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УВОД 

 

Школа је основана школске 1949/50. године од стране Народног одбора општине 

Гроцка под именом „Школа ученика у привреди“. Године 1968. мења назив у „Школа за 

квалификоване раднике“. Као Средњошколски центар „17. октобар“ организована је од 1977. 

године. Од 1987. године послује као Школа усмереног образовања „17. октобар“, Гроцка. Под 

називом Средња школа „17. октобар“, Гроцка ради од 1992. године када је и уписана у судски 

регистар Окружног привредног суда у Београду под бројем Фи – 31892/92. год. Од 2004. 

године, школи се припајају издвојена одељења Осме београдске гимназије и почиње да 

послује под садашњим називом „Средња школа“ . 

Школа је организована као мешовита средња школа и образује ученике у следећим 

подручјима рада, односно за образовне профиле: гимназија (друштвено-језички и природно 

математички смер), економија, право и администрација (економски техничар, финансијски 

техничар и финансијски администратор), личне услуге (фризер) и производња и прерада 

хране (пекар и месар).    
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Школска зграда је површине 4 737 м2 и монтажног је типа. Школа такође располаже и 

са тереном за мале спортове површине 2 150 м2, као и са парковском површином од 22 363 

м2.           

Наставне просторије 

Назив просторије Број Површина у м2 

Учионице опште намене 17 1 262 

Кабинети 12 666 

Лабораторије 2 132 

Библиотека, медијатека 2 72 

Фискултурна сала 1 930 

           

          

Остале просторије 

Назив просторије Број Повшина у м2 

Наствничка канцеларија 1 80 

Административне просторије 6 86 

Зубна амбуланта 1 18 

Архива 1 12 

Санитарни чворови 14 160 

Ходници 4 460 

Котларница са угљаром 1 258 

Радионице за домаре 2 93 

Просторије за спремачице 2 22 

Просторија за дежурство 1 6 
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Школска зграда је наменски грађена и функционална. Све инсталације су исправне и 

функционалне. Грејање школе је на чврсто гориво, угаљ. Сопствени агрегат је у склопу 

котларнице да у случају нестанка електричне енергије омогући покретање пумпи за грејање. 

Школска зграда је прикључена на градски водовод и канализациону мрежу. 

 

 

Општа наставна средства 

 

Назив Комада Назив Комада 

Графоскоп 9 Кинопројектор 2 

Дијапројектор 4 Епископ 4 

Магнетофон 6 Касетофон 5 

Грамофон 2 Телевизор 2 

Видеорекордер 1 Разгласна станица 1 

Копир апарат 3 Рачунар 486 6 

Рачунар ПЕНТИЈУМ 2 16 Рачунар 586; ПЕНТ. 4 100 

Штампач 12 Рачунари, лап-топ 7 

Скенер 2 Штампач ласерски 6 

Регистар каса 2 Фискална каса 1 

Видео бим 2 Аутоматска вага 2 

Видео камера 1 Апарат за коричење 1 

Електронска табла 3 Таблети 26 
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

На крају школске године закључно са 31.08.2021. године број запослених у школи је 

81, од којих је 59 наставника.  

Управу школе чине директор који руководи школом и помоћник директора (50% 

радног ангажовања) уз правну помоћ секретара. Финансијске послове обавља дипломирани 

економиста за финансијско-рачуноводствене послове. Ангажован је референт за финансијско-

рачуноводствене послове (50% радног ангажовања) и референт за правне, кадровске и 

административне послове (50% радног ангажовања).  

Стручну сараднике чине психолог (са 100% ангажовања), педагог (са 50% ангажовања) 

и библиотекар (100% ангажовања).  

У складу са специфичностима школе и тиме што школа образује и припрема ученике 

за различита занимања, на 50% ангажовања запослен је координатор практичне наставе.  

Остало особље чине техничар одржавања информационих система и помоћно 

техничко особље (десет спремачица и два домара) које је имало значајну улогу од почетка 

ванредне ситуације у превенцији ширења вируса и спровођењу свих мера хигијене и заштите.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму и у складу са 

упутствима Министарства просвете науке и технолошког развоја и надлежне школске управе. 

Ученици су распоређени у 26 одељења – осам одељења у подручју рада гимназија, 

дванаест одељења у подручју рада економија, право и администрација и шест одељења у 

подручјима рада личне услуге и производња и прерада хране.  

 

Бројно стање ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021.године  

ГИМНАЗИЈА 

Образовни 

профил/разред 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Друштвено-језички 

смер 

22 21 29 23 

Природно-

математички смер 

18 25 23 20 

Укупно 40 46 52 43 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Економски техничар 23 25 28 29 

Финансијски 

техничар 

30 47 56 58 

Финансијски 

администратор 

23    

Укупно 76 72 84 87 

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

Фризер 

(мушки/женски) 

23 28 22  

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Пекар/месар 15 15 21  

УКУПНО 154 161 179 130 

628 
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Настава је организована у две смене – плаву и црвену, које се мењају на две недеље. 

Плаву смена чине ученици гимназије и ученици који се образују за занимање фризер, а 

црвену смену – ученици економске струке и ученици из подручја рада производња и перада 

хране.  

Услед епидемије корона вируса и мера заштите, према упутствима о организацији 

наставе и почетку школске године, урађен је  и послат школској управи измењен оперативни 

план Средње школе у Гроцкој за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19.  

Од почетка школске 2020/21.године настава се одвија по комбинованом моделу, 

одељења су подељена на групе, једне недеље прва група прати наставу у школи, док друга 

група прати наставу онлајн, преко Гугл учионице, а наредне седмице се ротирају.  

Трајање часова је скраћено на 30 минута. У складу са тим дневни ритам дана је 

прилагођен:  

  

ПРВА СМЕНА  ДРУГА СМЕНА  

1. 8:00-8:30 1. 12:30-13:00 

2. 8:35-9:05 2. 13:05-13:35 

Велики одмор 9:05-9:25 Велики одмор 13:35-13:55 

3. 9:25-9:55 3. 13:55-14:25 

4. 10:00-10:30 4. 14:30-15:00 

5. 10:35-11:05 5. 15:05-15:35 

6. 11:10-11:40 6. 15:40-16:10 

 

међучас 

 

11:50-12:20 
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Од 30.11.2020. до краја првог полугодишта, по одлуци МПНТР настава у средњим 

школама се одвија искључиво онлајн и часови су трајали 45 минута.  

Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2020/2021.објављен је 2.12.2020. Према изменама, настава у првом 

полугодишту се завршила 18.12.2020.  

Током другог полугодишта настава је од прве половине марта до 19.априла 

организована онлајн према упутствима МПНТР. Часови онлајн наставе трајали су 45 минута. 

Од 19.априла до краја другог полугодишта настава је организована по комбинованом моделу. 

 Часови редовне наставе и осталих активности одржани су уз минимална одступања. 

Настава је реализована у складу са распоредом. У случају боловања наставника организоване 

су стручне замене.  

 

 

  

 



9 

 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ  

ГИМНАЗИЈА 

Одељ Број 

учен. 

Нео   + 5 4 3 2    - Изостанци Владање 

цењ. Oправ. Неоп. ∑ 5 4 3 2 1 

I-1 21 / 21 5 7 9 / / 1014 38 1052 21 / / / / 

I-2 18 / 18 7 8 3 / / 820 18 838 17 / 1 / / 

II-1 21 / 21 7 8 6 / / 1319 151 1470 12 9 / / / 

II-2 25 / 24 11 10 3 / 1 1462 83 1545 21 2 2 / / 

III-1 29 / 29 10 16 3 / / 1109 68 1177 27 2 / / / 

III-2 23 / 22 2 8 12 / 1 2234 110 2344 12 11 / / / 

IV-1 23 / 23 8 10 5 / / 1109 101 1210 18 3 2 / / 

IV-2 20 / 20 5 7 7 1 / 1086 41 1127 16 3 1 / / 

Sm 180 / 178 55 74 48 1 2 9838 583 4121 144 30 6 / / 

% 100 / 99 30 41 27 / 1 97 3 100 80 16 4 / / 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

I-3 23 / 23 6 17 / / / 693 86 779 18 3 2 1 / 

I-4 30 / 30 / 4 7 19 / 1345 49 1394 28 / 1 1 / 

I-5 23 / 23 2 8 13 / / 953 21 974 22 / 1 / / 

II-3 25 / 25 6 10 8 1 / 1326 145 1471 22 1 2 / / 

II-4 23 / 22 1 6 10 5 1 1940 291 2231 9 5 8 1 / 

II-5 24 / 23 2 8 11 2 / 1479 229 1708 18 3 2 1 / 

III-3 28 / 27 8 6 9 4 1 2350 302 2652 18 5 3 2 / 

III-4 30 / 30 3 9 17 1 / 1840 138 1978 27 2 1 / / 

III-5 26 / 26 3 6 17 / / 1716 123 1839 18 6 2 / / 

IV-3 29 / 29 5 1 18 5 / 1924 253 2177 15 2 12 / / 

IV-4 29 / 27 2 16 9 / 2 2767 739 3476 10 5 14 / / 

IV-5 30 / 27 6 14 7 / 2 2583 220 2803 19 1 9 / / 

Ss 320 / 314 44 105 126 37 6 19584 586 20120 224 33 57 6 / 

% 100 / 98 14 33 39 11 1 97 3 100 70 10 17 2 / 

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

I-6 23 / 22 2 3 17 / 1 1405 316 1721 13 / 3 7 / 

II-6 28 / 28 5 12 11 / / 2500 142 2642 15 9 4 / / 

III-6 22 / 22 7 13 2 / / 1148 71 1189 19 3 / / /                  

Ss 73 / 72 14 28 30 6 1 4162 519 4681 47 12 7 7 /  

 

                

% 100 / 99 19 38 41 6 1 90.8 9.2 100 64 16 8 8 / 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                  

I-7 15 / 15 1 2 10 2 / 1442 225 1667 8 / / 7 /                  

II-7 15 / 15 1 5 8 1 / 707 214 921 7 3 3 2 / 

III-7 21 / 21 2 4 15 / / 1086 175 1261 11 1 9 / / 

Ss 51 / 51 4 11 18 3 / 1858 580 3370 26 4 12 9 / 

% 100 / 100 7 20 17 4 / 77 23 100 48 2 5 2 / 

S* 628 / 617 117 218 222 47 9 34942 2268 37246 441 79 82 22 / 

%* 100 / 97 19 2 35 7 1 90.6 9.4 100 87 7 6 2 / 

*На нивоу школе 
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На крају другог полугодишта школске 2020/21. године од укупно 173 ученика 

завршних разреда (36, 37, 41, 42, 43, 44 и 45), са позитивним успехом разред је завршило 169 

ученика.  

Са одличним успехом разред је завршило 27 ученика, од чега 13 ученика гимназије, 

5 ученика економске струке, 7 ученика смера женски/мушки фризер и 2 ученика 

прехрамбеног смера. Са врло добрим успехом разред је завршило 43  ученика, са добрим 

разред је завршило 77 ученика, са довољним успехом 18 ученика и са недовољним 

успехом 8 ученика.  

 Код ученика гимназије 13 ученика је завршило разред са одличним успехом, 17 

ученика са врло добрим успехом, 12 ученика са добрим успехом и 2 ученика са 

довољним успехом.  

 Код ученика економске струке 5 ученика је завршило разред са одличним успехом, 

9 ученика са врло добрим успехом, 48 ученика са добрим успехом, 17 ученика са 

довољним успехом и 8 ученика са недовољним успехом.  

У одељењу 44  (смер финансијски техничар) 2 ученика ће понављати разред због броја 

недовољних оцена:  

1. Денис Етемовић са 7 недовољних оцена из следећих предмета: Енглески језик, Право, 

Пословна информатика, Јавне финансије, Девизно и царинско пословање, Банкарско 

пословање, Осигурање. 

2. Алекса Цветковић са 5 недовољних оцена из следећих предмета: Енглески језик, 

Пословна информатика, Јавне финансије, Девизно и царинско пословање, Банкарско 

пословање.  

У одељењу 45  (смер финансијски техничар) 2 ученика ће понављати разред због броја 

недовољних оцена:  

1. Душан Ђорђевић са 7 недовољних оцена: Енглески језик, Право, Пословна 

информатика, Јавне финансије, Девизно и царинско пословање, Банкарско пословање, 

Осигурање.  

2. Владимир Обрадовић са 6 недовољних оцена: Енглески језик, Право, Пословне 

финансије, Јавне финансије, Девизно и царинско пословање, Банкарско пословање. 

 

 Ученици који су похађали смер фризер укупно 7 ученика је завршило разред са 

одличним успехом, 13 ученика са врло добрим успехом и 2 ученика са добрим 

успехом.  

 Ученици који су похађали прехрамбени смер укупно 2 ученика је завршило разред 

са одличним успехом, 4 ученика са врло добрим успехом и 15 ученика са добрим 

успехом.   

Ученици завршних разреда направили су укупно 13.243 изостанака, што је 76 по 

ученику. Оправданих је 11.673 а неоправданих 1570.  Највећи број изостанака имају ученици 

економске струке – 97 по ученику, а најмањи број изостанака ученици гимназије и образовног 

профила фризер – 54 по ученику.  

Када је у питању владање ученика, 108 од укупно 173 ученика има примерно владање. 

У одељењу 41  сви ученици имају примерно владање. У осталим одељењима укупно 18 

ученика има врло добро владање, 47 ученика има добро владање. У само једном одељењу од 
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завршних разреда (36 – фризери) ниједан ученик нема смањену оцену из владања на добар (3), 

али има ученика којима је смањена оцена из владања на врло добро (4).  

 

На крају другог полугодишта школске 2020/21. године од укупно 451 ученика 

незавршних разреда (11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35), са позитивним 

успехом разред је завршило 446 ученика.  

Са одличним успехом разред је завршило 80 ученика, од чега 42 ученика гимназије, 

29 ученика економске струке, 7 ученика смера женски/мушки фризер и 2 ученика 

прехрамбеног смера. Са врло добрим успехом разред је завршило 146  ученика, са добрим 

разред је завршило 191 ученика, са довољним успехом 8 ученика и са недовољним 

успехом 22 ученика.  

 Код ученика гимназије 42 ученика је завршило разред са одличним успехом, 57 

ученика са врло добрим успехом, 27 ученика са добрим успехом и 9 ученика са 

недовољним успехом.  

 Код ученика економске струке 29 ученика је завршило разред са одличним 

успехом, 67 ученика са врло добрим успехом, 119 ученика са добрим успехом, 7 

ученика са довољним успехом и 9 ученика са недовољним успехом.  

 Ученици који су похађали смер фризер укупно 7 ученика је завршило разред са 

одличним успехом, 15 ученика са врло добрим успехом, 27 ученика са добрим 

успехом,  и 2 ученика са недовољним успехом.  

 Ученици који су похађали прехрамбени смер укупно 2 ученика је завршило разред 

са одличним успехом, 7 ученика са врло добрим успехом и 18 ученика са добрим 

успехом, 1 ученик са довољним успехом и 2 ученика са недовољним успехом. 

Ученици завршних разреда направили су укупно 27.926 изостанака, што је 61 по 

ученику. Оправданих је 25.690 а неоправданих 2.236.  Највећи број изостанака имају ученици 

економске струке, а најмањи број изостанака ученици гимназије и образовног профила 

пекар/месар.  

Када је у питању владање ученика, 108 од укупно 173 ученика има примерно владање. 

У одељењу 11  сви ученици имају примерно владање. У осталим одељењима укупно 50 

ученика има врло добро владање, 37 ученика има добро владање, 20 ученика има 

задовољавајуће владање.   

 

За ђака генерације школске 2020/21.изабрана је ученица 4/2 Александра Илић. 

Похвале за изузетно залагање ученице и успехе које је остварила на такмичењима.  
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

У првом полугодишту школске  2020/2021. године одржано је три седнице 

Наставничког већа.  Седницама је руководио директор Селимир Радосављевић. 

