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1.

УВОД

Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2020/21. годину подељен је 7. поглавља.
У 1. поглављу дат је табеларни приказ кретања броја ученика
У 2. поглављу је табеларни приказ успеха ученика на полугодишту, на крају школске године,
резултати поправних, матурских и завршних испита, преглед броја изостанака ученика као и
преглед успеха ученика на такмичењима.
У 3. поглављу дат је приказ реализације редовне, допунске, додатне, изборне, практичне и блок
наставе.
У 4. поглављу дат је извештај о реализацији годишњег фонда часова по наставним предметима и
разредима као и на нивоу школе.
У 5. поглављу дати су извештаји о раду Школског одбора, директора школе, Наставничког већа,
Савета родитеља, ученичког парламента, стручног усавршавања наставника, рада Тима за
самовредновање, извештај о самовредновању, извештај о раду актива за школско развојно
планирање, извештај о реализацији Школског развојног плана, извештај рада Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, извештај о материјално-техником унапређењу
У поглављу 6 је дат извештај о материјално-финансијком пословању
У 7. поглављу које представља тзв. закључни део извештаја дат је извештај о броју ангажованих
извршилаца и средстава употребљених за реализацију плана и констатације о степену реализације
Годишњег плана рада за школску 2020/21. годину.
Напомена 1: Извештај о реализацији Годишњег плана рада за школску 2020/21. годину разматран
је на седници Наставничког већа одржаној 31.08.2021. године и на седници Савета родитеља
одржаној 13.09.2021. године, а усвојен на седници Школског одбора одржаној 13.09.2021.
Напомена 2. Предлог Извештаја о реализацији Годишњег програма рада за школску 2020/2021.
годину сачинили су директор школе Миодраг Деспотовић и помоћници директора школе Бранка
Репић , Ненад Каитовић,секретар Катарина Филиповић, педагог Драгана Симић и психолог
Александра Гајић . Сагласан сам у потпуности са овим извештајем, немам ништа да додајем и
исправљам, тако да преузимам одговорност за концепцију и тачност података.

Директор школе
Миодраг Деспотовић

.................................................................
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1.1. Бројно стање ученика по одељењима

На почетку школске године

Осипање ученика у току
школске године

На крају
школске
године

Образовнипрофил Бројуписан. Исписано Искључено Уписно у Број
ученика
ученика
току
Р.б Одељ.
.
г.

1.

1/1

Екон. тех.

2.

1/2

Фин. тех.

3.

1/3

4.

1/4

Правнопословни
тех.
Комер.

5.

1/5

Тур.-хот. тех.

6.

1/6

Кувар дуално

7.

1/7

Конобар дуално

8.

1/8

Трг. Пос

9.

1/9

Сервир

10.

2/1

Екон. тех.

11.

2/2

Фин. тех.

12.

2/3

Правни тех.

13.

2/4

Комерцијалиста

14.

2/5

Посл.ад.

15.

2/6

Тур.-хот. тех..

16.

2/7

Кувар Пос.

17.

2/8

Кон. трговац

18.

2/9

Сервир

19.

3/1

Екон. тех.

20.

3/2

Фин. тех.

21.

3/3

Правни тех.

22.

3/4

Комерцијалиста

23.

3/5

Посл.ад.

24.

3/6

Тур.-хот. тех.

25.

3/7

Кулин. тех.

26.

3/8

Кон. Трговац

27.

4/1

Екон. тех.

28.

4/2

Фин. тех.

29.

4/3

Правни тех.
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30 1
30 1

0
0

0
2

2
28
31 3
30 1
28 2
31 4
27 3
30
30 0
29 0
26 2
25 0
28 1
31 1
27 0
26 1
80
28 1
25 0
27 2
29 0
28 1
30 0
28 2
28 2
29 0
28 0
30 0

0

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
1
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Разлика броја
ученика

+

-

29
31 1
2
30
30
30
26
28
26
3
30
30 1
24
26 1
27
30
27
25
8
27
25
25
29
27
30
26
26
29
28
30

1

1
2
3
1

2
1
1
1
1
2
1
2
2

Страна 5 од 92

Извештај о реализацији ГПР 2020/2021
30.

4/4

Комер.-огл.

31.

4/5

Посл.админ.

32.

4/6

Тур.-хот. тех..

33.

4/7

Кулин. тех.

УКУПНО

27
30
29
32
891
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

27

0

15

27
30
29
32
879

5

21
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2.

УСПЕХ УЧЕНИКА

2.1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
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2.2. УСПЕХ ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ
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1

2.3. РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА
Није било ученика завршних одељења који су полагали поправне испите

2.4. ИЗВЕШТАЈ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ
Резултати поправни испита другог разреда августовски испитни рок

Одељење

1/3

1/4

2/2

2/3

2/5

3/3

3/4

свега

упућено на поправни

7

11

1

4

2

6

1

32

положило поправни

6

10

0

2

1

6

1

26

понавља разред

1

1

1

2

1

0

0

6

2.5. Постигнути резултати на матурском и завршном испиту
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1

Завршни испит-ванредни
испит
ученици
Укуп
ноУчен одличан
број %
ика

Јануар.
рок
Јунски рок
Август.
рок
Укупно

Није пол.

врло
добарброј
%

добар
број %

довољан
број %

СВЕГА
број %

број %

1

100

0

0

1

100

0

0

1

0

0

1

0

3

0

0

1

14,28 2

50

0

0

3

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

4

0

0

1

14,28 3

50,00 0

0

8

100

0

0

0

2.5. Ученик генерације и носиоци Вукове дипломе
На седници Наставничког већа одржаној 01 јуна2021. године донете су одлуке о ученицима
носиоцимаВукове дипломе и ученику генерације.
Ученици носиоци Вукове дипломе:
IV-1
Андријана Јовановић
IV-2
Наташа Лазић
IV-3
Ивана Максић
IV-6
Емилија Коларић
За ученика генерације проглашена је Наташа Лазић ,финансијски техничар.
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1

2.6. Извештај о постигнутим резултатима на такмичењима
Због преласка на наставу на даљину, такмичења нису одржана.

3.
РАДА

НАСТАВА И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
ОБРАЗОВНО

3.1. У оквиру трогодишњег образовања

3.3. Остварени фонд часова редовне теоријске наставе, вежби и блок
наставе
Планирани фонд часова редовне теоријске наставе, вежби и блок наставе реализован је у
потпуности.

3.4. Реализација изборне наставе
Р.
бр.

Изборни предмет

Планирано

Одржано

Степ.реал.

1.

Грађанско васпитање

725

725

100

2.

Верска настава

1286

1286

100

3.

Економска географија

74

74

100
Страна 11 од
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4

Историја

74

74

100

5

Психологија

74

74

100

6.

