0 0 0 

IV-4 6 1 0 0 0 7 

IV-5 19 3 2 0 0 24 

IV 31 8 3 0 0 42 

Укупно 195 93 36 0 0 324 

 

Резултати завршних и матурских испита 

Матурски испит 

Матурски испит пријавило је укупно 148 редовних ученика: 

     успех 

одељење 

Пријавило 

укупно 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недо-

вољан 

Положило 

укупно 

Средња 

оцена 

4-1 ЕТ 30 13 8 8 0 0 29 4,07 

4-2 ПА 30 11 14 5 0 0 30 4,19 

4-3 ФА 29 10 11 7 1 0 29 4,06 

4-4 ПТ 28 16 10 2 0 0 28 4,46 

4-5 ТТ 32 13 14 5 0 0 32 4,09 

укупно 148 63 57 27 1 0 148 4.17 

 

Завршни испит 

Завршни испит пријавила су укупно 78 редовних ученика: 

Успех 

одељење 

Пријавило 

укупно 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недо-

вољан 

Положило 

укупно 

Средња 

оцена 

3-6 20 6 9 5 0 0 20 4,05 

3-7 17 1 3 5 7 1 16 2,76 

3-8 29 1 9 8 11 0 29 3,00 

3-9 17 3 3 3 7 1 16 3,12 

Укупно 80 11 25 20 23 1 79 3,31 
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Носиоци дипломе „Вук Караџић“ 

Одељење Образовни профил Име и презиме ученика 

4-1 Економски техничар Теодора Р.  Миљуш  

4-1 Економски техничар Драгана С. Дринић 

4-2 Пословни администратор Зорана З. Крсмановић 

4-2 Пословни администратор Јована С. Убавић 

4-2 Пословни администратор Софија Р. Филипов 

4-3 Финансијски администратор Кристина Ђ. Буцу 

4-3 Финансијски администратор Борис М. Станковић 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

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

матурским одељењима, истакла се Теодора Миљуш, ученица образовног профила 

економски техничар. У четвртом разреду: на школском такмичењу из математике освојила 

је прво место за четврте разреде; на републичком такмичењу из математике освојила је 

друго место, појединачно и прво место, екипно; на републичком такмичењу из статистике 

освојила је шесто место. Осим тога  играла је одбојку за екипу наше школе која је постигла 

запажене резултате на окружном такмичењу.  Професори је описују као савесну, скромну, 

доброг организатора са ставом, друштвену, елоквентну  и лепо васпитану. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

____________________________   ______________________________ 

 (Весна Субу)      (Драгослава Голушин) 

 