 

На редовним седницама разматране су следеће теме:   

 

 Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину  

 Годишњи плана рада за школску 2020/21. годину  

 Извештај комисије за самовредновање и реализације Развојног плана 

 Извештај о раду директора у школској 2019/20. години  

 Одређивање ментора за наставнике приправнике  

 Распоред реализације наставе у блоку  

 Формирање стручних тимова и већа  

 Успех и дисциплина ученика  

 Изрицање васпитно-дисциплинских мера  

 Подела одељења по сменама  

 Подела предмета и одељењских старешинстава  

 Избор руководиоца стручних већа  

 Утврђивање критеријума за израду распореда часова 

 Похвале ученика  

 Реализација фонда часова редовне, допунске и додатне наставе, слободних активности  

 Усвајање тема за израду матурских радова за ученике гимназије  

 Општа акта школе - разматрање 

 Утврђивање кадровских потреба и вишкова 

 Активности Већа на променама наставних планова и програма  

 Успех и дисциплина ученика незавршних разреда 

 Резултати завршних и матурских испита 

 Похвале ученика  
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 Анализа реализације Годишњег програма рада 

 Анализа резултата постигнутих на такмичењима 

 Активности везане за упис у први разред   

 Резултати поправних, матурских и завршних испита  

 Утврђивање смена  

 Усвајање уџбеника за наредну школску годину  

 Организација почетка школске године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и 

одељењски старешина тог одељења. Седницу одељењског већа сазива и њоме руководи 

одељењски старешина одељења у којем чланови тог органа изводе наставу. На почетку 

школске 2020/2021.године оформљен је план рада одељенских већа који је саставни део 

Годишњег плана рада школе. Редовним прегледом електронског дневника од стране стручног 

сарадника педагога, утврђено је да су одељенске  старешине реализовале активности 

предвиђене годишњим планом рада одељенских већа и редовно водили записнике са седница 

одељенских већа у електронском дневнику.  

Током првог школске 2020/2021.године реализоване су следеће активности:  

 Формирање одељења 

 Усклађивање распореда писаних задатака 

 Планирање блок наставе 

 Уједначавање критеријума оцењивања 

 Анализа успеха и дисциплине ученика 

 Васпитно-дисциплинске мере 

 Анализа реализације и ефеката практичне, допунске и додатне наставе 

 Анализа реализације фонда часова 

 Сарадња са родитељима 

 Предлози за укидање васпитно-дисциплинских мера 
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 Анализа реализације фонда часова 

 Реализација наставе у блоку 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

         Чланови Стручног већа током школске 2020/2021. године били су: 

Сања Николић 

Светлана Павловић Нешић  

Јасмина Марјановић (Јелена Јелић) 

Бојана Бајић 

Катарина Јовановић 

 

         Руководилац већа била је Јасмина Марјановић. 

         Током ове школске године одржано је једанаест састанака, а чланови већа су сарађивали, 

доносили одлуке, решавали текуће проблеме и комуницирали међусобно. 

         Усвојени план рада и подељена задужења спроведена су према плану. Секције, допунска 

и додатна настава, припреме ученика за такмичења и припреме за полагање и полагање 

матурског испитаодржавани су у складу са начином реализације редовне наставе, поштујући 

све дописе и препоруке Министарства. 

         У септембру, након конституисања Већа и почетка школске године, на првом састанку 

одређени су приоритети у настави и усаглашени критеријуми оцењивања, нарочито у 

условима наставе на даљину. На сваком састанку размењивали смо позитивна искуства и 

методе које доводе до веће активности на часу (онлајн часу) и дискутовали како укључити и 

заинтересовати што већи број ученика.  

Сви чланови већа су успешно завршили обуку Дигитална учионица док су Светлана Павловић 

Нешић и Катарина Јовановић похађале Зимски семинар Филолошког факултета Универзитета 

у Београду. 
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Заједнички закључак је да наставу треба динамизовати, осавременити, у појединим областима 

растеретити, у појединим појачати, а све пратећи резултате ученика кроз више фаза. То је део 

плана рада Већа за наредну школску годину. Потребно је и више угледних и огледних часова 

где би колеге својим присуством добронамерно истакле запажања и смернице ка још бољем 

вођењу наставе, а то је посебно корисно млађим колегама.  

 

         Годишњи план рада Већа предвиђа излагање свих чланова на теме које су они унапред 

изабрали и пријавили, а то се показало као прилика да се дискутује о важним и актуелним 

питањима из струке. 

Такође, обележени су и важни међународни дани везани за наш предмет у складу са 

овогодишњим могућностима због променљивих модела наставе услед пандемије: 

-Обележавање Међународног дана писмености (Катарина Јовановић) 

-Обележавање Светског дана наставника (Бојана Бајић) 

-Обележавање Међународног дана поезије (Јасмина Марјановић) 

-Обележавање Међународног дана позоришта (Светлана Павловић Нешић) 

-Обележавање Светског дана књиге (Сања Николић) 

 

Изабране су подстицајне и актуелне методичке теме и за наредну школску годину. 

 

         Такође, услед пандемије, ове године је изостала светосавска приредба. 

          

Наставници српског језика припремали су ученике трећег разреда гимназијских одељења за 

пробну Државну матуру током октобра месеца. 

         Наставници српског језика  били су и прегледачи и ревизори на пробној државној 

матури и на завршном испиту.  

        Током ванредних рокова, били смо испитивачи и чланови комисија, а након сваког 

испита анализирана је прилагођеност питања и квалитет одговарања како би се проценио 

степен напредовања ученика који не похађају редовну наставу. 

 

Преглед рада Стручног Већа по месецима: 

Септембар: Након конституисања Стручног већа, усвојили смо предложени Годишњи план 

рада, као и школске планове и извршена је подела задужења по областима.  

Акценат на првом састанку био је на усаглашавању критеријума оцењивања између смерова. 
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Октобар: Направили смо план одржавања додатне и допунске наставе, како би даровити, али 

и ученици којима су потребна додатна појашњења и увежбавања могли квалитетније да прате 

наставу и побољшају своје резултате. 

Одређени су приоритети у корелацији наставе српског језика и књижевности и других 

предмета, међу којима се посебно издваја незаобилазна сарадња са наставницима историје, 

ликовне и музичке културе, као и других страних језика.  

Новембар: Анализа успеха у току првог тромесечја (постигнућа, заинтересованост ученика, 

број часова за обраду и утврђивање, процентуална анализа оцењених и неоцењених ученика, 

предлози за друго тромесечје...).  

Разговарало се о предложеним темама за наступајуће писмене задатке (теме из градива, 

слободне теме, компаративне теме) и о критеријумима оцењивања писмених задатака ( 

правописна и граматичка исправност, одговор на тему, аргументација, стилска решења, 

богатство речника, поступност у излагању, композиција, јасност...). 

Децембар: Изабране су теме које улазе у шири избор тема за полагање матурског испита, 

тако што су заступљена књижевна дела из свих година.  

Јануар: Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и анализа рада Већа,  такође. 

Размењена су искустава са посећених семинара. 

Фебруар: Анализа писмених задатака и предлози за још успешније писање и објективније 

оцењивање у складу са заједничким критеријумима посебно у условима онлајн наставе. 

Март: Анализа одржаних такмичења са општинског нивоа. 

Април: Анализа успеха на крају трећег класификационог периода.  

Направљен је преглед свих дотадашњих такмичења и постигнутих резултата са градског 

нивоа и направљен је план рада за наредну годину како би одзив ученика био још већи, а 

резултати запаженији.  

Школска библиотекарка је изложила најзначајније резултате рада библиотеке, на коју смо 

посебно поносни. 

Мај: Анализа успеха ученика завршних разреда. Ученици учесници свих такмичења су 

похваљени. 

Припремили смо теме и материјал потребан за полагање матурског испита. 

Јун: Анализа одбрањених матурских радова из предмета српски језик и књижевност. 

Анализа успеха на крају другог полугодишта показала је да ученици имају добре резултате из 

овог предмета, али, наравно, уочени су и пропусти и могућности да оцене и однос ученика 

према предмету буду још бољи.  
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Август: Предложена је подела задужења и подела часова по одељењима за наредну школсу 

годину. 

 

 

Руководилац Стручног већа 

Јасмина Марјановић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Стручно веће страних језика у школској 2020/2021. чине:  

- Маја Матовић, наставник енглеског језика, 

- Бојана Богдановић, наставник енглеског језика, 

- Ивана Настасић, наставник енглеског језика, 

- Татјана Плавшић, наставник енглеског језика и  

- Христина Симић, наставник француског и латинског језика. 

 

У школској 2020/2021. години руководилац стручног већа је Христина Симић. У првом 

полугодишту Стручно веће страних језика је одржало 3 састанка којима су присуствовали сви 

чланови већа.  

 

Теме првог састанка су биле: 

1. Конституисање стручног већа.  

2. Усвајање плана рада стручног већа за школску 2020/2021.  

3. Усвајање школских планова рада за 2020/2021.  

4. Евидентирање уџбеника.  

5. Планирање писаних задатака и контролних вежби за прво полугодиште и њихово 

усаглашавање са другим стручним већима и усаглашавање критеријума оцењивања.  

6. Планирање угледних часова.  

 

Теме другог састанка су биле:  

1. Утврђивање тематских садржаја и организовање допунског и додатног рада и секција 

2. Анализа резултата писмених задатака, контролних задатака и тестова  

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 
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4. Теме:  

- Дигитална писменост и настава страних језика  

- Кратко и слатко- употреба кратких филмова за подстицање креативности и 

комуникације  

 

Теме трећег састанка су биле:  

1. Резултати писмених задатака у децембру 

2. Договор о такмичењу ученика 

3. Тема: Мотивација ученика- један од највећих изазова- Бојана Богдановић  

4. Анализа успеха на крају првог полугодишта   

 

 

У другом полугодишту школске 2020/21. године Стручно веће страних језика одржало је 5 

састанака којима су присуствовали сви чланови већа.  

У другом полугодишту у периоду од 8. мата до 19. априла настава је била организована 

искључиво на даљину због погоршане епидемиолошке ситуације.  

Теме првог састанка у другом полугодишту су биле:  

1. Корелација са сродним предметима.  

2. Усаглашавање критеријума оцењивања.  

3. Реализација угледног часа.  

4. Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја.  

Теме другог састанка у другом полугодишту биле су:  

1. Анализа резултата такмичења. 

2. Усаглашавање критеријума оцењивања.  

3. Тема : Елементи културе народа чији се језик учи.  

 

Теме трећег састанка у другом полугодишту биле су:  

1. Анализа успеха ученика завршних разреда 

2. Припрема за реализацију матурских испита  

3. Подела часова за наредну школску годину 

 Теме четвртог састанка у другом полугодишту биле су:  

1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта.  
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2. Израда плана рада Стручног већа за наредну школску годину.  

3. Избор руководиоца Стручног већа. 

Теме петог састанка у другом полугодишту биле су:  

1. Утврђивање 40-часовне радне недеље 

2. Школски програм за школску 2021-2022. годину 

3. Уџбеници 

4. Стручно усавршавање наставника 

Руководилац Стручног већа страних језика 

Симић Христина 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 

 

 

Чланови овог већа су Светлана Матковић, Наташа Митровић, Јована Радосављевић и 

Емина Левкић. 

 Број одржаних састанака : 11 

У овој школској години, која је започела у измењеним условима рада, направљен је 

план писмених и контролних задатака водећи рачуна о групама које су тренутно у 

школи.Критеријум оцењивања је усклађен према струци и саставу ученика у 

одељењу.Допунска и додатна настава се одржавала редовно са промењивим бројем ученика, 

како у школи, тако и онлајн. Други писмени задатак је због преласка на онлајн часове 

одложен за друго полугодиште. 

.Успех ученика је у границама очекиваног просека.На поправни испит из математике 

су упућена четири ученика: Јана Видојковић 1-2, Марија крстић 3-2, Вања Младеновић 3-2 и 

Вељко Тошић 3-2. Ове три ученице су изшле на испит и положиле га, док ће Вељко полагати 

испит у септембру јер је сада у изолацији. 

 Није било заинтересованих ученика за такмичења. Наставници су се константно 

консултовали о најбољем начину извођења наставе на даљину као и о избору задатака и 

питања. Није било измена у избору уџбеника и збирки задатака. Теме су обрађене у 

предвиђеним терминима. У школској 2020/21. сви чланови Стручног већа математике су 
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завршили обуку Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала.  

Закључак је да ученике морамо све више подстицати на самостални рад и рад у 

групама а градиво у што већој мери повезивати са применом у пракси. 

Настава на даљину  је организована преко платформи: Googl Classroom, WhatsApp 

групе , e-mail –а. 

Даље планирање рада зависиће од епидемиолошких услова.За руководиоца већа у 

школској 2021/22 је изабрана Емина Левкић. 

                                                                                                                       Наташа   Митровић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Стручно веће се састији од седам чланова : Светлана Палалић, професор биологије, 

Драгана Смиљанић , професор физике, Драгана томић, професор физике, Марина Живановић, 

професор биологије, Милена Арсић, професор хемије, Станка Ивановић, професор , Ксенија 

Јовичић, професор хемије.  

На састанку стручног већа смо се договорили да због настале ситуације ( половина 

одељења је у школи, а половина прати наставу онлајн ) , професори сами одлуче да ли ће 

давати иницијалне тестове , или ће уводне часове искористити за обнављање градива основне 

школе, посебно оног дела градива које је важно за прву годину средње школе.  

 

 Чланови ученичког парламента су извршили анкетирање свих ученика у вези секција које 

желе да похађају , захвални смо има на помоћи.  

Предметни наставници су обавестили ученике и терминима допунске и додатне 

наставе. 

Уџбеници коришћени претходних година и даље користимо. С обзиром да су се појавили и 

нови уџбеници и они су предложени, и препоручени. Професори ће већим делом оцењивати 

ученике усменим испитивањем, помоћу мини тестова, рад на часу и друго.Планирани тестови 

су унету у ес дневнике. 

Као и сваке године усагласили смо се са критеријумом оцењивања поштујући 

стандарде. 

Већина наставника се одлучила да уместо улазних тестова усмено испита ученике. 
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Почели смо са држањем часова допунске наставе. Поједини ученици се сами 

интересују за часове допунске и долазе на њих. Сви ученици који су добиле недовоњне оцене 

у првом класификационом периоду су упућени на допунску наставу. Додатна настава и 

секције још нису почеле са радом, због дате ситуације и организације наставе.  

Посета музеју је одложена због епидемиолошке ситуације.  

У претходној школској години сви ми смо имали пуно изазова  у овим за све нас новим 

условима рада. Чланови већа су редовно комуницирали и размењивали искуства давали 

корисне предлоге и подржавали једни друге. 

Што се тиче реализације плана рада, због епидемиолошке ситуације нисмо извели ни 

једну планирану посету ( Тропикаријум, музеј Никола Тесла, Геомагнетни завод, посета 

Обетској бари, Ботаничкој башти, посета Планетаријуму ),  али смо исте планирали за 

следећу школску годину, и надамо се да ћемо бар део посета успети да реализујемо. 

Похвале за рад свих чланова стручног већа и за одличне колегијалне односе. 

 

Ксенија Јовичић 

  

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

    

     У новој школској години, свака активност се морала прилагодити ванредним 

оклоностима које је изазвала глобална  пандемија.Седнице актива  друштвених наука су  

редовно одржаване и  извештаји са заседања се налазе у електронском дневнику. 

     У месецу септембру  остварене су активности: организација  у новонасталим 

условима; утврђивање потреба за новим наставним средствима; планирање распореда 

контролних вежби и тестова и њихово усклађивање са другим стручним већима.У октобру су 

размењена  искуства у одржавању комбиноване наставе предходног месеца и   усклађивање 

критеријума оцењивања.У  месецу новембру анализиран је  успех на крају првог тромесечја и 

договорена је   корелација наставних садржаја.Изненадно скраћење првог полугодишта као и 

прелазак на он-лајн наставу је довело до одустајања од неких планираних активности  и 

убрзало је процес провере знања код ученика зарад што објективнијег закључивања оцена. 

Планиране активности стручног већа друштвених наука у школској 2020/2021. години 

су у највећој мери остварене.Због пандемије корона вируса, у претходној школској години је 

углавном одржавана настава по комбинованом моделу.Ученици су у мањој мери учествовали 
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на такмичењима.На републичкој смотри ученичких радова,  ученик Душан Јовић је освојио 

прво место. 

   Чланови актива су учествовали на седницама већа и радо сарађивали,  нарочито 

током рада на даљину. У претходној, атипичној, школској години,највећи напор усмерен је ка 

одржавању квалитета наставе за време реализовања  он – лајн часова.Велики број матураната 

одабрао је неки од предмета из актива друштвених наука као изборни за одбрану матурског 

рада.Корелација са предметима сличног наставног садржаја је била редовна и професори су 

размењивали искуства. 