Изабрани спорт

37

37

100

7.

Ликовна култура

37

37

100

8.

Барско пословање

64

64

100

9.

Познавање животних намирница

64

64

100

10.

Социологија

72

72

100

11.

Логика

72

72

100

12.

Филозофија

64

64

100

13.

Електронско пословање

64

64

100

Укупно

2707

2707

100

Стручни актив

Допунска настава

Српски језик

План
222

Одрж.
218

Страни језици
Физичко васпитање
Историја, географија
Хемија; биологија
Информатика; биротехника
Математика; физика
Друштвене науке; правни предмети
Економска група предмета
Угоститељска група предмета
Изборни предмети
УКУПНО

311
148
148
148
185
296
259
740
481
148
3086

131
/
20
43
36
78
173
274
202
/
1175

Степ.р.
у%

Додатна настава

Степ.ру
%

98,19

План.
35

Одрж.
81

42,12

245

78

31,83

13,51
29,05
24,32
26,35
66,8
37,02
42,00

35
105
35
105
35
350
175
35
1155

22
/

20,95

18
/
/
/
199

51,42

38,07

231

17,22
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3.5. Остали облици образовно-васпитног
образовно
рада

Консултативна настава за ванредне ученике
Разред
I
II
III
IV
свега

за испите
120
135
121
174
550

матурскии завршни

30
42
72

Страна 13 од

Средња економска школа Лозница
92

3.6. Реализација програма практичне наставе, блок наставе и вежби I разред
Разре
д,
одељ.

Предмет

Број
учен
.

I1-9

Рачунарство и
информат.

270

I1

Рачуноводство

30

I4

Савремена посл.
62
коресп.
Пословна и служб.
29
кор.
Канцеларијско
55
пословање
Основи рачуноводства
25

I5

Књиговодство

30

I6

Агенц.-хотел.
пословање

30

I8,9

Куварство са ПН

47

I9

Сервирање намирница 4

I1-2
I3
I4,5

Укупно:

629

Подручје рада

Сва

Образовни
профил

Сви

Економија, право и
Економски
админ.
техничар
Економија, право и
Екон. и фин.
админ.
техничар
Економија, право и
Правни техничар
админ.
Економија, право и
Комерцијалиста,
админ.
.ПА
Економија, право и
Комерцијалиста
админ.
Економија, право и
Пословни
админ.
админис.
Трговина, угост. и туризам Туристички
техничар
Трговина, угост. и туризам Кувар, Конобар,
Посластичар
Трговина, угост. и тур.
Сервир

Место извођења
Вежбе
Практична
настава настава

Блок

Кабинет

Број група
Вежбе Практ.
настава настава
18
2

Школа

4

Школа

2

Школа

4

Школа

2

Школа

2

Школа

1

Предузеће
Кабинет

Блок

Предузеће

Предузеће

Кабинет

Предузеће

1

36

2

2

1

1

4

6
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3.7. Реализација програма практичне наставе, блок наставе и вежби , II разред
Разре
д,
одељ.

Предмет

Број
учен
.

Подручје рада

Образовни
профил

II1-2

Рачуноводство

58

Економија, право и админ. Екон.и фин.техн.

II1-2

Савремена посл.
коресп.
Пословна и сл. коресп. и
биротехника

58

Економија, право и админ. Екон.и фин.техн.

29

Економија, право и админ. Правни техн.

II6

Трговинско пословање

26

Трговина, угост. и тур.

Трг.тех.

II6

Практична настава

26

Трговина, угост. и тур.

Трг.тех

II3

Кабинет

111 Економија, право и админ. Комерц., ПА и
тур.трг.и
кул.техничар
24 Економија, право и админ. Комерцијалиста

II5

Књиговодство

29

II5
II5

Пословноадминистративна 29
об.
Канцеларијско пословање 29

II4

Орг. набавке и продаје

24

Економија, право и админ. Пословни
администратор
Економија, право и админ. Пословни
администратор
Економија, право и админ. Пословни
администратор
Економија, право и админ. Комерцијалиста

Број група
Блок Вежбе Практ. Блок
настава настава

Предузеће

4

2

4

Кабинет

2
Кабинет

II4,5,6,7,8 Рачунарство и
информатика,
Посл.информатика
II4
Рачуновод. у трговини

Средња економска школа Лозница

Место извођења
Вежбе
Практична
настава настава

1

Предузеће
2

Школа
Предузеће Предузеће

2

2

10
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет
Кабинет

2
2
2
2
2

15
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II7

Агенц. хотел. пословање

29

II9

Посластичарство са ПН

13

Трговина, угост. и туризам Туристички
техничар
Трговина, угост. и туризам Посластичар

II8,9

Куварство са ПН

45

Трговина, угост. и тур.

II10

Припремање

9

Трговина, угост. и тур.

намирница
Ук уп н о:

539

Средња економска школа Лозница

Кувар, кулинар.
тех.
Припремач

Предузеће
.

1

Кабинет

Предузеће

1

1

Кабинет

Предузеће

2

2

Кабинет

Предузеће

1

1

намирница
29

6

10
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3.8. Реализација програма практичне наставе, блок наставе и вежби , III разред
Предмет

Разре
д,
одељ.
III1,2,6 Рачуноводство

Подручје рада

Број
учен
.
85
Економија, право и
админ.

III1,2

Пословна информатика

60

III3

Посл. и служ.коресп.

31

III3

Основи
мат.евид.,Ос.прав.пос.,
Секр.посл..
Статистика

31

III4,5
III4

48

III6,7

Организација набавке и 24
продаје
Обука у виртуелном
24
предузећу
Пословноадминистративна 24
об.
31
Пословна кореспонд.
и комуникација
Практична настава
45

III8

Агенц. хотел. пословање

III4
III5
III8

Средња економска школа Лозница

31

Образовни
профил

Екон. и фин.техн.
Трговински тех.

Место извођења
Вежбе
Практична
настава настава
Кабинет

Економија, право и
админ.
Економија, право и
админ
Економија, право и
админ

Екон. и фин.
техн.
Правни техничар

Економија, право и
админ
Економија, право и
админ
Економија, право и
админ
Економија, право и
админ.
Трговина, угост. и
туризам
Трговина, угост. и
туризам
Трговина, угост. и
туризам

КомерцијалистаПосл.
Кабинет
админ.
Комерцијалиста
Кабинет

Блок

Број група
Вежбе Практ. Блок
настава настава
6
2

Кабинет
4

Кабинет

2

Кабинет

Правни техничар

1
Кабинет

Комерцијалиста

4
2

Кабинет

Предузеће

Пословни
Кабинет
администратор
Туристички техничар
Трговац и тргов.
техничар
Туристички техничар

Предузеће
Кабинет
Предузеће

Предузеће
Предузеће

2

2

2

2

2
2

2
1
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III10

Услуживање са пр. наст.