 

руководилац актива: Илија Дабетић 

                                                                                                                                                      

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

       Настава се одвијала у складу са новонасталим условима. Сви су ученици оцењени и сви 

имају позитиван успех. Дефинисани су нови циљеви 

ЦИЉ – Да се из сале за физичко васпитање пренесу садржаји по програму за наставу физичко 

и здравствено васпитање у виртуелни свет на онлајн платформи Гугл учионици. 

ИСХОД – Имајући овакву врсту приступа теми која је од животне важности, ученици су 

стекли основна знања о значају превенције, правилне и здраве исхране као и редовним 

физичким активностима, проширивши појам здравља и здравог живота. 

       Програми наставе физичко и здравствено васпитање путем четири Гугл учионице су 

представљени ученицима од првог до четвртог разреда. Оваквим видом виртуелне наставе 

сублимирана су функционално знање, вештина, умеће кроз међупредметне компетенције. 

Створене су нове вредности које се темеље на позитивним ставовима према здравим 

навикама, физичким активностима у образовању. Применом иновативних ИКТ-а промовисане 

су: вредност и значај наставничке праксе; активности којима ученичка постигнућа постају 

функционална, која се темеље на знањима, вештинама, вредностима и ставовима; и на 

целоживотно учење и глобално образовање. Смернице ка успешној организацији наставе на 

даљину попут: Планирање, остваривање/реализација и евалуација, су биле те које су ову 

новину у досадашњој пракси физичког и здравственог васпитања увеле у неке нове виртуелне 

воде. Недељни оперативни планови су кориштени као полазна основа наставе на Гугл 
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платформи коју су сачињавале: Анкете, тестови, ПП презентације, документа, приручници, 

слике и видео материјали. 

Платформе и опрема коју су користили наставници 

Гугл учионица, Meet, Zoom, Messenger, YouTube, Вајбер, лаптоп, компјутер, мобилни 

телефон, интернет, видео снимци, фотографије, интерактивни садржај, приручници. 

Дигитални алати 

Гугл претраживач, YouTube - одличан алат за претраживање занимљивости из света спорта, 

превенције, здравства, физичког васпитања. 

Гугл документа, табеле, презентације, Анкете, упитници - одлични и једноставни алати за 

примену ученика у креирању њихових домаћих задатака, 

Гугл учионицу, Meet, Zoom, Messenger, Вајбер, телефон - канали комуникације. 

Такмичења се у овој школској години нису одржавала. 

Поштују се следећа упутства Министарства просвете која се односе на наставу физичког 

васпитања: 

    Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и 

реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка 

дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за 

физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. 

Уколико сала има два улаза 

искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа 

неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу 

и проветрити је. 

• Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају 

свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2 по ученику. Уколико је 

могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.  

Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију 

заједничких предмета који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, спортска 

опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то искључиво 

средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво запрљаних 

површина. 

 

                                                                                               Момчило Николић, 

                                                                                               руководил                                                                                                   
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

 

На крају 2. Полугодишта, наставни план и програм је  скоро потпуно  остварен. 

Обзиром на комбиновани начин наставе (недељу  дана у школи, а недељу дана он-лајн)  

чланови стручног већа су релативно  задовољни постигнутим резултатима код ученика. 

Већина наставника је морала да прилагоди наставне планове  и програме ситуацији у друштву 

изазваној пандемијом вируса Ковид 19.  Највећи део ученика је успешно или делимично 

усвојио потребна знања и вештине, Код мањег броја ученика постојало је одсуство било 

каквог облика интересовања и врло их је тешко било мотивисати за рад.  

У он-лајн настави, већина наставника је користила платформе: Гугл састанак, Воц ап групу и 

Гугл учионицу. Термини за одржавање часова, били су дефинисани распоредом часова за пре 

и после подне. У комбинованом начину одвијања наставе смене су се мењале на две недеље. 

Последње 4 недеље, после завршетка наставе завршних разреда, сви ученици су ишли пре 

подене у школу, обзиром да су капацитети школског простора то дозвољавали. 

Ученици су се веома добро укључивани у он-лајн часове. Велики број ученика нема ниједан 

изостанак. Веома мали број ученика је остао неоцењен из неког предмета.  

 

Просечан број изостанака по одељењу је 600-800, што је у односу на претходне године, 

вишеструко мањи број. 

Такође и број недовољних оцена је мањи у односу на претходне године. 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА 

 

Наставници морају подстицати ученике на самосталан рад (писани реферати, семинари, 

коришћење интернета, презентације) и пробудити жељу за новим сазнањима и дати им 

могућности за креативно истраживање. 

Наставници морају непрекидно да прате рад ученика као и да врше процену истог на основу 

њихових развојних могућности. 

Потребно је ученицима давати домаће задатке, разна задужења као писане реферате и 

семинарске радове, рад по групама и паровима потребно је користити паное са темама које се 

обрађују. 
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ОБЛИК РАДА 

У зависности од плана и програма појединих предмета за обраду или вежбе обавезно се 

користи: фронтални (обрада и вежбе), индивидуални (вежбе), практични рад ( у објекту), 

групни рад и рад у паровима. 

Облици рада у Он-лајн настави су били разноврсни у зависности од техничке опремљености 

ученика, али утисак наставника је да су се ученици веома добро сналазили у настави на 

даљину. 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Допунска настава се организује у свим одељењима где се појављују недовољне оцене. 

Највећи број упућених ученика је надокнадио пропуштено знање. Допунска настава се мора 

обавезно евидентирати у електронском дневнику са именима и презименима ученика и 

уписаним часовима допунске наставе са наставним садржајима. 

Допунска настава по предметима и извршиоцима је следећа: 

Основи финансија- Оташевић Горан 

Основи економије- Ћирковић Жаклина 

Банкарско пословање- Зорица Цветковић 

Монетарна економија и банкарство- Цветковић Зорица 

Рачуноводство- Настасић Драгана 

Јавне финансије- Оташевић Горан 

Финансијско пословање- Јанићијевић Марија 

Рачуноводство- Младеновић Весна 

Рачуноводство - Јевтић Весна 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Додатна настава по предметима и извршиоцима је следећа: 

Статистика- Пакић Ангелина 

Рачуноводство- Настасић Драгана 

Рачуноводство- Младеновић Весна 

Монетарна економија и банкарство- Цветковић Зорица 
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Савремена пословна кореспонденција- Јевтић Весна 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТВАРИВАЊА СЕКЦИЈА 

 

Предметни професори који немају разредно старешинство морају водити неку секцију. Они 

су дужни да формирају план одређених секција, пријаве одређени број заинтересованих 

ученика и да евидентирају у електронском дневнику. План мора бити достављен заменику 

директора, а ученици мојају бити информисани о плану и програму секције. 

 У овој школског години наставник Весна Јевтић је водила музичко-ритмичку секцију, а 

Оташевић Горан секцију за Маркетинг. 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

 Када постоји повезаност, између појединих предмета, када постоје садржаји који се логички 

обједињују, онда је веома важно успоставити корелацију између тих предмета. 

То су следећи предмети: 

- Основи економије и Пословна економија 

- Основи економије и Приципи економије 

- Банкарско пословање и Монетарна економија и банкарство 

- Основе финансија, Јавне финансије и Финансијско пословање 

- Пословна информатика и савремена пословна кореспонденција 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

 

У првом полугодишту, за чланове стручног већа економске групе предмета, није организован 

ниједан семинар. 

 У другом полугодишту, сви наставници су похађали програм обуке стручног усавршавања:  

Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник- увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала у периоду 

31.05.2021. године у трајању од 19,5 сати. Компетенција за наставну област, предмет и 

методику наставе, поучавање и учење. 

Весна Јевтић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ 

 

               

Стручно веће прехрамбене струке, у складу са годишњим планом рада школе за школску 

2020/2021. годину одржало је 11 седница Стручног већа. 

Прва седница већа:10.09.2020. 

Организован је санитарни преглед у свим разредима 

Планирана блок настава у првом,другом и трећем разреду, мало је одступила од гантограма 

због мешовитих одељења 

Усклађени су критеријуми оцењивања 

Израђени су наставни планови 

Друга седница већа:29.10.2020. 

Утврђена је организација допунске наставе и сваки предметни наставник је евидентирао 

ученике за допунски рад 

Угледни час је одложен за наредни месец 

Трећа седница већа:7.12.2020. 

Анализиран успех на крају првог тромесечја  

Угледни час одложен за друго полугодиште 

Четврта седница већа:22.12.2020. 

Анализиран успех на крају првог полугодишта 

Настава на даљину у новонасталим околностима  организована је преко различитих 

платформи,а практичну наставу ученици су обављали у објектима у којима су распоређени 

,осим ученика смештених у компанију „Макси“  

Пета и шеста  седница већа:18.02.2021. 

Анализирана реализација  и резултати допунске наставе 

Планирано  школско такмичење за ученике трећег разреда 

Угледни час није одржан 

Седма седница већа:31.03.2021. 

Организован је санитарни преглед у свим разредима 

 Школско такмичење ученика није одржано  због одласка на онлајн наставу 

Објашњен и анализиран начин полагања завршног испита 
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Предложена  комисија за полагање Завршног испита 

Осма седница већа:12.04.2021. 

Анализиран успех ученика на крају трећег тромесечја 

Припрема ученика за Републичко такмичење  није одржана  из оправданих разлога 

Обрађена планирана тема 

Девета седница већа:03.06.2021. 

Републичко такмичење није одржано из оправданих разлога 

Анализирани ефекти допунске наставе 

Анализиран успех ученика завршног разреда 

Ученици су упознати са комбинацијама радних задатака на Заврсном испиту 

Десета седница већа:22.06.2021. 

Анализирани резултати завршног испита 

Анализиран успех  на крају другог полугодишта у првом и другом разреду 

Извршена подела часова на чланове већа и дата директору 

Усвојен план рада Стручног већа за школску 2021/2022 

Једанаеста седница већа:15.08.2021. 

Изабран нови руководилац већа за школску 2021/2022. 

Усвојени уџбеници 

Усвојен предлог за обављање практичне наставе пекара и месара у производним и продајним 

објектима(склапање уговора) 

Стручно веће прехрамбене струке није реализовало у овој школској години само три 

активности из оправданих разлога.Записници са седница већа су архивирани у регистру 

Стручног већа прехрамбене струке. 

 

                                                               Председник стручног већа прехрамбене струке 

                                                                                                                    Мира Докић 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

 

У септембру месецу организована је набавка радне униформе за ученике и постигнут 

договор око алата и потрошног материјала потребног за рад. Санитарни преглед је 

организован и обављен . 
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У октобру су одређени  датуми и  организована је блок настава. Евидентирани су 

ученици за допунску и додатну наставу. 

У новембру након анализе утврђено је да нема проблема у остваривању практичне 

наставе.  

У децембру је предвиђен састанак удружења заједнице школа за личне услуге који 

није одржан већ је померен за јануар услед епидемиолошке ситуације.  

 

                                                                                               Марковић Марина  

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

Овај Тим има задатак да установу води у правцу развоја као и да осигура квалитет 

њеног рада. Школски тим за развојно планирање је руководио реализацијом  школског 

развојног плана и бринуо се да обезбеди све потребне услове и ресурсе како би се остварили 

предвиђени циљеви. Стимулисао је све учеснике у наставном процесу (наставнике, ученике, 

родитеље и локалну самоуправу) да узму активно учешће у реализацији програма како би 

школа у будућности наставила да буде један од центара образовног, социјалног и културног 

живота на општини Гроцка. 

Развојним планом 2020-2025. дефинисане су следеће приоритетне области развоја:  

1. Настава и учење  

2. Подршка ученицима  

3. Ресурси  

Планиране месечне активности Школског тима за развојно планирање за 2020/2021. 

школску годину су реализоване колико је било могуће обзиром на тренутну епидемиолошку 

ситуацији у нашој земљи.  

Тим се у првом полугодишту бавио и планирањем унапређења наставног процеса.  

На основу праћења и анализе наставе путем посете часовима стручних сарадника у 

првом и другом полугодишту запажа се следеће: 

 најбоље оцењен стандард и ове школске године је први- наставник 

ефикасно управља процесом учења на часу 

 када говоримо о прилагођавању рада на часу образовно-васпитним 

потребама ученика овај стандард је у глобалу делимично остварен. Неопходно је да 
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наставници у већој мери прилагођавају начин рада и материјал индивидуалним 

карактеристикама ученика. Ово је посебан изазов у условима online наставе јер 

постоји могућност да наставник не перципира у потпуности које су релевантне 

потребе сваког од ученика. Оnline настава је поље које ће се тек развити. У овом 

процесу је и самим наставницима потребна подршка. Нпр.дефинисани начини 

поступања у ситуацијама када су ученици недовољно укључују у online наставу. 

 када говоримо о поступцима вредновања у функцији даљег учења, 

стандард је добро остварен али се може унапредити процес самоевалуације ученика у 

функцији даљег учења. Такође, примећује се да је у мањој мери заступљено 

континуирано формативно оцењивање од стране наставника што је, такође, могуће 

унапредити. 

Тим за инклузивно образовање је у току школске године обављао активности у складу 

са планом Тима. Евидентирани су ученици који су током прошле школске године наставу 

похађали са неком врстом образовне подршке као и нови ученици првог разреда. У априлу 

месеци израђен је ИОП3 за ученицу другог разреда гимназије природно-математичког смера, 

Теодору Јоксимовић из српског језика и књижевности. У складу са потребама ученице 

проширен је и обогаћен план и програм овог предмета, прилагођене методе рада са њом и 

ангажовања њених способности. ИОП 3 образовна подршка из српског језика и књижевности 

за ову ученицу спроведена је до јуна тј, до краја ове школске године. Евалуацијa је показала 

да је план рада са њом био адекватан.Ученица је показала изузетне резултате. 

У септембру месецу ове школске године школа ће учествовати у обуци за подршку 

школама са ИОП програмом коју ће похађати наставници који предају ученицима по ИОП 

програму. Школа ће добити логопеда који ће радити са наставницима и децом и помоћи им у 

раду и планирању активности.  

Школа је учествовала у онлајн семинару Дигитална учионица-дигитално компетентан 

наставник и тако омогућила наставницима да додатно унапреде своје компетенције.  

Што се тиче пројектне наставе, највише се реализовала из изборних предмета који су 

били онлјан ове школске године, наставници те групе предмета су имали одличну сарадњу са 

децом који су се одазвали таквом приступу раду па је самим тим ове школске године олакшан 

рад са њима како се ти предмети поново похађају онлајн. Наставница биологије је такође са 

ученицима гимназије спровела пар пројеката од којих је деци назанимљивији био израда 

модела полупропустљиве мембране.  
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Што се тиче области подршка ученицима она је реализована у складу са 

епидемиолошким мерама јер се настава одвијала и онлајн и по комбинованом моделу. Тако да 

су наставници сваки вид подршке ученицима (допунска, додатна настава) реализовали 

највише онлајн. Јасно је да такав вид подршке нема утицај као непосредан рад са ученицима 

али су и наставници и ученици били задовољни радом.  

Секције и ваннаставне ајтивности нису одржане због тренутне епидемиолошке 

ситуације.  

Што се тиче подршке ученицима у развоју и прилагођавању средини Тим за заштиту 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је и ове године обављало 

делатностност одлучивања и интервенције у одређеним ситуацијама насиља. Посебно у 

ситуацијама насиља трећег степена где је потребно укључити службе ван школе- полицију, 

здравствене службе, Центар за социјални рад, итд. Ове школске године било је 3 овакве 

ситуације Поред овога Тим је редовно разматрао целокупну атмосферу у школи по питању 

насиља. Истичемо позитивну сарадњу са Центром за социјални рад из Гроцке поводом 

ситуација насиља у породици (два случаја) као и позитивну и координисану сарадњу и са 

другим институцијама као што Полицијска служба и Дом здравља из Гроцке.  

Епидемиолошка ситуација у земљи је ако можемо тако рећи побољшала кључну 

област Ресурси из разлога што су наставници били приморани да користе сва техничка 

средства током онлајн наставе. Можемо рећи да су се наставници наше школе изузетно 

показали у онлајн раду. Школа је као платформу за рад са ђацима изабрала Гугл учионицу 

што је олакшало ради и деци и наставницима. Свакако је циљ за наредни период да се 

наставници додатно обуче за рад и на осталим платформама. Семинар дигитална учионица – 

дигитално компетентан наставник су похађали сви наставници школе и заиста је помогао у 

реализацији онлајн наставе.  

И ове школске године организовано је традиционално путовање у оквиру обележавања 

Видовданске манифестације (Нови Пазар). Путовање је веома позитивно утицало на 

учвршћивање сарадње и атмосфере између садашњих, али и бивших чланова колектива 

школе, који су увек драги гости.  

Ове године школска цлава „Свети Сава“ обележена је скромно, у школи, без 

одржавања свечане приредбе због епидемиолошке ситуације у земљи.  

Тим за самовредновање и ове године је бринуо о потребама и (не)задовољству свих 

запослених и континуирано је пратио резултате анкета и упитника што је за циљ имало бољу 

радну климу и сараднички однос међу запосленима, уз међусобно поштовање и толеранцију 
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Закључак  

Тим за развојно планирање је сарађивао са Тимом за самовредновање, Наставничким 

већем, Школским одбором, Саветом родитеља, Ученичким парламентом, Вршњачким тимом, 

Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тимом за инклузивно 

образовање и васпитање, Педагошким колегијумом, стручним већима, школским психологом 

и координатором наставе, родитељима и локалном заједницом и на основу План за развојно 

планирање школе у 2020/2021. школској години релизовао све предвиђене активности у 

складу са епидемиолошком ситуацијом, а тиме је школа наставила да развија области од 

кључног значаја које су идентификоване  у претходном периоду. Накона анализе рада 

Школског развојног тима у школској 2020/2021.години, сви чланови су изнели своја 

запажања, предлоге, критике, предложили промене и заједнички смо саставили Годишњи 

план рада школског тима за развојно планирање за наредну школску годину уз жељу и 

спремност свих да обогатимо рад овог Тима додатним  активностима и да ангажујемо ученике 

и запослене на новим пројектима. Договорена је динамика остваривања и праћења 

планираних активности. Чланови Тима закључили су да се мисија наше школе, која 

подразумева стварање школе која подстиче, негује и развија здраве нараштаје за живот у 

савременом професионално специјализованом свету, успешно одвија. Планирана мисија 

школе је да упркос недостатку потпуних техничких ресурса, интегрише нова научна и 

културна достигнућа у школску праксу. Кроз активно и интерактивно учење подржава се 

индивидуално напредовање узимајући у обзир интересовање ученика, њихове способности и 

њихова ранија знања и искуства. 

Такође, визија школе се остварује, а то је школа у којој се ради савременим наставним 

методама и облицима рада уз поштовање индивидуалности ученика и њихових развојних 

специфичности. Стварамо школу која усађује и негује хумане вредности генерацијама које 

школујемо. Школу обликујемо као место где деца радо долазе да би се дружила, образовала и 

информисала - културно, здравствено и технички. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Стручни актив за развој школског програма чине наставници и стручни сарадници које 

именује Наставничко веће. 
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На реализацији активности које се односе на развој школског програма у школи се 

ради континуирано током целе школсе године. Задаци Стручног актива за развој школског 

програма утврђени су општим и посебним актима, обухватају опште циљеве, принципе и 

исходе образовања, а током, школске године су реализоване следеће активности:  

 Планирање активности реализације Школског програма  

 Разматрање реализације Школског програма  

 Праћење и разматрање новина у програмима наставе и учења 

 Подела задужења за израду Анекса Школског програма 

 Унапређење рада ученика и наставника 

 Сарадња са родитељима и локалном средином  

 Сарадња са стручним сарадницима 

 Сарадња са осталим стручним органима у  школи 

 Праћење развоја и напредовања ученика у остваривању исхода образовања 

 

Током месеца јуна 2021.године, у складу са наставним планом и програмом наставе и 

учења, наставници и стручни сарадник педагог радили су на усаглашавању школског 

програма у складу са реформом школског програма која је у току и усвојен је Анекс школског 

програма за четврти разред Гимназије, трећи разред Економског техничара, други разред 

Фризера и други разред Финансијског администратора. 

 

ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

Тим за инклузивно образовање је у току школске 2020/2021. године обављао активности у 

складу са планом Тима.  

 

 Евидентирани су ученици који су прошле године наставу похађали са неком врстом 

образовне подршке а ове године настављају похађање наставе на исти начин : Милан 

Велишић (2-7), Михајло Здравковић (2-7), Јелена Марковић (2-6), Жељко Томић (3-3), 

Иван Стојиљковић (3-6), Марија Јаковљевић (3-6), Божидар Гвозден (3-7), Душан 
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Љубисављевић (3-7), Никола Станишић (3-7). Сачињени су адекватни планови рада за 

њих за сваки предмет а напредак праћен и евалуиран током целог полугодишта. Сви 

ови ученици су постигли позитиван успех на полугодишту и на крају школске године 

што говори су планови за њих били адекватни и одговара им овакав начин 

прилагођавања програма рада и наставе и учења. 

 

 Евидентирани су ученици првог разреда који имају решење о образовној подршци 

ИОП 2, сачињени су планови и за њих а напредак праћен: Ана Лазаревић (1-6), 

Јасмина Марковић (1-6), Лука Којић (1-7), Андреј Манојловић (1-7). Већина ученика је 

позитивно реаговала на ову врсту подршке која им је дата и постигли позитиван успех 

на полугодишту и на крају школске године.У раду са Л.К. су постојале потешкоће у 

раду током целе школске године. Наставници су трагали за начином  успостављања 

комуникације и сарадње са њим. На крају су пронашли решења и лука је положио 

разред. Ученица Ј.М. Имала велики број изостанака и на крају полугодишта неколико 

недовољних оцена али је до краја школске године поправила успех и положила разред.  

 

 Ученица Александру Петровић  (1-3) је разред успешно завршила са образовном 

подршком ИОП 1. Позитивно је одговорила на измењен приступ наставника у раду са 

њом. 

 

  Aприла ове школске године израђен је ИОП 3 за ученицу другог разреда гимназије 

природног математичког смера, Теодору Јоксимовић (2-1) из српског језика и 

књижевности. У складу са потребама ученице проширен је и обогаћен план и програм 

овог предмета, прилагођене методе рада са њом и ангажовања њених способности. 

ИОП 3 образовна подршка из српског језика и књижевности за ову ученицу 

спроведена је до јуна тј, до краја ове школске године. Евалуацијa је показала да је план 

рада са њом био адекватан.Ученица је показала изузетне резултате.  
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

 

 

         Тим за каријерно вођење и саветовање у саставу Јована Јовановић, Валентина Стамена, 

Драгана Смиљанић, Тања Вујић, Ксенија Јовичић и Маја Матовић обавља делатност чији је 

циљ да помогне ученицима да препознају своје жеље, интересовања, амбиције али и своје 

реалне способности као и могућности у датом окружењу те пронађу своје професионално 

опредељење.  

        Активности Тима су и ове школске године биле прилагођене пандемији вирусом 

КОВИД-19. 

         Неке од активности Тима прописане и планом реализоване у првом полугодишту су: 

 радионице одељењских старешина планиране на часовима одељењског 

старешинства. Радионице се реализују према приручнику који је приредио 

Euroguidence центар (http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik). Евиденција о 

реализацији ових активности се налази у евиденцији одељењских старешина. 

 индивидуални саветодавни разговори на тему професионалног усмеравања са 

ученицима од стране одељењских старешина, предметних наставника.  

 професиона оријентација- започиње информисањем ученика од стране 

одељењског старешине на почетку сваке школске године о овој могућности у 

оквиру школе. У оквиру професионалне оријентације као делатности коју обавља 

стручни сарадник- психолог, ученици могу да путем тестова испитају своја 

интересовања, али и своје способности и особине личности. На овај начин могу 

да више сазнају о себи, својим способностима, особинама личности, домену 

интересовања који је код њих доминантан. Такође, ту могу сазнати и корисне 

информације у погледу сајтова где се информисати о постојећим вишим школама 

и факултетима на нашој територији. Након тестирања, анализе резултата, са 

сваким учеником се подробно дискутује о његовим опцијама које су му на 

раполагању имајући у виду његов ниво способности и школски успех, његове 

особине личности, домен интересовања и могуће више школе, факултете које 

постоје у окружењу. Са ученицима се дискутује о томе који су путеви 

реализације одређених жеља и амбиција као и шта је све добро имати у виду 

приликом избора занимања и планирања каријере. Ове школске године 30 

ученика из различитих одељења је изразило потребу за професионалном 

http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
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оријентацијом. Други ученици су имали прилику да учествују у планираном 

групном раду на часовима одељењске заједнице и грађанског васпитања.  

 

 сарадња са Фондацијом „Темпус“ као европском мрежом за подршку каријерном 

вођењу и саветовању је настављена и ове школске године. Након професионалне 

оријентације, уколико ученик и даље има недоумица упућујемо га на 

индивидуалне разговоре у просторије ове фондације. У првом полугодишту није 

било ученика који су упућени на овакве разговоре али је свим ученицима који су 

прошли професионалну оријентацију у школи предочена могућност да на сајту 

Euroguidence центра могу присуствовати online радионицама. Ова фондација 

континуирано, на месечном нивоу организује различите активности за ученике 

Средњих школа које су услед пандемије вирусом COVID 19 ове школске године 

углавном организоване online.  У другом полугодишту наставницима је понуђен 

циклус онлине обуке: „Унапређење компетенција наставника и стручних 

сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања“. 

      

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

        У складу са законским актима у школи постоји Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања ученика (у наставку Тим).  

        Тим је пре свега интервенисао у одређеним ситуацијама насиља. Ово у посебно 

ситуацијама насиља трећег степена где је потребно укључити службе изван школе- полицију, 

здравствене службе, Центар за социјални рад, итд. али и у другим ситуацијама насиља.  У 

току ове школске године биле су три ситуације насиља у којима је било потребно укључити 

службе изван школе док су друге решене у оквирима школе заједничким снагама Тима, 

одељењских старешина, родитеља и стручних сарадника. У ситуацијама насиља трећег 

степена али и сваког другог насиља Тим се руководи Протоколом Министарства просвете у 

својим интервецијама. Документација о овој делатности Тима се налази у архиви психолога. 

Поред овога Тим је редовно разматрао целокупну атмосферу у школи по питању насиља. 

Истичемо позитивну сарадњу са Центром за социјални рад из Гроцке поводом ситуација 
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насиља у породици (два случаја)  као и позитивну и координисану сарадњу и са другим 

институцијама као што Полицијска служба и Дом здравља из Гроцке. 

       Директор школе је у сарадњи са члановима Тима од октобра 2020. до марта 2021.спровео 

истраживање на тему безбедности у нашој школи- Безбедност- резултат различитих фактора. 

Истраживањем су испитани ставови ученика и наставника по питању безбедности у нашој 

школи. Ови ставови показују колико они школу виде као безбедну средину, како се понашају 

у ситуацијама насиља, како перципирају да се други понашају, како процењују удео 

различитих фактора на ову безбедност почевши од самог начина организације рада у школи 

до различитих спољашњих утицаја. У истраживању је учествовало ученика 155 ученика из 26 

одељења и 27 наставника. Ставови ученика и наставника мерени су посебно конструисаним 

упитницима за утврђивање њиховог доживљаја безбедности у нашој школи као и скалом 

процене преко које су оцењивали удео различитих фактора које смо уврстили а за које 

сматрамо да могу бити значајни за укупну безбедност наше школе. Кључна сазнања која 

имамо на основу овог истраживања су: 

-највећи број ученика (67%) и наставника (92%) сматра да је школа безбедна и да ниједном 

нису доживели насиље и да у школи повремено имамо проблеме са насилним понашањем 

(25 наставника). 

-постоји потреба да школа у већој мери подстакне да сведоци реагују на насилно 

понашање позивањем одраслих уместо да буду пасивни посматрачи. На питање како 

ученици најчешће реагују када су сведоци насилне сцене највећи број наставника-17 (63%) 

сматра да се обраћају одраслима за помоћ. Интересантно је да на исто питање ученици 

имају другачији одговор- само 17% њих сматра да би њихови вршњаци позвали 

одраслог ако су сведоци насилне сцене док 46% сматра да да би већина покушала да 

развоји учеснике у сукобу. Ово указује поново на потребу да школа у већој мери 

подстакне да сведоци реагују на насилно понашање позивањем одраслих уместо да буду 

пасивни посматрачи или улазе међу сукобљене да их раздвоје што се може постићи 

отвореним разговором на часовима пре свега одељењског старешинства али и другим. На овај 

начин би се подигла свест о одговорности свих када је насиље у питању било да су активни 

учесници или пасивни посматрачи али и о прихватљивим начинима понашања у таквим 

ситуацијама- на насиље се не одговара насиљем! Слободи ученика да се обрате одраслима у 

ситуација ма насиља може допринети сама атмосфера у школи поверења, слободе 

изражавања, једнакости, толеранције, што се континуирано развија на различите начине. 
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-на насиље школа реагује на адекватан начин. Оно што се може побољшати у школи је да 

наставници својим примером подстичу отворен разговор код ученика о 

дискриминацији, насиљу, злостављању, нетрпељивости, нетолеранцији, неуважавању 

што се нарочито може постићи  на часовима одељенске заједнице, грађанског васпитања али 

и свих других предмета. Ово би доприносило и развијању и учвршчивању међупредметних 

компетенција толеранције, сарадње, решавања проблема у демократском друштву. Податак 

узимамо у обзир приликом планирања и примене планова превенције насиља; 

-и поред тога што наставници тврде да познају законске акте, препознају насиље и примењују 

процедуре у ситуацијама насиља постоји потреба да школа делује у правцу већег 

разумевања наставника своје улоге у процесу смањења насиља, њиховог оснажења 

вештинама комуникације са ученицима о овој теми захваљујући чему би били 

адекватна карика у систему који креира атмосферу толеранције и адекватно реагује на 

насиље (70% наставника (19) сматра да школа може да допринесе смањивању насиља и 

безбедној атмосфери, док 37% њих је скептично по том питању, тј. сматра да је школа 

немоћна да смањи насиље, док 25% сматра да се мало тога може учинити да се смањи 

насиље). Ово се може постићи планирањем и реализацијом одговарајућих семинара, 

предавањима и моделирањем понашања од стране стручне службе школе, директора или 

других наставника који су по том питању компетентни. Податак узимамо у обзир приликом 

планирања и примене планова превенције насиља; 

Од организационих фактора чији смо удео у доприносу безбедности школе хтели да 

испитамо, и наставници и ученици се слажу да је видео надзор први по важности за 

безбедност у школи.  

Постоје разлике између ученика и наставника у процени значаја ових фактора. 

Наставници међу најзначајнијим факторима за безбедност у школи виде и учешће свих у 

складу са својим надлежностима у ситуацијама када се деси дискриминација, насиље, 

злостављање присуство школског полицајца и организовано дежурство наставника и 

помоћног особља. Такође, придају значај и осветљењу школе и школског дворишта, 

ограђености дворишта као и удаљености школе од кафића, кладионица. Занимљиво је да 

ученици у мањој мери виде удаљеност школе од оваквих објеката (кафићи, кладионице, 

итд) као значајну за безбедност у школи (40%ученика). 

Ученици међу најважнијим факторима за безбедност у школи поред видео надзора виде 

ипостојање довољно простора у дворишту те сви ученици могу пронаћи свој кутак, 

организовано дежурство наставника и помоћног особља, учешће свих у складу са својим 
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надлежностима у ситуацијама када се деси дискриминација, насиље, злостављање и 

осветљење школе и школског дворишта. 

Oва сазнања су драгоцена за даље планирање рада Тима и узећемо их у обзир приликом 

планирања рада тима за следећу школску годину. 

      Такође, Тим је и сваке године надгледао, стимулисао, подржавао и/или организовао 

извршавање превентивних активности у школи. За превентивне активности могу бити 

задужени сви из колектива. Превентивне активности Стручног тима се планирају сваке 

године. Реализоване превентивне активности су архивиране у документацији психолога 

школе. Од реализованих активности ове школске године најзапаженије су: 

 активност коју већ низ године организује наставница српског језика и књижевности, 

Светлана Павловић-Нешић- учествовање школе у хуманитарној акцији: „Чепом до 

осмеха“. У овој акцији су учествовали ученици али и сви запослени у школи. Такође, 

са ученицима је наставила и акцију прикупљања лименки у сврху рециклаже и правила 

слике од чепова што развија код ученика пре свега одговоран однос према околини, 

решавање проблема, креативност. Акција је ипак ове школске године имала мању 

размеру у односу на претходне године услед пандемије вирусом –COVID-19 и 

усресређености и ученика и запослених првенствено на очување здравља. 