11

III9,10

Куварство са прак.
наст.

40

III11

Посласт. са прак. наст.

20

III121

Припремање
намирница
Ук уп н о:

Средња економска школа Лозница

9
514

Трговина, угост. и
туризам
Трговина, угост. и
туризам

Конобар

Трговина, угост. и
туризам

Посластичар

Кувар, кулинарски
техничар

Трговина, угост. и тур.

Припремач
намирница

Кабинет

Предузеће

Предузеће

Кабинет

Предузеће

Предузеће

Кабинет

Предузеће

Предузеће

Кабинет

Предузеће
24

1

1

2

2

1

1

1

1

6

14
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3.9. Реализација програма практичне наставе, блок наставе и вежби, IV разред
Предмет

Разре
д,
одељ.
IV1,6
Рачуноводство

Подручје рада

Број
учен
.
52
Економија, право и
админ.

IV1,2

Пословна информатика 58

IV2

Банкарско пословање

30

IV3

Пословна и служ.
Кореспонденција.
Основи радног права,
Основи правног пром.
Обука у виртуелном
предузећу
Пословноадмистрат.Обука

29

IV6

Практична настава

24

IV7

Куварство са прак.
24
наст.
Агенц. хотел. пословање 28

IV3
IV4
IV5

IV8

Укупно:

Средња економска школа Лозница

29
22
24

320

Економија, право и
админ.
Економија, право и
админ.
Економија, право и
админ.
Економија, право и
админ.
Економија, право и
админ.
Економија, право и
админ.

Образовни
профил

Економски и
трг.техничар
Ек., фин. и прав.
техничар
Финансијски
техничар
Правни техничар

Место извођења
Вежбе
Практична
настава настава
Кабинет

Предузеће

Пословни
администраторо.
Трговина, угост. и туризам Трговински
техничар
Трговина, угост. и туризам Кулинарски
техничар
Трговина, угост. и туризам Туристички
техничар

Број група
Вежбе Практ. Блок
настава настава
4
1
4

Кабинет

2

Предузеће
2

Кабнет

Правни техничар
Комерцијалиста

Блок

2

Предузеће
Кабинет

Предузеће

Кабинет

Предузеће
Предузеће

Предузеће

Кабинет

Предузеће

2

2

2

2

2

2

2

2
1

Предузеће
14

4

14
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4.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Од ваннаставних активности ученика у школској 2020/21.-тој години посебно се
издваја рад Ученичког парламента. Своје активности су углавном сами предузимали и
реализовали уз минималну помоћ наставника. Кроз рад ученичког парламента
ученици су били ангажовани у следећим ваннаставним активностима: Вршњачка
едукација, израда Школског листа на сајту школе, хуманитарне акције...

4.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2020/21 ГОДИНЕ
Екскурзије нису реализоване због епидемиолошке ситуације.
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5.

ИЗВЕШТАЈИ
Извештај о раду школског одбора
Извештај о раду директора школе
Извештај помоћника директора
Извештај педагога
Извештај психолога
Извештај о раду педагошког колегијума
Извештај о раду наставничког већа
Извештај одељењског већа
Извештај о раду савета родитеља и школског одбора
Извештај о раду ученичког парламента
Извештај о стручном усавршавању наставника
Извештај о самовредновању
Извештај о раду актива за школско развојно планирање
Извештаj о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања Извештај о материјално-техничком унапређењу
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5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2020/2021. године заказано је и одржано пет седница Школског одбора.
На првој седници, одржаној 14.09.2020. верификован мандати Светлани Јовановић Љиљани
Јовановић и Оливери Чикарић; једногласно је усвојен ребаланс финансијског плана за
2020год.Једногласно је усвојен предлог финансијског плана за 2021.Једногласном одлуком
дата је сагласност на Правилник о систематизацији послова и радних задатака у
Школи.Једногласно је усвојен Анекс ШРП. Разматран је и усвојен Извештај о
самовредновању, разматран је усвојен Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе
за 2019/2020, разматран је у својен Годишњи план рада школе за 2020/2021, разматран је и
увојен је извештај о раду директора школе за период од 1.1.2021. до 31.8.2021., усвојен је
извештај о стручном усавршавању запослених, разматрани су резултати образовноваспитног рада на крају школске 2019/2020.Једногласно донета одлука о донацији родителја
у висини од 1000 динара.
На другој седници, одржаној 09.10.2020. Једногласно је усвојен ребаланс Финансијског
плана школе за 2020-ту годину (први ребаланс)

5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2020. до 17.01.2021. ГОДИНЕ
Извештај је израђен у складу са Планом рада директора који је саставни део Годишњег плана
рада школе за школску 2020/21. Годину.
У даљем тексту извештаја, хронолошки је приказан рад директоа по месецима и то:
1.
•
•
•
•
•
•
•

Месец септембар
Оранизација рада школе за почетак школске године
Утврђивање бројног стања ученика у одељењима кроз прву седницу одељењских већа
Организација седница стручних органа
Припремање и израда решења о структури радне недеље за наставнике и стручне сараднике
Рад на распореду наставних и ваннаставних активности ученика
Припрема и организација седнице савета родитеља и школског одбора
Анализа ризика за безбденост ученика

2. Месец октобар
• Праћење функционисања организације рада школе
• Решавање текућих проблема
• Организовање испита ванредних ученика
• Стручно педагошки увид у рад наставника
• Анализа ризика за безбденост ученика
3. Месец новамбар
• Анализа успеха и изостајања ученика на крају првог класификационог периоца
• Предлог и спровођење мера на унапређивању образовно-васпитног рада школе
22
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•
•
•
•