 Средња школа, годинама уназад остварује успешну сарадњу са Институтом за јавно 

здравље- Батут. С обзиром да пандемија вирусом COVID-19 још увек траје Институт је 

запосленима и ученицима проследио значајне, стручне материјале чији је циљ био да 

подигне свест запослених и ученика о значају превентивних мера када је у питању 

спречавање заразе као и да укаже на правилне начине спровођења хигијене руку, 

коришћења заштитне маске и рукавица, безбедних начина општења са другим 

људима.Такоће, Институт је упутио све запослене, ученике и њихове родитеље на 

њихов сајт где могу наћи све потребне информације везане за актуелну пандемију. Ове 

препоруке се налазе и на сајту школе.У питању су била два видеа и три постера које су 

запослени и ученици примили у електронском облику. Материјале је у току месеца 

септембра 2020. погледало 498 ученика од укупно 537.Поводом обележавања светског 

дана контрацепције 26.09. докторка Катарина Боричић, специјалиста социјалне 

медицине је септембра 2020. проследила ученицима Средње школе лифлете из области 

репродуктивног здравља. Ученици су на овај начин имали прилику да преиститују и 

провере своја сазнања из дате области. Лифлет је погледало 527 ученика од укупно 

537.  
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Сарадња са Институтом за јавно здравље- „Др.Милан Јовановић-Батут“је настављена и 

у другом полугодишту. Дана 04.06.2021. докторка Мирјана Тошић специјалиста опште 

медицине је гостовала у Средњој школи. Том приликом је одржала предавање за 

ученике. Тема предавања је била релевантна за дату сезону: „Лајмска болест и 

грозница западног Нила. Том приликом су ученици слушали информације из прве руке 

о томе како препознати знаке инфекције, шта предузети уколико примете одређене 

знакове на свом телу, какав је ток болести и шта се може очекивати. Такође, како се 

заштитити, које су мере превенције да до ових инфекција не дође.  

 И ове школе године остварена је и сарадња са Центром за културу Гроцка. Циљ је био 

ученике упознати са културном баштином подневља где живе и подстаћи 

сензибилитет за културне садржаје. Последњих година Центар нуди богат културно 

уметнички садржај и вишеструко је значајно скренути пажњу ученицима на овакве 

садржаје, развити навику посећивања оваквих садржаја и уопште неговати културу и 

уметност као вредност.У четвртак, 21. октобра 2020. група ученика Средње школе 

Гроцка је посетила Центар за културу Гроцка и поставку „Мужићу зашто те нема? 

Образовање у домаћичким школама“ ауторке др Лидије Цветић Вучковић из Музеја 

слатка – Куће Цветића у Краљеву, гостујућу изложбу у галерији Ранчићеве куће. 

Предвођени наставницама Валентином Стамена и Иваном Настасић, ученици друге и 

треће године гимназије (2-1 и 3-1) помно су испратили занимљиву причу о образовању 

и начину живота од пре једног века у грађанској Србији. Изложба бројним 

предметима, цитатима и фотографијама евоцира српско друштво и свакодневицу из 

које је никла модерна заједница. Ученицима трећег разреда је тема ове изложбе и 

саставни део програма који се на овај начин обогаћује.Посетиоци су испоштовали мере 

заштите у условима пандемије вирусом COVID-19. У другом полугодишту Центар за 

културу Гроцка су у петак 28. маја посетили ученици другог и трећег разреда 

гимназије Средње школе Гроцка, међу којима су деца која долазе из насеља широм 

општине Гроцка, али и са Звездаре и из других крајева Београда.Предвођени 

професоркама Сањом Николић, Валентином Стамена и Љубицом Шакић, с пуно 

пажње су се упознали са лепотом Ранчићеве куће у Гроцкој и актуелном изложбом 

„INNERSPECTED 2“ визуелне уметнице Миле Гајин, познате под псеудонимом Mila 

Issaya.Зорица Атић директорка установе, историчарка уметности, повела их је и кроз 

причу о настанку Гроцке, и посебно куће, која је некад била топли варошки дом, а 

данас у њој „станује“ установа културе општине Гроцка. На свако зашто постојао је 
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одговор, а ђаци су сазнали колико су удобне столице из 19. века, зашто су таванице 

ниже од данашњих, како се се зове главна кућна просторија, зашто се седело за 

округлим столом, од чега су се градиле старе куће Србије, из ког века потиче Гроцка, и 

још много тога...Ранчићева кућа споменик културе од великог значаја за нашу земљу, 

под патронатом Завода за заштиту споменика културе града Београда.  

 

 Настављена је  и сарадња са Црвеним крстом. У новембру 2020. неколико ученика 

наше школе је прихватило да волонтира за Црвени ксрт. Активност је била у оквиру 

сарадње са Домовима здравља из окружења- упућивање људи на право место 

тестирања и медицинског третмана везано за пандемију вирусом COVID-19. Сарадњу 

са Црвеним крстом су реализовале наставница биологије Светлана Палалић и 

наставница физике Драгана Смиљанић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

 

 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има задатак да прати и 

подстиче развој ових компетенција и предузетништва. У извесној мери задаци овог Тима се 

поклапају са задацима других Тимова у школи. 

 Услед пандемије вирусом COVID 19 настава се од 01.09.2020. до 30.11. 2020. одвијала 

према комбинованом моделу- што значи да су ученици једне недеље долазили у школу 

а наредне недеље наставу похађали online, а 0д 31.11.2020 до краја првог полугодишта 

ученици су наставу похађали искључиво online. У другом полугодишту је настава се 

одвијала према комбинованом моделу с тим што је један део марта и априла, услед 

развоја пандемије, такође, била потпуно online. Активности Тима су биле прилагођене 

новонасталој ситуацији. Енергија је пре свега била усресређена на очување здравља. 

 У првом полугодишту је Тим реализовао низ активности у сарадњи са наставницима 

од којих издвајамо: 

Компетенције које су ученици пре свега развијали у овом полугодишту а услед 

актуелне ситуације- пандемије вирусом COVID 19   су одговоран однос према свом 
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здрављу и одговоран однос према околини. Ове компетенције су развијали сви 

наставници, на свим часовима, одељењске старешине, стручни сарадници и сви други 

запослени, пре свега својим примером, разговором са ученицима онда када се указала 

потреба. Допринос развоју ових компетенција дала је и сарадња са Институтом за 

јавно здравље „Батут“. Институт је запосленима и ученицима проследио значајне, 

стручне материјале чији је циљ био да подигне свест запослених и ученика о значају 

превентивних мера када је у питању спречавање заразе као и да укаже на правилне 

начине спровођења хигијене руку, коришћења заштитне маске и рукавица, безбедних 

начина општења са другим људима.Такоће, Институт је упутио све запослене, ученике 

и њихове родитеље на њихов сајт где могу наћи све потребне информације везане за 

актуелну пандемију. Ове препоруке се налазе и на сајту школе.У питању су била два 

видеа и три постера које су запослени и ученици примили у електронском облику. 

Материјале је у току месеца септембра 2020. погледало 498 ученика од укупно 

537.Поводом обележавања светског дана контрацепције 26.09. докторка Катарина 

Боричић, специјалиста социјалне медицине је септембра 2020. проследила ученицима 

Средње школе лифлете из области репродуктивног здравља. Ученици су на овај начин 

имали прилику да преиститују и провере своја сазнања из дате области. Лифлет је 

погледало 527 ученика од укупно 537. Сарадња са Институтом за јавно здравље- 

„Др.Милан Јовановић-Батут“је настављена и у другом полугодишту. Дана 04.06.2021. 

докторка Мирјана Тошић специјалиста опште медицине је гостовала у Средњој школи. 

Том приликом је одржала предавање за ученике. Тема предавања је била релевантна за 

дату сезону: „Лајмска болест и грозница западног Нила. Том приликом су ученици 

слушали информације из прве руке о томе како препознати знаке инфекције, шта 

предузети уколико примете одређене знакове на свом телу, какав је ток болести и шта 

се може очекивати. Такође, како се заштитити, које су мере превенције да до ових 

инфекција не дође.  

 одговоран однос према околини као компетенцију ученици су и ове школске године 

развијали у оквиру акције:“Чепом до осмеха“коју је иницирала и координисала члан 

тима и наставница српског језика и књижевности Светлана Павловић Нешић. 

Наставница је са ученицима и ове школске године правила мозаик од пластичних 

чепова чиме се развија свест о рециклажи и естетичку компетенција. Такође, је са 

својим одељењем уређивала учионицу чиме је ова компетенција подстицана и 

развијана. 
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 у више наврата, са целим одељењима или групама од неколико ученика, стручни 

сарадници- психолог и педагог су развијале компетенцију за комуникацију и сарадњу. 

Такође, ова компетенција је развијана и на часовима грађанског васпитања, 

психологије, социологије, српског језика и књижевности и других предмета. 

 Ове школе године остварена је и сарадња са Центром за културу Гроцка. Циљ је био 

ученике упознати са културном баштином подневља где живе и подстаћи 

сензибилитет за културне садржаје и развити естетичку компетенцију. Последњих 

година Центар нуди богат културно уметнички садржај и вишеструко је значајно 

скренути пажњу ученицима на овакве садржаје, развити навику посећивања оваквих 

садржаја и уопште неговати културу и уметност као вредност.У четвртак, 21. октобра 

2020. група ученика Средње школе Гроцка је посетила Центар за културу Гроцка и 

поставку „Мужићу зашто те нема? Образовање у домаћичким школама“ ауторке др 

Лидије Цветић Вучковић из Музеја слатка – Куће Цветића у Краљеву, гостујућу 

изложбу у галерији Ранчићеве куће. Предвођени наставницама Валентином Стамена и 

Иваном Настасић, ученици друге и треће године гимназије (2-1 и 3-1) помно су 

испратили занимљиву причу о образовању и начину живота од пре једног века у 

грађанској Србији. Изложба бројним предметима, цитатима и фотографијама евоцира 

српско друштво и свакодневицу из које је никла модерна заједница. Ова активност је 

свакако допринела развоју естетичке компетенције код ученика али такође, и развоју 

одговорног учешћа у демократском друштву.  

У другом полугодишту Центар за културу Гроцка су 28.05.2021. посетили ученици 

другог и трећег разреда гимназије Средње школе Гроцка, међу којима су деца која 

долазе из насеља широм општине Гроцка, али и са Звездаре и из других крајева 

Београда.Предвођени професоркама Сањом Николић, Валентином Стамена и Љубицом 

Шакић, с пуно пажње су се упознали са лепотом Ранчићеве куће у Гроцкој и 

актуелном изложбом „INNERSPECTED 2“ визуелне уметнице Миле Гајин, познате под 

псеудонимом Mila Issaya.Зорица Атић директорка установе, историчарка уметности, 

повела их је и кроз причу о настанку Гроцке, и посебно куће, која је некад била топли 

варошки дом, а данас у њој „станује“ установа културе општине Гроцка. На свако 

зашто постојао је одговор, а ђаци су сазнали колико су удобне столице из 19. века, 

зашто су таванице ниже од данашњих, како се се зове главна кућна просторија, зашто 

се седело за округлим столом, од чега су се градиле старе куће Србије, из ког века 
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потиче Гроцка, и још много тога...Ранчићева кућа споменик културе од великог значаја 

за нашу земљу, под патронатом Завода за заштиту споменика културе града Београда.  

 Специфична сарадња са Црвеним крстом у првом полугодишту је допринела развоју 

компетенције одговорног учешћа у демократском друштву. У новембру 2020. 

неколико ученика наше школе је прихватило да волонтира за Црвени ксрт. Активност 

је била у оквиру сарадње са Домовима здравља из окружења- упућивање људи на 

право место тестирања и медицинског третмана везано за пандемију вирусом COVID-

19. Сарадњу са Црвеним крстом су реализовале наставница биологије Светлана 

Палалић и наставница физике Драгана Смиљанић 

 кроз активности Тима за каријерно вођење и саветовање, подигнута је свест о 

важности целоживотног учења.  

 Сви наставници су са ученицима развијали културу комуникације и сарадње на 

друштвеним мрежама. Такође, при оваквом виду рада ученици су посебно развијали и 

компетенцију за рад са подацима и информацијама и дигиталну компетенцију. 

Предузетништво као важну компетенцију у савременом добу су наставници истицали 

кроз различите предмете и активности. С обзиром на промене на светском нивоу у 

привреди и економији убрзаних постојећом пандемијом потреба за поседовањем 

овакве компетенције ради сналажења у савременом друштву се показала још већом. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 

 

Овај Тим има задатак да установу води у правцу развоја као и да осигура квалитет 

њеног рада. У извесној мери задаци овог Тима се поклапају са задацима Тима за развојно 

планирање, али су усмеренији на квалитет наставе и постигнућа ученика.  

И ова школска година је била у знаку пандемије вирусом COVID 19. Пре самог 

почетка школске године  је било потребно донети одлуке о организацији и реализацији 

наставе у складу са актуелном ситуацијом.  

 Директор у сарадњи са Тимом за обезбеђивање квалитета и развоја установе је након 

разматрања целокупне ситуације као и специфичности школе донео оперативни план 

организације и реализације наставе (25.08.2020). Одабран је комбиновани вид наставе 
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што значи да су одељења подељена на две групе и да свака група долази сваке друге 

недеље на непосредну наставу у школу а у међувремену наставу прати online. Час траје 

30 минута. Школа је одабрала Google учионицу као платформу за online рад са 

ученицима. Овакав вид организације уз све мере предострожности у самој школи је 

успешно реализован у периоду од 01.09.2020 до 30.11.2020. Од 30.11.2020. услед раста 

пандемије школа је обуставила непосредан рад са ученицима и настава се у 

потпуности реализовала online све до краја првог полугодишта 20.12.2020. У другом 

полугодишту је настава се одвијала према комбинованом моделу с тим што је један 

део марта и априла, услед развоја пандемије, такође, била потпуно online. 

 Тим се у првом полугодишту бавио и планирањем унапређења наставног процеса кроз 

свој допринос развојном планирању школе за наредних пет година.  

 један од приоритетних циљева школе у наредних пет године је настава и учење. У 

циљу унапређења наставе и учења у наредних пет година су планиране редовне посете 

часова редовне, додатне, допунске наставе као и организација и одржавање огледних и 

угледних часова. Посете ће реализовати стручни сарадници али и директор и други 

заитересовани наставници.  

На основу праћења и анализе наставе путем посете часовима стручних сарадника у првом 

и другом полугодишту (које није било фокус Тима услед пандемије) запажа се следеће: 

 најбоље оцењен стандард и ове школске године је први- наставник ефикасно управља 

процесом учења на часу 

 када говоримо о прилагођавању рада на часу образовно-васпитним потребама ученика 

овај стандард је у глобалу делимично остварен. Неопходно је да наставници у већој 

мери прилагођавају начин рада и материјал индивидуалним карактеристикама 

ученика. Ово је посебан изазов у условима online наставе јер постоји могућност да 

наставник не перципира у потпуности које су релевантне потребе сваког од ученика. 

Оnline настава је поље које ће се тек развити. У овом процесу је и самим наставницима 

потребна подршка. Нпр.дефинисани начини поступања у ситуацијама када су ученици 

недовољно укључују у online наставу. 

 када говоримо о поступцима вредновања у функцији даљег учења, стандард је добро 

остварен али се може унапредити процес самоевалуације ученика у функцији даљег 

учења. Такође, примећује се да је у мањој мери заступљено континуирано формативно 

оцењивање од стране наставника што је, такође, могуће унапредити. 



46 

 

На крају школске године, анализирани су успех ученика као и прилагођавање у 

новонасталим условима учења услед пандемије вирусом COVID 19. закључује се: 

 да је генерално успех ученика приближно исти као и прошле школске године а у 

неким случајевима и побољшан. Ово у великој мери због тога што се услед 

пандемије вирусом COVID 19  настава одвијала и online и промењени (снижени) 

су критеријуми оцењивања да би се ученицима олакшала целокупна ситуација.  

 генерално (на основу ad hoc истражавања) се опажа да колико год ученицима 

погодује  online настава већина изјављује да им недостаје континуитет непосредне 

наставе и да им комбиновани вид наставе  ставра потешкоће у праћењу и 

савладању школског градива 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ: 

Весна Младеновић- наставник економске групе предмета 

Горанка Радојичић-наставник социологије 

Милош Маринковић-вероучитељ 

Светозар Стојадиновић-наставник историје 

Владимир Ћакић-наставник физичког васпитања 

Јасмина Марјановић-наставник српског језика и књижевности 

Драгана Настасић- наставник економске групе предмета 

Емина левкић-наставник математике 

Радојка Арбутина-наставник прехрамбене групе предмета 

Сања Станојевић- наставник прктичне наставе 

 

Већина планираних активности су остварене осим неких које се одлажу за наредну школску 

годину. Оне нису могле да буду реализоване због пандемије COVID-a 19 . У два наврата је 

дошло до потпуног преласка на онлајн наставу, у првом полугодишту у новембру,  а у току 

другог полугодишта у марту. Све то је утицало на услове рада али и на оствареност Плана 

рада тима за самовредновање.  
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План рада тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину 

 

Време 

реализациј

е 

Кључна 

област 

Подручје 

вредновањ

а 

Показатељи Инструмен

ти технике 

Носиоци 

реализаци

је 

Учесници 

у 

реализаци

ји 

Октобар Настава и 

учење 

Праћење и 

напредова

ње ученика 

-Праћење и 

оцењивање 

-записници 

стручних 

већа 

-

непосредан 

увид у 

наставни 

процес 

-дневници 

евиденције 

-упитници, 

анкете, 

скале 

Весна 

Младенов

ић, 

Драгана 

Настасић 

-стручна 

већа 

-школски 

психолог 

Новембар Подршка 

ученицима 

Подршка 

учењу 

-Квалитет 

понуђених 

програма за 

подршкупроце

су учења 

-Напредовање 

и 

успехученика 

-Стручна 

помоћ 

наставницима 

у пружању 

-чек листе 

-упитници 

-разговори 

-

посматрањ

е 

-евиденција 

контаката 

са 

родитељим

а 

-школска 

Горанка 

Радојичић 

-

одељењске 

старешине 

-ученички 

парламент 

-школски 

психолог 

-стручна 

већа 

-савет 

родитеља 

-школски 
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подршке 

процесу учења 

документац

ија 

-скале 

процене 

-планови 

рада 

наставника 

одбор 

 

Децембар Подршка 

ученицима 

-Лични и 

социјални 

развој 

-Подстицање 

позитивних 

ставова и разво 

јсоцијалних 

вештина код 

ученика 

-Подстицање и 

неговање 

демократског 

духа и 

ученичких 

иницијатива и 

активности 

-чек листе 

-школска -

скале 

процене 

Светозар 

Стојадино

вић 

-

одељењске 

старешине 

-школски 

психолог 

 

Март Постигнућ

а ученика 

Квалитет 

школских 

постигнућа 

-Мотивисаност 

ученика 

(даучествује на 

такмичењима, 

у секцијама, 

додатним и 

ваннаставним 

активностима) 

-упитници 

-анкете 

Милош 

Маринков

ић 

-

одељењске 

старешине 

-стручна 

већа 

-ученички 

парламент 

Април Постигнућ

а ученика 

Квалитет 

школских 

постигнућа 

-Квалитет 

знања 

-записници 

стручних 

већа 

-дневници 

Радојка 

Арбутина, 

Сања 

Станојеви

-

одељењске 

старешине 

-школски 
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евиденције 

-упитници 

-анкете 

-матичне 

књиге 

-извештаји 

о 

ученичким 

постигнући

ма на 

кфалифика

ционим и 

пријемним 

испитима 

ћ психолог 

-стручна 

већа 

 

Мај Етос Партнерств

о са 

родитељим

а, 

Школским 

одбором и 

локалном 

заједницом 

-Комуникација 

са родитељима 

-Укључивање 

родитеља у 

живот и рад 

школе и 

школско учење 

-чек листе 

-упитници 

-разговори 

-

посматрањ

е 

-евиденција 

контаката 

са 

родитељим

а 

-евиденција 

о учешћу 

родитеља у 

активности

ма школе 

Влада 

Ћакић 

-

одељењске 

старешине 

-ученички 

парламент 

-школски 

психолог 

-стручна 

већа 

-савет 

родитеља 

-школски 

одбор 

 

Јун, август Ресурси Материјалн

о технички 

-Школски 

простор и 

-годишњи 

програм 

Емина 

Левкић, 

-директор 

школе 
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ресурси опрема 

-Наставна 

средства 

рада школе 

-школски 

развојни 

план 

-упитници 

-евиденција 

наставника 

и школе о 

коришћењу 

материјалн

о-

техничких 

средстава 

Јасмина 

Марјанови

ћ 

-секретар 

школе 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ПОКАЗАТЕЉИ: ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

Праћење и оцењивање у школској 2020/2021 одвија се у специфичним условима због 

епидемије корона вируса, онлајн наставе и целокупне епдемиолошке ситуације.. Одељења су 

подељена у две групе а у школу долазе наизменично.  

На основу анализе анкете достављене наставницима на увид и попуњавање резултати су 

следећи :  

Праћење и оценивање 

Већина наставника (од 80% до 90%) правилно врши оценивање и вредновање знања ученика. 

Проверавају ученичка постигнућа у свим фазама наставног процеса и бележе податке који 

приказују резултат учења ученика и њиховог напредовања. Сви наставници пружају 

максимум у покушајима да помогну ученицима који имају тешкоће у савладавању програма ( 

посебно у новонасталим исловима рада који су на снази због епидемиолошке ситуације), цене 

активности и доприносе сваког ученика. 

Већина наставника у потпуности примењује све педагошке методе при оценивању ученика. А 

оцењивање врши у складу са прописаним Правилником о оцењивању. 

Већина наставника у потпуности поштује прописе који постоје у области образовања 
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Већина наставника има двосмерну сарадњу са родитељима. Мада, један број наставника 

сматра да би извештавање родитеља о успеху и понашању ученика могло бити 

благовременије. 

Већина наставника користи педагошку документацију у наставном процесу, ипак то би 

требало да буде пракса свих наставника и на томе треба додатно радити. 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ПОКАЗАТЕЉИ: 

- Квалитет понуђених програма за квалитет учења, 

- Напредовање и успех ученика 

-Стручна помоћ наставницима у пружању подршке процесу учења 

 

Показатељ Квалитет понуђених програма за квалитет учења није анализиран јер се прешло 

на комплетну он лајн наставу, 

 

Напредовање и успех ученика 

Школска документација, као и евиденција предметних наставника показује да у школи: 

 постоје белешке наставника о напредовању и постигнућима ученика 

 уредно се воде записници са састанака стручних, одељењских и наставничких већа 

 наставници раде са ученицима са посебним потребама по индивидуалним плановима, 

као и прате њихов напредак 

 у записницима са седница наставничих већа се налазе подаци о похваљивању 

изузетних постигнућа ученика 

Стручна помоћ наствницима у пружању подршке ученицима у процесу учења 

Школски психолог води евиденцију о раду са ученицима који су потражили помоћ у процесу 

учења.  
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ПОКАЗАТЕЉИ: 

- Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина код ученика 

-Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности 

Ова кључна област није посматрана због пандемије и компетне онлајн наставе. Биће 

планирана за наредну школску годину. 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: Постигнућа ученика 

ПОКАЗАТЕЉИ: Мотивисаност ученика (даучествује на такмичењима, у секцијама, додатним 

и ваннаставним активностима 

На мотивисаност ученика да учествују на школским такмичењима утицала је тренутна 

ситуација у земљи изазвана пандемијом. Већина такмичења није ни одржана. 

Ваннаставне активности такође нису реализоване. 

Ипак, поједини ученици су учествовали на такмичењима и то: 

Физичко васпитање 

26.02.2021. Гимнастика- првенство Београда за средње школе- прво место 

14.04.2021. Државно школско првенство, Костолац- седмо место 

Српски језик и књижевност 

07.03.2021. Књижевна олимпијада- општинско такмичење, трећи разред, Београд 

14.04.2021. Општинска смотра рецитатора, Гроцка 

25.04.2021. Књижевна олимпијада- градско такмичење, Филолошки факултет 

Монетарна економија и банкарство 

Квиз о новцу, организациаја НБС, Београд, трећи разред економска струка-прво место 

Историја 

Градско и републичко такмићење- прво место на слободну тему 

Пословна економија 

Републичко такмичење, Вршац 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: Постигнућа ученика 

ПОКАЗАТЕЉИ: Квалитет знања 
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На успех ученика битно је утицала епидемиолошка ситуација у земљи. 

На крају трећег класификационог периода школске 2020/21. године од 625 ученика 

позитиван успех има 61% (380 ученикa), док недовољан успех има 37% (230 ученика) а 29 

ученика (5%)  је неоцењено из најмање једног предмета. Са једном недовољном оценом је 

14% (90 ученика), са две недовољне оцене је 8% (53 ученик), са три недовољне оцене је 3% 

(21 ученика),  са четири 2% (16 ученика), са пет и више недовољних оцена је 2% (13 ученика).  

Анализирајући успех ученика према смеровима, у односу на укупан број ученика по 

смеровима од прве до четврте године, највећи број ученика са позитивним успехом је у 

гимназији 75% (135 ученика од 179) и подручју рада производња и прерада хране 75% (39 

позитивно оцењених од 52) затим код ученика у подручју рада економија, право и 

администрација 54% (165 од 303 ученика), и на крају у подручју рада личне услуге 52% 

позитивних (38 од 73 ученика).  

Ако анализирамо успех ученика по годинама онда се уочава да су гори успех постигли 

ученици првог и четвртог разреда од ученика другог и трећег разреда. У првом разреду 46% 

(72 ученика) има недовољан успех, а у четвртом разреду 45% (55 ученика) има недовољан 

успех. 36% (55 ученика) другог разреда је недовољно оцењено. У трећем разреду има најмање 

недовољно оцењених 28% (48 ученика). 

У односу на претходне године, ове школске године број изостанака код ученика је очекивано 

мањи, што је везано за модел наставе који се примењује због епидемије корона вируса. На 

крају трећег класификационог периода просечан број изостанака по ученику је 54. Као и 

прошле школске године, највише изостају ученици четвртог разреда са  60 изостанака по 

ученику. Када је у питању владање ученика, у укупно 6 одељења сви ученици имају примерно 

владање. У осталим одељењима укупно 33 ученика има укор одељенског старешине, 45 

ученика има укор одељенског већа, 8 ученика има укор директора. На крају трећег 

класификационог периода, анализиријаћи владање ученика по годинама, највећи број 

изречених мера имају ученици другог разреда, док најтежу изречену меру – укор директора 

има 8 ученика прве године смер пекар/месар. Најмање изречених мера на крају трећег 

класификационог периода имају ученици четврте године  а затим треће године. 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС 

ПОКАЗАТЕЉИ:  

-Комуникација са родитељима 

-Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење 

 

 

На узорку од 25 родитеља анонимном анкетом су провераване одређене тврдње. 

 92% родитеља се слажу да је веома важно бити упознат с правилима понашања и 

кућним редом школе, док 89% родитеља сматра да је тврдња тачна у потпуности. 

 90% анкетираних родитеља истиче да школа подстиче и отворена је за сарадњу с 

родитељима, а само 3% родитеља мисли да то није тачно. 

 сви анкетирани родитељи су се изјаснили да се у школи негује међусобна сарадња и 

узајамно уважавање у потпуности или у већој мери. Свим анкетираним родитељима је 

ова тврдња била веома важна. 

 92% родитеља је одабрало опцију- у потпуности тачно за исказ- запослени у школи се 

према мени као родитељу односе са уважавањем. 

 исти проценат родитеља је истакао да има добру сарадњу са одељењским старешином 

свог детета. 

 82% анкетираних родитеља зна коме у школи да се обрати за различите информације, 

али се чини да се обраћањем одељењском старешини решавају такве нејасноће. 

 исти проценат анкетираних родитеља сматра да су информације о раду и дешавањима 

у школи правовремене и потпуне. 5% родитеља је ову тврдњу оѕначило као нетачну. 

 78% родитеља мисли да школа тражи мишљење и подршку родитеља када су у питању 

ваннаставне активности, али занимљиво је што је 68% родитеља истакао да то није 

важно. 

 92% анкетираних родитеља сматра да школа тражи мишљење и сагласност родитеља 

када су у питању активности које морају финансирати родитељи. 
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 исти проценат родитеља каже да финансијско учешће родитеља има јасну сврху и 

праћено је повратном информацијом о реализацији. 

 87% родитеља је истакло да је рад Савета родитеља јаван и отворен за присуство 

заинтересованих. 

 исти проценат сматра да школа прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља. 

 

Закључак: 

5.3.1. Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са 

договореним правилима сарадње. Упознати су са начином извештавања о постигнућима и 

напредовању своје деце. Школа успешно мотивише родитеље за сарадњу. Родитељи преко 

свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са школом. 

Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање.  

5.3.2. Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим 

програмом рада. Школа охрабрује и подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, 

уважава нове идеје и ствара могућности за нове облике сарадње. Родитељи су упознати са 

условима и начинима остваривања наставног процеса, али нису активно укључени у његово 

побољшавање.  

 

КЉУЧНА ИБЛАСТ: РЕСУРСИ 

ПОКАЗАТЕЉИ: 

 -Школски простор и опрема 

-Наставна средства 

 На питања из овог подручја вредновања испитаници су 100% одговорили са да на следећа 

питања; да школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и 

ненаставних активности; да се све просторије у школи адекватно одржавају и да су добро 

осветљење; да су наставници, као и ученици укључени у одржавање школског простора; да се 

настава реализује у кабинетима и да су кабинети опремљени одговарајућим наставним 

средствима; да у школи постоји просторија за пријем родитеља; да школска библиотека 

располаже довољним фондом књига и да се она редовно допуњује новим издањима; да је 

наставницима омогућен приступ интернету; да школа има фискултурну салу; да су спортски 

терени добро уређени и да је наставницима и ученицима омогућено да спортске терене 
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користе и после наставе. Испитаници су 100% са не одговорили на следећа питања; да је 

школски намештај функционалан; дау школи постоје просторије за дружење и окупљање 

ученика; да у школи постоји добро опремљена медијатека и да наставници имају могућност 

коришћења медијатеке; да наставници имају и користе просторије за припремање наставе. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

На почетку школске године израђен је План стручног усавршавања на нивоу школе и 

усклађен је са развојним планом установе и резултатима самовредновања. Направљен је 

оријентациони план одржавања угледних часова и предложени су семинари стручног 

усавршавања ван установе. План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника је 

саставни део годишњег плана рада установе Стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника се реализује у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника – у оквиру и ван установе.  

Од почетка школске 2020/2021.године настава, настава је организована по 

комбинованом моделу, часови си скраћени на 30 минута тако да је услед целокупне ситуације 

фокус био на реализацији часова редовне наставе.  

Стручно усавршавање у установи током првог полугодишта није реализовано.  

Наставници и стручни сарадници су похађали обуке и семинаре који су организовани 

онлајн.  

Током октобра 2020.године наставници и стручни сарадници су похаћали ,,Програм 

обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. Током другог 

полугодишта наставници и стручни сарадници су похађали онлајн обуку ,,Дигитална 

учионица“.  

 Запослени су се стручно усавршавали ван установе у складу са личним планом 

професионалног развоја и похађали су семинаре и обуке које су прилагођене да се одрже 

онлајн.  Евиденцију о стручном усавршавању наставника и стручним сарадницима Тим 

ажурира редовно. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
  

 
 Ученички парламент „Средње школе“ у Гроцкој у току 2020/21. Школске године  

састао се три пута. На састанцима су вођени записници који су заведени и архивирани. 

Састанке су водили координатор рада ученичког парламента, председник и подпредседник 

ученичког парламента.  

 План рада ученичког парламента за ову школску годину је реализован, уз поштовање 

препоручених мера заштите од епидемије изазване вирусом. С обзиром на специфичну 

ситуацију састанци су одржани у присуству по једног представника сваког одељења. Ученици 

су одлично прихватили комуникацију путем заједничке групе друштвене мреже коју је 

формирао координатор Парламента уз помоћ председника. Сви чланови Парламента су  

показали иницијативу, зрелост и спремност на рад.  

Посебну иницијативу су чланови Парламента показали при сарадњи са локалним Црвеним 

Крстом. Ангажовали су се око промовисања акције Добровољног давања крви нарочито 

пошто због специфичности овогодишње ситуације, није могло да се одржи у просторијама 

школе као сваке године. 