Сарадња са ученицима и родитељима
Припрема седница стручних органа и седница школског одбора
Рад на предлогу плана уписа за наредну школску годину
Партиципирање за финансијска средства код ресорног министарства за
унапреживање квалитета рада школе
• Свакодневно спровођење закључака, одлука и решења органа управљања
• Анализа ризика за безбедност ученика
• И други текући послови
4. Месец децембар
• Педагошко—жинструктивни рад са наставницима
• Анализа рада школе
• Израда предлога финансијског плана за 2020. Годину
• Организација послова у вези са пописом имовине и обавеза
• Израда предлога плана јавних набавки за 2020. Годину и планирање и осталих
набавки на које се закон о јавним набавкама не односи
• Припремање и анализа пословања по завршном рачуну за 2019. годину
• Избор представника запослених у школски одбор
• Организовање седница наставничког већа и школског одбора
5. Месец јануар
• Контрола администратовно-финансијског пословања рада школе
• Организација прославе Савиндана
• Припрема испита ванредних ученика
• Организација и заказивање седнице Школског одбора ради усвајања Финансијског
плана за 2021. Годину и одлуке о попису имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2020. године
6. Месец фебруар
• Израда Извештаја о раду директора и школе за прво полугодиште школске 2020/21.
Године
• Послови у вези са добијањем грађевинске дозволе и сагласности на Идејни пројекат
за изградњу сале за физичко вежбање
• Рад на изради завршног рачуна школе за 2019. Годину
• Планирање и заказивање седница органа управљања, стручних органа и саветодавних
органа
• Сагледавање кадровских потребе за наредну школску годину
• Анализа безбедности ученика
• И други текући послови
На концепцијско-оранизационе послове директор је у току првог полугодишта школске
2020/21. године радио 40 сати; на организационо-материјалним пословима 163 сати; на педагошкоинструктивним и саветодавним пословима 160 сати; на аналитично-студијском раду 60 сати; у раду
стручних и других органа школе 80 сати; у раду са друштвеном средином и стручним институцијама
60 сати, на изради педагошке документације школе 28 сата, на стручном усавршавању 18 сати.
Заједно са тимом за школско развојно планирање активно се радило на реализацији
планираних активности.
У току извештајног периода праћен је рад запослених на стучном усавршавању.
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Повреда забрана прописаних Законом о основама система образовања и васпитања није
било, али је тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања уредно радио и о томе
постоји посебан извештај.
У извештајном периоду није било налога просветних инспектора.
Наставници, стручни сарадници и остали запослени, као и ученици и родитељи уредно су
обавештавани преко огласне табле, књиге обавештења.
Директор је присуствовао раду стручних органа школе о чему се воде посебни записници,
осим када је био оправдано одсутан у том случају директора су представљали помоћници директора.
Директор је свакодневно сарађивао са ученицима и родитељима, решавајући молбе,
учествујући у покретању и вођењу дисциплинских поступака против ученика о чему постоје посебне
одлуке, а у извештају о реализацији годишњег плана рада и статистика изречених васпитнодисциплинских мера, похвала и награда и слично
У извештајном периоду је покренут један дисциплински поступак протива запосленог а
извршен је педагошко-инструктивни увид у рад наставника. Један наставник је у извештајном
периоду привремено удаљен.
Настава се у току читаве школске године одвијала по усвојеном распореду часова за прво
полугодиште и закључно са 27.11.2020. године одвијала се непосредна настава у Школи осим за
практичне наставе и професионалне праксе за куваре, конобаре, трговце, посластичаре и кулинарске
техничаре јер је иста планирана у другом полугодишту због вируса ковид-19. До овог периода
ученици су били подељени у групе и свака група је сваке друге недеље непосредно присуствовала
настави а у недељи када није била у Школи настава се обављала путем наставе на даљину. Часови су
трајали 30 минута. Почев од 27.11.2020. године настава се реализовала на даљину, часови су трајали
45 минута и одржавани су у реалном времену према распореду часова, одељења у овом периоду
нису дељена на групе.
Наставни планови редовне, додатне, допунске, припремне и консултативне наставе
реализовани су уз незнатна одступања до којих је дошло из оправданих разлога које су настали услед
епидемије вирусом ковид-19.
Дежурство наставника и ученика је реализовано без већих измена до преласка на наставу на
даљину.
У извештајном периоду уредно је обављана активност на праћењу рада наставника кроз
посете часовима, упућивање наставника на стручне семинаре, припремање и такмичење ученика и
слично.
Директор свакодневно сарађује са помоћницима директора, наставницима, ученицима,
секретаром, службом рачуноводства Школе а ради обављања дневних радних задатака. Опсег тих
послова и задатака је толико различит и свеобухватан.
Директор интензивно сарађује и психолошко-педагошком службом, библиотекарима,
тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
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У току извештајног периода директор је интензивно радио са:
-

родитељима ученика
средњим и основним школама
локалном самоуправом
школском управом
ресорним министарством
великим бројем факултета
правним лицима и предузетницима са којима школа има закључене уговоре о практичној
настави
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 18.01.2021. до 31.08.2021. ГОДИНЕ
Са наведеним извештајем директор Средње економске школе у Лозници, Деспотовић
Миодраг, упознао је Наставничко веће Средње економске школе у Лозници на седници
одржаној дана 31.08.2021. године са и Савет родитеља на седници одржаној дана
13.09.2021. године са почетком у 16:00 часова.
Извештај је израђен у складу са Планом рада директора који је саставни део
Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину, а који је усвојен на седници
Школског одбора Средње економске школе у Лозници одржане дана 14.09.2019. године.
Средња економска школа у Лозници у школској 2019/20. Години уписала је 869
ученика у 34 одељења четвртог, трећег и другог степена стручне спреме.
У првом разреду од ове школске године школујемо један нов образовни профил
правно-пословни техничар, а образовни профил економски техничар од ове школске године
школује се по новом наставном плану и програму.
Школа је од почетка школске године водила електронски дневник и за реализацију
овог процеса дигитализације у просвети набављени су таблети и лаптопови за потребе рада
у електорнском дневнику. Школа је у потпуности прешла на амрес мрежу Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
У школи је потпуно опремљено рачунарском опремом осам кабинета за предмете
рачунарство и информатика, обука у виртуелном предузећу, пословно-административна
обука и други предмети за које је планиран рад на рачунарима.
Када су у питању капитална и материјално техничка улагања, у периоду од кад сам
директор школе, изградили смо и проширили кабинет за куварство, направили нов кабинет
за услуживање и ученичку кантину, реконструисали санитарне чворове у старој и новој
школској згради, затворили спољашње степениште у старом делу школске зграде и
заменили комплетну спољашњу столарију на старој и новој школској згради чиме смо
допринели побољшању енергетске ефикасности, заменили смо кров на новој школској
згради, реновирали учионицу за ученике образовног профила сервир (реч је о ученицима
лако ментално ометеним у развоју), климатизовали смо учионице, реновирали објекат
књижаре „Тршић“ (допунске делатности школе), набавили значаја број рачунара, лаптопова,
таблета, апарата за фотокопирање, штампача, пројектора. У реализацији ових инвестиција
добили смо значајну подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја кроз
обезбеђивањ средстава за замену столарије, реконструкцију санитарних чворома, интернет
мрежу, набаку опреме.
Тренутно је пред нама велики изазов обезбеђивања средстава за изградњу спортске
сале за коју смо добили дозволу за градњу, а претходно легализовали све објекте и простор
који користи Средња економска школа у Лозници.
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У даљем тексту извештаја, хронолошки је приказан рад директоа по месецима и то:

1. Месец јануар
• Организовање и контрола административно-финансијског пословања
• Организовање, учешће у раду и припрема стручних органа школе, школског
одбора, савета родитеља, комисија
• Израда потребних анализа и извештаја
• Праћење годишњег пописа инвентара и имовине школе
• Рад са тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
• Представљање школе на културиним, друштевним и јавим манифестацијама
• Припрема и рад на прослави дана школе и школске славе „Светог Саве“
• Израда финансијског плана за 2020. и подношење школском одбору на
усвајање
• Доношење плана јавних набавки за 2020. годину
• Организација испита ванредних ученика
• Рад на изради завршног рачуна Школе на крају пословне 2019. Године
• Анализа ризика за безбедност ученика
• И други текући послови
• Организовање јавне набавке екскурзије

2. Месец фебруар
• Израда извештаја о раду за период 01.09.2020.-31.12.2019. године
• Педагошко-инструктивни рад са наставницима
• Свакодневно спровођење закључака, одлука и решења органа управљања
• Подношење извештаја о пословању по завршном рачуну Школском одбору на
усвајање
• Анализа ризика за безбедност ученика
• И други текући послови
• Послови у вези са конкурсима за попуњавање радних места на неодређено
време

3. Месец март, април и мај
• Анализа рада стручних органа
• Контрола реализације фонда сати рада
• Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
• Предлагање мера на унапређивању квалитета образовно-вспитног рада
школе
• Анализа ризика за безбедност ученика
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И други текући послови
Почев од 16.03.2020. године Влада Републике Србије је одлчила да се због и
даље актуелне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави
непосредни образовно-васпити рад у основним и средњим школама на
територији Републике Србије. У циљу остваривања прав ученика на
образовање Министарство просвете, науке и технолошког развоја
припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним
условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с
обзиром да је привремено обустављена непосредна настава у школама.
Настава на даљину почела је да се реализује почев од 17.03.2020. године и
трајала је до краја школске 2019/20. Године
Остваривање обазовно-васпитног рада предвиђео је кроз различите начине и
приступе
у
остваривању
комуникације
са
ученицима
и
родитељима/законским заступницима. Ради реализације оваквог начиа рада
биле су у функцији различите платформе за рад са ученицима, а комуникација
је обављана и преко вибер група и електорнских адреса као и преко Сајта
школе. Део наставе се емитовао преко Радио-телевизије Србија – РТС Планета
за ученике средењих школа. Наставници су у сарадњи са одељењским
старешинама остварили потребну комуникацију са ученицима или њиховим
родитељима и када су у питању била додатна упутства за учење након
емитовања садржаја на телевизији. Наставници су у том циљу ученицима
давали додатне презентације или задатке за вежбање у радним свескама,
домаће задатке, есеје, анализе, презентације, цртеже и слично. Препоручено
је било и коришћење дигиталних уџбеника из оних предмета где је то било
могуће урадити.
Од он лине платфоми на располагању су биле платформе вибер, зум,
микрософт тим и друге, као и национална платформа Моја школа. Њиховим
коришћењем наставници и ученици су остварили интеракцију и размену
материјала а све ради савладавања програмских садржаја.
Школа је за овај период редовно слала недељне оперативне планове
надлежној Школској управи који су садржали кључне активности у
остваривању образовно-васпитног рада. Циљ свега овога је био да се
обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења,
координисан рад наставника у припреми обазовних материјала за учење и
праћење дневне оптерећености ученика у складу са њиховим узрастом. Овде
су посебну улогу имале одељењске старешине које су на основу увида у
недељне плаове рада утицале на измене уколико је било процена да су
ученици превише оптерећени. У овај део посла укључена је и педагошкопсихлошка служба.
На основу материјала који су наставници достављали ученицима и на основу
повратних информација ученика након траћења лекција на ТВ-у и других
садржаја, наставници су бележили податке о напредовању ученика до којих су
дошли кроз различите врсте раземена преко домаћих задатака, везби,
презентација, пројеката, цртежа, есеја и слично. Своје задатке ученици су
достављали наставницима преко мејла који су за сваког наставника отворени
од стране школе или у окриву онлајн платформе коју је наставник користио.
28

Извештај о реализацији годишњег плана рада школске 2019/20 године

•
•

•
•

Наставници су редовно пратили оптерећеност ученика и одржавали потребан
ниво мотивације за учење а све то је остварено кроз добро планирано
формативно оцењивање.
Наставици су у електронси дневник евидентирали све реализовање ТВ часове
и друге наставне јединице или теме које су реалиовне путем других видова
комуникације са напоменом о начину реализације. тиме су се стекли услови
да се омогући редован завршетак наставне године
За извештаји период директор је са помоћницима директора и стручним
сарадницима пратио све видове евиденије која се водила у периоду наставе
на даљину
У току трајања наставе на даљину одељењске старешине су редовно
родитељима електорнским путем и преко Сајта школе достављали сва
упутства у вези са превенцијом ширења вируса COVID-19.

4. Месец јун
• Анализа успеха ученика и изостанака
• Организација испита
• Припрема плана годишњих одмора запослених и израда решења
• Организација активности на уређењу школе
• Припремање одређених сегмената годишњем плана рада и извештаја
• Припрема уписа ученика у први разред
• Анализа ризика за безбедност ученика
• У току овог месеца школа је организовала ванредне испите за априлски и
јунски испитни рок, одговарање ученика у школи који су изразили жељу да
поправе оцену, допунске испите, разредне испите, матурске и завршне испите
редовних и ванредних ученика тако што су сви ученици били подељени у групе
и тако што је у потпуности поштована свако упутство о сповођењу хигијенско
епидемиолошких мера за безбедан рад.
• Организована је и одржана седница Наставничко већа, као и седнице
одељењских већа, Испитни одбори а све на начин и према упутствима о
спровођењу појачане хигијенско-епицемиолошких мера за безбедан рад.
• Упис ученика у први разред школске 2020/21.године одвијао се и преко ЕУписа
и непосредно. Непосредан упис у школу организован је уз поштовање свих
хигијенско-епицемиолошких мера.
• Обавезно је било ношење заштитних маски и рукавица за сва лица која бораве
у школу у јуну месецу. Вођене су редовне евиденције о уласцима у школу и
вршена је дезинфекција како школског простора тако и лица која су у школи
боралива кроз постављање степ баријера и дезинфекцију руку. На свим
просторијама које су коришћене у школи као и на улазним вратима и огласним
таблама постављена су обавештења о правилима уласка и боравка у школи.

5. Месец август
• Припрема и организација седница свих органа
• Оргаизација поправних испита
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Припрема изветаја о раду директора за период 01.01-31.08.2020. године
Одређивање одељењских старешина
Припреме почетка школске године
Расподела часова и задужења наставицима и стручним сарадницима
Утврђивање организационе структуре школе
Рад на систематизацији радних места
Организацја и рад на распореду часова
Формирање одељења и утврђивање пројног стања ученика
И други текући послови

На концепцијско-оранизационе послове директор је у току школске 2017/18. Године
радио 120 сати; на организационо-материјалним пословима 490 сати; на педагошкоинструктивним и саветодавним пословима 450 сати; на аналитично-студијском раду 180
сати; у раду стручних и других органа школе 240 сати; у раду са друштвеном средином и
стручним институцијама 180 сати, на изради педагошке документације школе 84 сата, на
стручном усавршавању 55 сати.

У току извештајног период активан је био рад на самовредновању и припремама за
други круг спољашњег вредновања рада Школе. Извештај о самовредновању је посебан
документ.
Заједно са тимом за школско развојно планирање активно се радило на реализацији
планираних активности и тај извештај је посебан документ.
У току извештајног периода праћен је рад запослених на стучном усавршавању и о
томе је поднет посебан извештај.
Повреда забрана прописаних Законом о основама система образовања и васпитања
није било, али је тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања уредно
радио и о томе постоји посебан извештај.
У извештајном периоду није било налога просветних инспектора.

Наставници, стручни сарадници и остали запослени, као и ученици и родитељи
уредно су обавештавани преко Сајта школе, мејла и вибер група.
Директор је присуствовао раду стручних органа школе о чему се воде посебни
записници.
Директор је свакодневно сарађивао са ученицима и родитељима, решавајући молбе,
учествујући у покретању и вођењу дисциплинских поступака против ученика о чему постоје
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посебне одлуке, а у извештају о реализацији годишњег плана рада и статистика изречених
васпитно-дисциплинских мера, похвала и награда и слично за време до 17.01.2021. године.
У извештајном периоду нису покретаи и вођени дисциплински поступци против
запослених.
Настава се у току читаве школске године одвијала по усвојеном распореду часова за
друго полугодиште. Календар рада је поштован у потпуности, а коришћење учионица,
кабинета и осталих школских просторија вршено је рационално и у складу са распредом
часова за све време одвијања непосредне наставе. Настава се одвијала комбиновано до
краја наставне годиен.
Наставни планови редовне, додатне, допунске, припремне и консултативне наставе
реализовани су уз незнатна одступања до којих је дошло из оправданих разлога
проузрокованих тренутном епидемиолошком ситуацијом у земљи.
Дежурство наставника и ученика је реализовано без већих измена закључно са
16.03.2020. године.
Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину детаљно
су изанализирани сви облици образовно-васпитног рада, самовредновање, стручно
усавршавање, резултати образовно-васпитног рада за све класификационе периоде и
коначни резултати на крају школске 2020/2021.године.
У извештајном периоду уредно је обављана активност на праћењу рада наставника
кроз посете часовима, упућивање наставника на стручне семинаре.
Директор свакодневно сарађује са помоћницима директора, наставницима,
ученицима, секретаром, службом рачуноводства Школе а ради обављања дневних радних
задатака. Опсег тих послова и задатака је толико различит и свеобухватан.
Директор
интензивно
сарађује
и
психолошко-педагошком
службом,
библиотекарима, тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
У току извештајног периода директор је интензивно радио са:

-

родитељима ученика
средњим и основним школама
локалном самоуправом
школском управом
ресорним министарством
великим бројем факултета
црвеним крстом
заводом за трансфузију крви
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-

правним лицима и предузетницима са којима школа има закључене уговоре о
практичној настави
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5.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Датум
време

и

Дневни ред

25. 11. 2020. У 1.Усвајање записника са предходне
19 часована
2. .Разматрањерезултата
даљину
образовноваспитног рада
3.Изрицање васпитно дисциплинских
мера.
4.Ослобађање од наставе физичког
васпитања

22.12. 2020. У
19 часова

1.Усвајање записника са предходне
седнице
2.Разматрањерезултата
образовноваспитног рада на крају првог
полугодишта
3.Изрицање васпитно дисциплинских
мера.
4.Разматрање плана уписа у први разред
2021/22.

Важније одлуке

1. Записник усвојен
2.Постављен материјал –Преглед резултата
образовно-васпитног рада на крају првог
класификационог периода
3.Нема ученика којима је изречена
дисциплинска мера.
4.Ослобођени наставе физичког васпитања :
Марија Ристановић 3/1 и Младен Тадић 3/1.

1. Записник усвојен једногласно
2.Постављен материјал –Преглед резултата
образовно-васпитног рада на крају првог
полугодишта.
3. Нема ученика којима је изречена
дисциплинска мера.
4.Предложен план уписа усвојен са 78
гласова , 1 против и 1 уздржан.
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1. Усвајање записника са предходне
01.06.2020.
у 19 часова ,на 2.Календар послова за јун
даљину
3.Упознавање са комисијама за полагање
матурског и завршног испита и списак
дежурних наставника
4.Проглашаванје
ученика
носиоца
дипломе Вук Караџић
5.Избор ученика генерације
6.Доношење одлуке о награђивању
ученика завршних одељења
7.Доношење одлуке о ослобађању од
наставе физичког васпитања

1. Записник усвојен једногласно
2. Ненад Каитовић поставио предлог
послова за јун месец
3.Постављен материјал о комисијама
и дежурним наставницима за
полагање матурског и завршног
испита.
4.Једногласно усвојено да се Вукова
диплома додели :Андријани
Јовановић 4/1,Наташи Лазић
4/2,Ивани Максић 4/3 и Емилији
Коларић 4/6.
5.Једногласно усвојен предлог да се
Наташа Лазић прогласи ђаком
генерације.
6.Сви одлични ученици ће бити
награђени за постигнути успех у
складу са Правилником о
награђивању.
7.Од наставе физичког васпитања
ослобођен Бојан Благојевић 3/9.