Такође уз иницијативу Председника Парламента, а уз помоћ координатора, ученици су били 

вољни да волонтирају као испомоћ у „Позивном центру“ Клиничког центра Србије. Нажалост 

због погоршања епидемиолошке ситуације и календарског померања краја првог 

полугодишта, ученици нису били у могућности да остваре планирано. 

Чланови Парламента су активно учествовали у решавању недоумица око Комбиноване 

наставе као посредници између наставника и ученика.  

На овај начин су и  одабране неке нове секције које нажалост нису могле бити одржане у 

оваквим условима, али ће оне остати као производ рада посредством Парламента. 

Чланови Парламента су учествовали у реализовању свакодневих дежурства ученика у школи, 

помагајући координатору Парламента око састављања спискова.  

На почетку школске године су развеселили зидове ходника школе  ученичким радовима који 

и даље привлаче свакодневну пажњу. 

На иницијативу појединих чланова Парламента путем групе друштвене мреже разматран је 

начин промовисања школе поводом уписа ученика нове генерације. На састанку су 
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прихваћени предлози ученика и уз подршку и помоћ директора и координатора успешно је 

реализована  промоција школе по локалним основим школама уз поштовање свих 

епидемиолошких мера.  

 Представници парламента су учествовали у редовном раду школе на састанцима 

школског одбора, о чему постоји евиденција у записницима са састанака школског одбора. 

 

 Ученички парламент ће своју активност наставити и током наредне  школске године, 

трудећи се да буде активнији и укљученији у рад школе, а свој план и програм употпуниће 

новим идејама и активностима. 

 

 

Координатор рада ученичког парламента, 

Драгана Смиљанић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

 

У школи постоји Тим који окупља ученике у циљу промовисања ненасиља, сарадње и 

солидарности али и препознавања насилних облика понашања и посредовања између ученика 

и дугих надлежних лица и/или тимова у школи. Овај Тим чине ученици и замишљено је да 

они међусобно буду једни другима подршка и да заузму активну улогу по питању оних 

облика понашања које доживљавају као угрожавајуће по свој интегритет. 

Поводом Међународног дана борбе против насиља над женама који се обележава 25. 

11. ученици су били у прилици да преиспитају сопствене ставове о родним улогама у друштву 

и да се суоче са родним стереотипима. Ученици су показали велико интересовање и радо су 

делили сопствена искуства и размишљања. Показало се да се родни стереотипи тешко 

искорењују, али и да млади углавном не толеришу ниједан вид насиља. Разграничено је шта 

није насиље а шта јесте насиље у партнерском односу и како препознати потенцијалне 

насилнике. Такође, ученице су добиле информације о различитим опцијама заштите. Школа је 

пре претходних неколико година имала интензивну сарадњу са Аутономним женским 

центром. Ученице су информисане о могућностима које пружа овај центар када су жртве 

насиља у питању.  Ученице су своја сазнања поделиле са члановима Вршњачког Тима. 



59 

 

Међутим, због  пандемије вирусом COVID 19 и увођења комбиноване наставе по 

групама као и обустављања непосредне наставе пред крај првог полугодишта Тим је своје 

активности прилагођавао условима рада путем интернета. У измењеним околностима рада 

ученика, на даљину, облик насиља који се појављује је дигитално насиље. Тим је са школским 

психологом одржао дебату на тему дигиталног насиља још прошле године када је овај вид 

наставе први пут уведен, а та дебата је настављена и ове школске године због све присутније 

комуникације путем друштвених мрежа и разних дигиталних платформи. Ученицима је било 

занимљиво да дискутују о томе шта се све сматра дигиталним насиљем, шта су опције онда 

када се појављује, како је радити у измењеним условима рада, итд.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У току школске  2020/2021. године одржано је укупно 6 седница Школског одбора.  

У свом раду током полугодишта, Школски одбор је на својим редовним седницама: 

 

 Разматрао и усвојио Извештај о раду школе и Извештај о раду директора у 

школској 2019/20. години; 

 Разматрао и донео Годишњи план рада школе за школску 2020/21. годину; 

 Разматрао и усвојио Извештај о реализацији Развојног плана рада школе директора 

у школској 2019/20. години; 

 Разматрао и усвојио Извештај о самовредновању за школску 2019/20. годину; 

 Разматрао и усвојио Извештај о остварености плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника у 2019/20. школској години; 

 Разматрао и донео Годишњи план стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника за школску 2020/21. годину; 

 Донео Анекс школског програма; 

 Донео одлуку о издавању фискултурне сале; 

 Разматрао успех и дисциплину ученика током и на крају првог полугодишта; 

 Утврдио предлог и донео финансијски план за 2021. годину; 

 Разматрао и донео План јавних набавнки малих вредности за 2021. годину; 

 Разматрао и усвојио извештај пописне комисије; 
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 Анализирао успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

 Разматрао извештај о раду директора у првом полугодишту школске 

2020/2021.године  

 Донео анекса школског програма  

 Расписао конкурс за избор директора  

 Утврђивање плана коришћења годишњих одмора  

 Доношење одлуке о награђивању одличних ученика, носиоца ,,Вукове дипломе“ 

 Разматрање видовданског излета и организација  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

У току школске 2020/21. године одржана је једна седница Савета родитеља на којој су 

разматране теме које су битне за рад школе: 

 Формирање Савета родитеља, избор председника и заменика; 

 Разматрање Годишњег извештаја о раду школе, извештаја о раду директора за 

школску 2019/20. годину и извештаја о реализацији Развојног плана; 

 Утврђивање најповољније понуде осигуравајуће куће за осигурање ученика; 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика; 

 Чување школске имовине и утицај родитеља на однос према школској имовини 

 Утицај родитеља на побољшање реализације практичне и блок наставе 

 Доношење одлуке о издавању фискултурне сале 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

У првом полугодишту школске 2020/21. године одржано је 5 састанака Педагошког 

колегијума којима је руководио помоћник директора школе. Састанцима су присуствовали 

чланови колегијума: председници стручних већа и актива, координатори стручних тимова, 

помоћник директора и стручни сарадници. 
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Чланови педагошког колегијума су разматрали питања која се односе на: планирање и 

организовање програма образовања и свих активности школе; осигуравање квалитета рада 

школе; самовредновање; остваривање стандарда постигнућа ученика и унапређивања 

образовно-васпитног рада; остваривање развојног плана школе; сарадњу са јединицом 

локалне самоуправе, организацијама и удружењима; педагошко-инструктивни увид и 

праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада наставника, као и планирање и праћење стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника.  

Након класификационих периода чланови Педагошког колегијума извештавали су о 

реализованим активностима, предвиђеним планом и програмом рада школе. Сагледавано је да 

ли су предвиђене активности реализоване. Такође, разматрани су разлози због којих су 

одређене активности остале нереализоване, као и могућности њихове реализације у наредном 

периоду. 

У циљу педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног 

рада и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника током првог 

полугодишта школске 2020/21. године стручни сарадници психолог и педагог су  посећивали 

су часове редовне наставе. Након анализе посећених часова дати су предлози и сугестије за 

побољшање квалитета образовно-васпиног рада. Током првог полугодишта организовано је 

више стручних замена јер је одређен број наставника одсуствовао због инфекције корона 

вирусом или контакта са ковид позитивним особама. Стручни сарадници су ставили фокус на 

посећивање часова наставника који су на замени, како би се одржао квалитет наставе а 

наставници у што краћем року увели у посао. Наставници на замени су упућени у 

организацију образовно-васпитног рада у школи и вођења евиденције у електронском 

дневнику од стране помоћника директора, затим уз консултације са педагогом израђивали су 

писане припреме за час и месечне планове. Директор, помоћник директора и стручни 

сарадници су показали изузетан труд да помогну новим наставницима да се снађу у 

организацији наставе која је збуњујућа чак и за колеге са искуством. Одједном су пред 

наставнике стављени захтеви да истовремено примењују различите и иновативне методе и 

технике наставе, паралелно предају у Гугл учионици и у класичној учионици, тако да су сви 

запослени у кратком временском року морали много да уче и да мењају приступ. На крају, за 

велику похвалу је то што без обзира на све, није се губило на квалитету наставе, што је 

директор посебно истакао.  
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Анализиран је постигнут успех ученика на крају класификационих периода, 

евидентирани су ученици са слабим оценама, неоцењени ученици, као и ученици који у 

великој мери изостају са наставе. Након консултација са одељењским старешинама и 

стручним сарадницима договорен је начин рада са наведеним ученицима.  

На предлог Тима за инклузивно образовање Педагошки колегијум је доносио 

индивидуалне образовне планове за ученике којима је потребна додатна образовна подршка. 

Током школске године координатор Тима је извештавала Колегијум о постигнућима и 

напредовању ученика који се образују у складу са додатном образовном подршком ИОП 1 и 

ИОП 2.  

У школској 2020/21. почетком октобра, наставници који предају општеобразовне 

предмете у средњој стручној школи прошли су програм Обуке за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима и Дигитална учионица. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 

                Централни фокус рада стручног сарадника- психолога je саветодавни рад са 

ученицима. Овај аспект рада психолога сам обављала скоро сваког радног дана а евиденција 

ученика се налази у дневнику рада психолога. Видови саветодавног рада који сам обављала су 

индивидуални разговор са учеником или са групом ученика а у неким случајевима са целим 

одељењима. Разговори са ученицима и групама су били или једнократни или у пуно случајева 

вишекратни, тј. у виду праћења ученика или групе ученика у дужем временском периоду. 

Услед трајања пандемије вирусом COVID 19 сви разговори  као и друге активности психолога 

су обављени у складу са мерама заштите. У периодима када се настава одвијала искључиво 

онлине, рад са ученицима се одвијао путем доступних друштвених мрежа.  И ове школске 

године сам нарочито обраћала пажњу на: 

 прве разреде са циљем да упознам ученике који долазе из различитих школа и 

олакшам им прилагођавање у новом амбијенту. У првом полугодишту сам посебно 

пратила прилагођавање ученика одељења 1-7, 1-6 и 1-3 због због подршке ученицима 

који раде у складу образовном подршком ИОП 1 или 2, подршке наставницима у 

проналажењу најпогоднијих начина, метода рада са њима, подршке одељењу као 
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целини у прилагођавању новој средини нарочито у отежаним условима пандемије. 

Извештаји о  раду са овим одељењима се налазе у документацији психолога.  

 на ученике који су учинили повреду својих обавеза било да су имали неоправдане 

и/или нерегулисане изостанке, недисциплину на часовима или друге инциденте 

обављала сам редовне разговоре. Као део обавезне законске процедуре са овим 

ученицима сам појачано васпитно радила. 

 на ученике са потешкоћама у учењу 

 на ученике са озбиљнијим психичким тегобама, код којих је постојала потреба за 

разговором са психологом. И ове школске године наставила сам радионице са групом 

ученика треће године чији је циљ био лични раст и развој ученика. У отежаним 

условима услед пандемије одржано је шест радионица. 

 Извештаји о оваквом раду стоје у документацији психолога. 

        Важан аспект мог рада као стручног сарадника- психолога у школи је сарадња са 

родитељима.  Са родитељима сам сарађивала било да су се обраћали сами када су сматрали 

да постоји потреба да психолог разговара са њиховим дететом, било да су долазили на мој 

позив  у ситуацијама када је од стране одељењског старешине уочена потреба. Родитељи су 

обавезни сарадници у ситуацијама када се ради о горе поменутој повреди обавеза ученика. 

Најчешће ситуације сарадње са родитељима су биле: 

 

 нерегулисани и/или неоправдани изостанци ученика, посебно неукључивање у 

наставни процес током online наставе.  

 инциденти међу ученицима;  

 проблеми у учењу и савладавању школског градива. 

 ситуације где је уочен неки други проблем за који смо сматрали да га не треба 

занемарити. 

Евиденција разговора са родитељима се налази у дневнику рада психолога. 

За успех у раду са ученицима и родитељима веома ми значи адекватна сарадња са 

одељењским старешинама и другим запосленима у школи. Одељењске старешине су прва 

карика у препознавању могућих проблема. Њихово реаговање у много случајева може да 

допринесе адекватном третирању и решавању различитих проблема ученика. 

У опису посла стручног сарадника је и сарадња са другим институцијама. 

Сарађивала сам са: 
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 Центром за социјални рад. Најчешће сам Центар контактирала у ситуацијама када 

постоји проблем са учеником- нпр. не похађа наставу редовно или уопште не похађа 

наставу а родитељи не правдају часове и не обавештавају одељењског старешину о 

чему се ради, не јављају се на позиве одељењског старешине и психолога и не долазе у 

школу (3 пута ове школске године) 

 Хитном службом полиције (2 пута ове школске године)  

 Хитном службом Дома здравља  

 Представништвом фонда за образовање Рома. Сарадња је била на пројекту који овај 

фонд уз подршку Министарства просвете реализује у школама. Ова сарадња се 

реализује у континуитету последњих шест година. Циљ јој је да пружи подршку 

ученицима ромске националности тако што ће им обезбедити стипендију и менторску 

подршку како би побољшали свој успех у школи и наставили школовање.  У првом 

полугодишту је био организован конкурс за стипендије на којем је учествовало и девет 

ученика наше школе. Два ученика је добило стипендију: Санела Јовановић (4-5) и 

Кристијан Карапанџић (3-3). 

       Извешаји о сарадњи са Центром за социјални рад и другим институцијама стоје у 

документацији психолога. 

           Важни аспекти рада психолога су и координација и/или учешће у Тимовима: Тиму 

за инклузивно образовање, Тиму за заштиту од дискриминације, насиља и злостављања и 

занемаривања ученика као и Тиму за каријерно вођење и саветовање; учешће у Тиму за 

обезбеђење квалитета рада установе и Тиму за развој међупредметних компетенција и 

предузетнишва. Кординација и/или учешће у овим Тимовима подразумева, такође, поред 

сарадње са запосленима у школи у неким случајевима и сарадњу са институцијама ван школе. 

Инклузивно образовање је постало саставни део редовне наставе у нашој школи. У овом 

полугодишту је било 13 ученика који су наставу похађали у складу са законским правом 

скраћивања школског плана и програма као и уз посебне, подешене начине рада- ИОП 2 и 

једна ученица која је наставу похађала у складу са образовном подршком ИОП 1. 

Прилагођавање, напредак и постигнуће ових ученика сам пратила континуирано током 

године и према потреби са ученицима, родитељима и/или одељењима радила саветодавно. У 

другом полугодишту смо имали ученицу која је наставу из српског језика и књижевности 

похађала у складу са образовном подршком ИОП 3.  
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је и ове године 

обављало делатностност одлучивања и интервенције у одређеним ситуацијама насиља. 

Посебно у ситуацијама насиља трећег степена где је потребно укључити службе ван школе- 

полицију, здравствене службе, Центар за социјални рад, итд. Ове школске године било је 3 

овакве ситуације. Такође, Тим је надгледао и стимулисао извршавање превентивних 

активности. Као део Тима, ове школске године сам учествовала у истраживању које је 

спровео директор на тему безбедности у нашој школи- Безбедност- резултат различитих 

фактора. Истраживањем су испитани ставови ученика и наставника по питању безбедности у 

нашој школи. Ови ставови показују колико они школу виде као безбедну средину, како се 

понашају у ситуацијама насиља, како перципирају да се други понашају, како процењују удео 

различитих фактора на ову безбедност почевши од самог начина организације рада у школи 

до различитих спољашњих утицаја. У истраживању је учествовало ученика 155 ученика из 26 

одељења и 27 наставника. Ставови ученика и наставника мерени су посебно конструисаним 

упитницима за утврђивање њиховог доживљаја безбедности у нашој школи као и скалом 

процене преко које су оцењивали удео различитих фактора које смо уврстили а за које 

сматрамо да могу бити значајни за укупну безбедност наше школе. Резултати истраживања се 

налазе у документацији Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 

У оквиру  Тима за каријерно вођење и саветовање, поред координације различитих задатака 

овог Тима, радила сам професионалну оријентацију са ученицима (укупно 30 ученика из 

различитих одељења који су изразили потребу).  

 Детаљније о свим активностима у извештају о раду ових Тимова који стоје у 

документацији психолога. 

     

Стручни сарадник- психолог:  

Валентина Стамена 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог 

доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са 

циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 

образовања васпитања, као и посебним законима.  
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Главни задаци стручног педагога школе су:  

1. Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-

васпитног рада.  