24.06.2021.у
1. Усвајање записника
1.Записник усвојен једногласно
20:00 на даљин2. Разматрање резултата образовно
2.Постављен материјал са
резултатима
васпитног радана крају наставене 2020/21 .
3. Доношење одлуке о награђивању 3.Једногласно донета одлука о
одличних ученика
4.Разматрање анекса Школског програма

награђивању одличних ученика

књигом.
4.НВ упознато са анексом
Школског програм
31.08.2021.
у 9часова 1. Усвајање записника 1.Записник усвојен једногласно2. Разматрање
резултата образовно-васпитног
радана
крају наставне године
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3. Разматрање резултата матурског и резултате матурског и завршног
испита завршног испита у августовском року
4. Разматрање извештаја о 4.Разматрани извештаји о раду реализацији
ГПР за 2020/21. Усвајање директора,самовредновању и стручном распореда
и распоред смена. усавршавању.
Одређивање одељенских старешина. 5.Бранка Репић је прочитала
одељенске 5. Разматрање ГПР за старешине првог разреда.
2021/22(Структура,Ритам рада,план У прву смену иду први и други разред а
самовредновања,стручног трећи и четврти у другу.
.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Због специфичности у раду ове школске године, Савет родитеља одржао је
један састанак.
На састанку је :
1. разматран извештај о раду школе у школској 2019/2020. години
2. разматран годишњи плана рада школе за школску 2020/2021. годину
3. разматра извештај о самовредновању
4. разматран и пратио услове за безбедност и заштиту ученика у школи
5. усвојио предлог и периодично усвајао извештаје о реализацији новчаних
средстава из
донације родитеља ради побољшања безбедности ученика и материјалних
услова рада
школе
6. упознао се са предлогом уџбеника и уџбеничке литературе за школску
2020/2021.
7. изабрао представнике Савета родитеља за члана тима за самовредновање и
тима за
школско развојно планирање
Записници се налазе у секретаријату школе.
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5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
СЕПТЕМБАР:
- Утврђивање организационе шеме рада школе
- Формирање одељења и снимање бројног стања ученика
- Организација седница стручних органа
- Рад на распореду наставног и ваннаставног рада
- Организација ваннаставних активности
- Верификација глобалних и оперативних планова рада наставника
- Упознавање нових прописа на којима се заснива рад и управљање школом
- Анализа ризика за безбедност ученика
У оквиру горе наведених послова обављали смо:
Учествовали у изради Годишњег плана рада Школе и Извештаја о раду.
Присуствовали састанцима Савета родитеља и Школског одбора .
-Остали послови су текући а тичу се верификације планова као и решавање проблема у
настави. Одржане су седнице одељенских већа на којима је утврђено бројно стање.
Обављени разговори са младим колегама везанo за унапређење наставе.
ОКТОБАР:
- Унапређивање организације васпитно-образовног рада школе
- Сарадња са наставницима приправницима
- Анализа текућих проблема и решавање истих
- Организовање испита ванредних ученика
- Сарадња са друштвеном средином и организацијама
- Анализа ризика за безбедност ученика
Предвиђени послови су и реализовани.
Са младим колегама обављено је више раговора и пружена помоћ у припреми
наставе.Због пандемије није мило посета часовима наставника.
Учествовали су у организацији испита ванредних ученика.
Решавани су проблеми око дежурства наставника.
НОВЕМБАР
- Праћење реализације фонда одржаних часова
- Анализа успеха и изостајања ученика
- Предлог мера за унапређивање васпитно-образовног рада
- Сарадња са родитељима и родитељски састанци
- Анализе и израда извештаја за потребе стручних органа
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У току новембра праћени су: одржавање часова и редовност наставника у извођењу
наставе. Организовани су и реализовани ванредни испити. У оквиру плана рада
одржани су састанци Одељењских већа.
ДЕЦЕМБАР
- Праћење рада ученика, успеха и анализа оцењивања
- Анализа рада школе
У оквиру редовних послова одржано је наставничко веће.
Извршен је увид у педагошку евиденцију –Е Дневнике.
ЈАНУАР
- Извештај о раду школе за прво полугодиште
- Постављање организације рада у другом полугодишту
- Контрола вођења педагошке документације
- Израда потребних анализа и извештаја
- Припреме за испите ванредних ученика
- Анализа ризика за безбедност ученика
Помоћници директора су учествовали у свим пословима везаним за завршетак првог
полугодишта и организацију у другом полугодишту. У том смислу се са
координаторима за практичну и блок наставу разговарало о терминима одржавања
исте . Организовани су ванредни испити. Oдржана су одељенска већа. Предати су
потребни извештаји.
Помоћници директора су учествовали у неколико разговора са колегама и ученицима.
Организована су одељенска већа поводом завршетка првог полугодишта.
Израдађени су извештаја и анализе које су потребне за прво полугодиште, као и других
потребних докумената.
Извршене су припреме за испите ванредних ученика.
ФЕБРУАР
- Праћење реализације фонда сати на полугодишту
- Педагошко-инструктивни рад
- Сарадња са ученицима, одељењским заједницама и родитељима
- Припрема и организација такмичења ученика
- Праћење и организација блок наставе
- Анализа ризика за безбедност ученика
Праћена је реализација наставног фонда и учествовано у педагошко инструктивном
раду. Сарадња са колегама и родитељима је остваривана разговорима.
МАРТ
- Анализа рада стручних органа и комисија
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- Анализа реализације фонда сати
- Анализа успеха ученика и изостајања
- Анализа ризика за безбедност ученика
Редовно је праћена реализација наставе на даљину и учествовано је у анализи успеха
ученика .
Обзиром да је велики број факултета и виших школа тражио да врши промоцију,
утврђени термини су отказани због епидемије.
Сва такмиченја су отказана и предавања представника Националне службе за
запошљавање.
АПРИЛ
- Припрема и организација испита за ванредне ученике
- Припреме и организација екскурзија
- Праћење реализације практичне наставе
- Припреме за завршетак наставе у разредно-часовном систему
- Анализа ризика за безбедност ученикаање
Обављани су сви послови у вези ванредних ученика, као и остале послове предвиђене
Планом рада.
Организована су и спроведена Одељенска већа поводом трећег класификационог
периода, пропраћена реализација наставе и ваннаставних активности и успех ученика.
МАЈ
- Матурски и завршни испит (припрема, теме, консулт.)
- Утврђивање структуре и концепције ГПР
- Инструкције и контрола вођења педагошке документације
- Анализа ризика за безбедност ученика
Спроведене су припреме за матурски и завршни испит. Дата су упутства наставницима
и сарадницима о извођењу матураског и завршног испита уз појачане мере заштите од
вируса.
Завршена је школска година за завршна одељења па су организована и реализована
одељенска већа и утврђен успех.
У оквиру анализе за безбедност ученика, одржана је превентивни разговори са
ученицима пре матурске вечери.
ЈУН
- Праћење реализације фонда сати редовне наставе и ваннаставни активности
- Анализа успеха ученика и изостајања
- Извештај о раду школе на крају наставне године
- Организација испита
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- Организација активности на уређењу школе
- Припреме за израду одређених сегмената ГПР школе
- Анализа ризика за безбедност ученика
На седницама одељенских већа је уртврђена реализација наставе у свим одељењима,
и ваннаставних активности. Анализирани су резултати, дисциплина и успех ученика.
Организовани су поправни испити за ученике завршних разреда.Oрганизовани
разредни испити за ученике који су за то имали оправдан разлог.
Организовани су и проведени испити за ванредне ученике. Организован је и
спроведен матурски и завршни испит.
Извесни извештаји су припремљени као део ГПР.
ЈУЛ
Организован је и спроведен упис ученика у првом и другом кругу.
АВГУСТ
- Припрема и организација седница стручних органа
- Организација поправних испита
- Организација уписа ученика
- Извештај о раду школе на крају школске године
- Материјалне припреме за почетак школске године
- Утврђивање организационе шеме рада школе
- Одређивање одељењских старешина
- Подела задужења наставницима у оквиру 40-часовне радне недеље
- Организација и израда распореда часова
- Организациони послови за почетак школске године
- Формирање одељења и утврђивање бројног стања ученика
Организоване су седнице Одељењских већа посебно за одељења 1-8 и 2-8 јер су имали
професионалну праксу током лета. Организовани су и спроведени поправни испити.
Организоване су и одржане седнице свих Одељењских већа после завршених
поправних испита.
Организован је и спроведен матурски и завршни испит.
Помоћници директора су учествовали у изради извештаја о раду школе. Дати су
предлози за одређивање разредних старешина. Учествовано је у свим пословима
везаним за почетак нове школске године, формирање одељења и утврђивање бројног
стања ученика.