2. Праћење и подстицање целовитог развоја ученика.  

3. Подршка наставницима у креирању програма рада са ученицима, предлагање и 

организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању.  

4. Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног 

рада.  

5. Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање 

и образовање деце и ученика.  

6. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада.  

7. Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад установе.  

8. Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и 

праксе.  

Послови педагога школе обухватали су следеће области:  

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

6. САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА И ПСИХОЛОГОМ  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ  

8. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ  

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД  И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

Посао педагога обухватао је рад и активности у вези са наведеним областима. Оне су биле 

међусобно повезане током практичног рада. Током првог полугодишта школске 2020/21. 

године школски педагог је учествовала у раду: Наставничког већа, Педагошког колегијума, 

Стручних актива и тимова.  
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1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Током школске 2020/21.г. у оквиру области Планирања и програмирања васпитно-

образовног школски педагог је обављала следеће активности: 

 Учествовала је у изради Годишњег плана рада школе и изради његових појединих 

делова; учешће у изради Анекса школског програма; израда годишњег и месечних 

планова рада педагога; евиденција о изради оперативних планова рада наставника;  

 Прегледање и евидентирање глобалних и оперативних планова наставника током 

школске године;  

 Педагог, као стални члан Школског тима за инклузивно образовање, учествовала је 

у свим фазама рада - планирање рада, састанци, посете часовима у одељењима у 

којима су ученици који наставу похађају у складу са додатном образовном 

подршком, рад са ученицима; 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

Педагог је пратила реализацију наставног процеса, као и рад и развој ученика; 

Анализирала успех и дисциплину ученика током полугодишта; пратила је организацију 

образовно-васпитног рада школе; пратила је и вредновала примене мера индивидуализаије 

и индивидуалног образовног плана; учествовала је у изради Полугодишњег и Годишњег 

извештаја о раду установе; пратила је узрок школског неуспеха ученика и предлагала 

решења за побољшање школског успеха; пратила је успех ученика у ваннаставним 

активностима и такмичењима; пратила је поступак и ефекте оцењивања. 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака васпитнообразовног рада 

и у складу са њима одабирање одговарајућих садржаја, метода и облика рада; 

 Рад са наставницима на решавању конкретних проблема образовно-васпитне праксе; 

 Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада; 

 Анализирање реализације праћених активности часова редовне наставе и других 

облика образовно-васпитног рада којима је присуствовала и давање предлога за 

њихово унапређење; 



68 

 

 Праћење начина вођења педагошке документације наставника; 

 Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања ученика; 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

развијање флексибилног става према културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом 

развоју; 

 Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом; 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 Стварање услова за индивидуални развој ученика и пружање помоћи и подршке; 

 Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу, 

понашању и социјалној адаптацији; 

 Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању; 

 Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове 

усклађености са професионалним жељама и опредељењима; 

 

5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

У оквиру сарадње са родитељима педагог је пружала подршку родитељима у раду са 

ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, развоју, професионалној 

оријентацији; упознавање родитељима са важећим законима, протоколима и другим 

правним актима од значаја у циљу представљања корака и начина поступања установе. 

 

6. САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ И ПСИХОЛОГОМ ШКОЛЕ 

Педагог школе је током школске године сарађивала са директором, помоћником 

директора и психологом школе кроз следеће активности: 

 истраживање постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапређење; 

 рад стручних тимова и комисија и редовна размена информација; 

 заједничко планирање активности, изради стратешких докумената установе, анализа и 

извештаја о раду школе; 
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 рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи; 

 планирање активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција; 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Током школске 2020/21. године школски педагог је учествовала у раду: Наставничког 

већа, Педагошког колегијума, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Тима за професионални развој, Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и Тима за развој школског програма. 

 

Педагог школе,  

Милица Дражић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

Све активности и задаци предвиђени  за школску 2020/21.год. су остварени, изузев 

оних на чије (не)остварење је утицала специфична епидемиолошка ситуација у земљи.То је 

био проређени долазак ђака у школу (пола месеца, уместо цео месец) као и неодржавање 

традиционалног Сајма књига у октобру. 

Нарочито је била велика потражња коришћених уџбеника у септембру.Ученицима се 

излазило у сусрет,онолико колико је библиотека располагала траженим књигама. 

Сарадња са Активом школских библиотекара у општини Гроцка је била стална. 

У току школске године ђаци и радници школе су били обавештени о доступности е-

књига и дигиталних библиотека. 

Набављене су лектире за ученике гимназије, које су предвиђене новим програмом. 

                             

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

Због потребе обављања практичне наставе у трговинским објектима, склопњени су 

уговори са трговинским ланцима Delhaize Serbia d.o.o и Mercator. 
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Такође је у договореном року израђен распоред ученика по конкретним трговинским 

објектима. 

Већ у току прве недеље је заказан санитарни преглед за образовни профил пекар,месар 

и фризер, који је спроведен са мањим проблемима услед епидемије Corona вируса. 

Разредне старешине су благовремено обавештене о могућностима и условима 

добијања стипендије за ученике. 

Сви наставници задужени за практичну наставу су у договореном року имали обавезу 

предати листу ученика са називом и адресом трговинског објекта у коме обављају практичну 

наставу.  

По прикупљању потребне документације за стипрндију, захтеви су предати у 

уговореном року, како за ученике који су раније добијали стипендију,тако и за нове ученике. 

Извешена је контрола обављеног санитарног прегледа, како ученика ,тако и 

наставника. О случајевима неких здравствених проблема, обавештени су наставници који су 

имали обавезу упутити ученике на даље лечење. 

Распоред блок наставе се утврђује на почетку године али је због епидемиолошке 

ситуације и организације онлајн наставе, било мањих проблема око спровођења истих. 

У сарадњи са психологом школе, радила на професионалној оријентацији ученика. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Рад директора школе регулисан је Законом о основама система васпитања и образовања, 

Законом о средњој школи, Статутом школе као и другим законским и општим актима. 

Придржавајући се наведених закона, директор „Средње школе“ у Гроцкој је током  школске 

2020/21. године обављао следеће активности: 

 Почетак школске године изискује прецизно планирање свих образовних, наставних и 

ваннаставних активности. Израда Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. 

годину је захтевао доста рада и времена. Ангажовани су сви стручни сарадници, 

стручна већа и тимови. Наставничко веће и Савет родитеља су исти разматрали и дали 

позитивно мишљење а Школски одбор на својој септембарској седници, донео 

Годишњи план рада школе за 2020/21. год.  У истом периоду урађени су сви извештаји 

о раду у претходној школској години које је Школски одбор и усвојио. 

 

 Током године, квалитет наставе и постигнућа ученика су били приоритет рада 

директора. Стручни тим за самовредновање је редовно извештавао директора о свим 
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постигнућима. Наставно особље и стручни сарадници су заједно са директором 

пратили остваривање стандарда постигнућа у областима за које су стандарди донети. 

 

 

 Тим за развојно планирање прати остварење истог и о томе обавештава директора 

школе, Наставничко веће и Школски одбор. Израдом годишњих акционих планова, 

прецизирају се делатност предвиђени планом па самим тим праћење остваривања 

истог је лакше. 

 

 Финасијска средства су максимално ограничена и недовољна. Током године школа се 

финансира из више извора. Плате финасира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, материјалне трошкове Секретаријат за образовање и васпитање и 

постоји део финаскијских средстава које школа самостално остварује издавањем у 

закуп мини продавнице и термина у фискултурној сали у вечерњим сатима. Мали 

износ упалаћују родитељи на добровољној основи и то се углавном утроши за 

осигурање ученика и за неке друге потребе. Прилив средстава је све мањи јер се износ 

материјалних трошкова знатно смањио, сопствена средста су недовољна за тренутне 

потребе школе па се директор сваке године обраћа Министарству и Секретаријату за 

помоћ код инвестиционог одржавања. У овој школско години, због непредвиђених 

околности, такве подршке није било. Наиме, појавом вируса COVID 19 многе 

активности су обустављене па и инвестиционе. 

 

 Током године, сарадња са органима локалне самоуправе је стална. Обично се одвија на 

редовним састанцима актива директора са представником Општинског већа задуженог 

за образовање и председником општине Гроцка. Поред састанака, комуникација са 

представницима локалне самоуправе је изражена учешћем директора и других чланова 

колектива у свим културним, спортским и другим активностима на нивоу Општине. 

Сарадња са градом Београдом се најчешће остварује преко Секретаријата за 

образовање али и са другим организацијама и институцијама.  

 

Школа је члан четири заједнице: Заједнице економских, трговински, правних, 

туристичких и угостиотељских школа Србије, Заједнице пољопривредних школа 

Србије, Заједнице гимназија Србије и Заједница школа личних услуга Србије. Учешће 

директора у раду ових заједница је стално. Изузетак је сарадња са Заједницом 

гимназија са којом нисам успео да успоставим комуникацију. На инсистирање, пар 

пута су нам упућени позиви за састанке и на томе се завршило. Разлози су ми 

непознати. 

 

 Сарадња директора са многобројним предузећима и организовање пратичне наставе 

као и наставе у блоку, омогућава развијање предузетничког духа код ученика. Више 

година за редом то се одвијало и путем виртуелних предузећа која су постојала у 

Школи. Подршка ученицима да се образују у правцу предузетништва је стална и 

стимулативна. 
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 Непрестана флуктуација запослених подразумева сталну и стручну помоћ директора 

новозапосленима. Одлазак наставника у пензију, промена радног места, подразумева 

запошљавање нових наставника. Најчешће су то приправници. Њима је потребна 

помоћ како директора, тако и осталих, пре свега стручних сарадника. Поред помоћи 

приправницима, не занемарује се праћење рада осталих наставника и брига о њиховом 

сталном усавршавању. Квалитет наставе је битан и на томе се никада није штедело. 

 

 

 Повезано са квалитетом наставе, планирање и организовање стручног усавршавања је 

стално. На предлог стручних већа и тимова, резултата самовредновања, предлажу се 

теме и семинари које треба обрадити и организовати. Сваке године организују се 

семинари за све запослене у трајању од три дана. Присуство је обавезно за све. 

Инивидуално, наставници посећују поједине семинаре који су им неопходни. У 

организацији Министарства просвете, већина наставника је присуствовало семинару о 

настави усмереној на постигнућа. На већини седница наставничког већа, одради се по 

једна тема која је актуелна за колектив. Исто се ради и на седницама стручних већа. 

Организација огледних часова је стално присутна и јако популарна код наставника. 

Посета таквим часовима за директора је увек занимљива и корисна. 

 

 У току године није било случајева повреда забране. 

 

 У току године школу је постио просветни инспектор због верификације образовних 

профила фризер и финансијски администратор.  

 

 Редовно, потпуно и прецизно ажурирање подата у информационом систему 

подразумева ангажовање директора, стручних сарадника, секретара школе и шефа 

рачуноводства. Директор је при сваком уносу података био консултован од својих 

сарадника како би подаци били веродостојни.  

 

 Систем информисања у школи је добар. Све релевантне информације се достављају 

ономе коме су намењене. Запослени су информисани писаним путем помоћу огласних 

табли у зборници и помоћним просторијама. Електронски пренос информација је 

најчешћи користећи електонску пошту. Ипак, најбоље информисање је усменим путем 

што директор веома често користи. За информисање ученика се користе посебне 

огласне табле и панои. Родитељима се информације преносе телефонски, писаним 

путем најчешће поштом. Сви релевантни чиниоци из школског окружења примају 

потпуне и благовремен информације. Увођењем есДневника комуникација са 

родитељим је поједностављен. 
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 Све седнице наставничког већа, стручних тимова и већа, које су планиране Годишњим 

планом рад а које организује директор су и одржане. Поједине су организоване онлајн. 

 

 Формирани су сви стручни тимови и организован је њихов рад. Директор се  посебно 

ахгажовао у раду тима за спречавање злостављања и занемаривања деце.  

 Сарадња директор са родитељима је свакодневна и разноврсна. Не постоји радни дан у 

току школске године да бар један родитељ није дошао код директора како би био 

информисан, решио некакав проблем или нешто друго. 

 

 Извештаје о свом раду, директор школе подноси на свакој седници Школског одбора. 

То је најчешће усменим путем. На фебруарском и септембарском састанку, ти 

извештаји су у писаној форми. 

 

 Права али и обавезе ученика и запослених морају бити остварена. У случају да се 

некоме умањују права или обавезе, директор реагује тако што свако мора да оствари 

своја права али и да испуни обавезе. У току године није било драстичнијих случајева 

кршења ових правила. 

 

 Права детета су у потпуности остварена. Директор школе се стара да се то не наруши. 

 

 Сарадња са Ученичкиом парламентом је стална. То је директору једна од лепших 

сарадњи јер су ученици отворени за сарадњу, имају пуно креативних идеја и директор 

их увек подржи када за то постоје услови. 

 

 Због пандемије ковид вируса, класични облик наставе се обуставља. Настава се 

организовала онлајн. Уз почетне потешкоће, јер је то за све било ново, овај вид наставе 

је врло брзо заживео и показао добре резултате. Настава је у потпуности реализована  

Ученици су постигли добре резултате. 

 

 Завршни и матурски испити су реализовани на класичан начин, у школи, водећи 

рачуна о свим превентивним мерама. 

 

 Ово је само кратак списак активности директора у току године. Послови које обаља су 

разноврсни, многобројни, сложени и захтевају пуно времена и стрпљења. Велика је 

одговорност и ангажовање директора како би обезбедио сигурност ученика. Школски 

објекат је монтажног типа чији је век употребе истекао одавно. Јако је тешко и скупо 

одржавати такву зграду. Школско двориште је величине два хектара. Одржавање, 

кошење, чишћење толиког дворишта је скупо а и мали број запослених је на тим 

пословима. Ипак, све се стигне захваљујући добром колективу и доброј организацији. 

                                                                      

                                                                      Директор школе  Селимир Радосављевић  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

Током школске 2020/2021. године помоћник директора је:  

 

 Учествовао у изради Годишњег плана школе, Школског програма, Школског развојног 

плана, као и у доношењу неких правилника пре почетка и током школске године;   

 организовао замене одсутних наставника благовремено обавештавајући друге наставнике 

као и ученике о заменама; 

 обављао педагошко-инструктивни рад са наставницима приправницима и наставницима 

који су били на замени у току школске године; 

 ажурирао распореде часова и осталих облика рада (додатна и допунска настава, блок 

настава, припремна настава, распоред дежурства, распоред отворених врата...) у складу са 

новонасталим променама; 

 пратио наставу и помагао наставницима приликом израде планова, вођења педагошке 

документације и организације рада; 

 прегледао педагошку документацију (ес дневник, матичне књиге, записници са испита); 

 извештавао директора о реализацији послова школе; 

 учествовао у раду свих органа чији је члан и пратио рад стручних већа, тимова и секција 

на нивоу школе; 

 пратио одржавање родитељских састанака; 

 уносио и ажурирао податке у информационим системима ЈИСП и Доситеј; 

 сарађивао са локалном заједницом и образовним и културним институцијама с територије 

наше општине и града Београда; 

 израђивао распореде полагања испита за ванредне ученике у пет испитних рокова на 

основу пријава које је достављао координатор практичне наставе; 

 израђивао распореде полагања поправних, разредних, матурских и завршних испита; 

 похађао стручне семинаре и обуке; 

 анализирао реализацију Годишњег плана школе након сваког класификационог периода; 

 организовао полагање пробне Државне матуре у октобру месецу; 

 излагао на седницама наставничког већа; 
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 у сарадњи са директором школе и стручним сарадницима радио на умрежавању ученика и 

предметних наставника, као и на успостављању одговарајуће сарадње на нивоу одељења и 

предметних наставника;  

 обављао саветодавни рад и пружао подршку ученицима, родитељима и запосленима; 

 упознавао све запослене са дописима Министарства просвете и Школске управе; 

 организовао прелазак са непосредне на онлајн наставу у току школске године и 

коришћење платформи за наставу на даљину, пружајући запосленима подршку у 

коришћењу ИКТ алата; 

 руководио састанцима Педагошког колегијума; 

 водио рачуна о поштовању свих прописаних епидемиолошких мера; 

 израдио промотивну брошуру школе за ученике основних школа; 

 координисао упис ученика у први разред; 

 извршио припреме за почетак нове школске године. 

 

 

                      

 

 

                           Помоћник директора  

Катарина Јовановић  
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