5.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Послове Организатора практичне наставе у овој школској години обављали су
Ненад Каитовић и БранкаРепић. Организатори практичне наставе успоставили је
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контакт са пословним партнерима у чијим објектима ученици могу обављати
практичну, блок наставу и професионалну праксу. Урађени су уговори и потписани од
стране школе и привредних субјеката.
На основу уговора урађени су упути за сваки објекат. Направњен је преглед
објеката у којима учениц.и обављају све видове практичне наставе.На почетку
школске године направљен је распоред часова практичне наставе. Распоред блок
наставе и професионалне праксе направљен је у децембру.
Обављени су разговори са свим професорима који обављају практичну, блок и
професионалну праксу.Континуирано прате рад и учествују у решавању проблема.
За економске и финансијске техничаре , за које није обезбеђена блок настава у
привредним субјектима, настава се изводи у кабинетима школе.Због пандемије , од
марта месеца , није могла да се реализује практична настава и блок у
објектима.Ученицима су прослеђене теме и упутства за наставу на даљину.
Организатори практичне наставе учествују у раду свих органа Школе. О свим
пословима благовремено извештавају директора Учествују у изради ивештаја о раду и
Годишњем плану школе у свом домену.
Ове године обављено је више разговора са привредницима и представницима
Привредне коморе везано за дуално образовање .
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5.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
Корисници библиотеке били су редовни и ванредни ученици школе и
запослени: наставно особље, стручни сарадници, помоћно-техничко особље, домар.
У септембру обављено је упознавање нових ученика са организацијом и
начином рада библиотеке, врстама каталога, фондом и начином коришћења
читаонице у библиотеци и помоћ коју могу да добију у вези са израдом радова.
Уоквиру текућих послова вођена је редовна дневна евиденција издатих књига,
радило се на картотеци, прављени спискови за књиге које нису враћене на време, а
радило се и на заштити књига. Такође, прављенесу и листе дезидерата за набавку
белетристике на основу усменог анкетирања корисника.
Због пандемије, рад у библиотеци одвијао се уз појачане мере заштите.

5.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
СЕПТЕМБАР
- План и програм рада одељењских већа
- Утврђивање бројног стања ученика по одељењима
-План израде писмених и контролних задатака
- Организација додатне, допунске и факултативне наставе
- Организација друштвених и слободних активности ученика
- Извештај о набавци уxбеника и приручника
- Разматрање програма и плана екскурзија
- Анализа ризика за безбедност ученика
Утврђено је бројно стање ученика, и донесен план и програм рада одељенских већа.
Усвојен је распоред израде писмених и контролних задатака.
Постигнут је договор о организацији допунске, додатне и факултативне наставе у
оквиру задужења наставника у радној недељи.
Постигнут је договор о организацији друштвених и слободних активности, као и другим
облицима рада у Школи и ван ње.
Набавка уџбеника по договору са разредним старешинама је усмерена на књижару
„Тршић“ те је договорено да се о томе обавесте ученици.
Одељењска већа су упозната од стране педагога и психолога школе о начину
одржавања часова разредног старешине и одељењске заједнице тако да се усмере ка
максималној заштити ученика од насиља и појача њихова безбедност.
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НОВЕМБАР
- Праћење реализације наставе и других облика образовноваспитног рада
- Праћење и обрада појединих појава и проблема у одељењу
- Утврђивање успеха ученика на крају И класификац. периода
- Анализа дисциплине ученика и изостајања
- Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима
- Анализа ризика за безбедност ученика
Праћена је реализација наставе и других образовноваспитних облика рада. Педагог је
упознала Одељенско веће са потребом евиденције ученика којима је потребна
додатна подршка.
Педагог и психолог Школе су истакла да је присутно вршњачко насиље, те да ћемо се
томе треба посветити више пажње.
Утврђен је успех ученика на крају првог квалификационог периода и оцењено да није
задовољавајући. Зато веће мора појачати рад. На предлог одељењских старешина
ученици су кажњени укором одељењских већа.
Анализом за безбедност ученика закључено је да постоји добра сарадња
ДЕЦЕМБАР
- Праћење реализације наставе и других облика образовно-васпитног рада
- Праћење и обрада специфичних појава у одељењу
- Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима
- Анализа ризика за безбедност ученика
Одељенска већа су пратила реализацију наставе и извршена је контрола оцењивања
пре полугодишта.
Све појаве које су биле специфичне у одељењима су пријављене педагошкопсихолошкој служби која их је преузела.
У оквиру анализе ризика за безбедност ученика одељенско веће сарађује са
педагошко-психолошком службом и са руководством школе у отклањању ризика.
ЈАНУАР
- Праћење реализације наставе и других облика образовно-васпитног рада
- Утврђивање успеха и владања ученика на крају полугодишта
- Праћење и обрада специфичних појава у одељењу
- Изрицање васпитно-дисциплинских мера ученицима
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- Анализа ризика за безбедност ученика
На трећој седници одељењских већа су утврђени успех и оцене из владања за све
ученике. Утврђено је да су планирани часови и одржани изузев неколико
предмета.Подаци о томе се налазе у табелама.
Изречене су васпитно дисциплинске мере ученицима поводом неопраданог
изостајања из школе као и због непримереног понашања у школи и ван ње.
Анализом безбедности ученика одељењска већа су констатовала да су имала добру
сарадњу са педагошко психолошком службом и руководством школе. На предлог
одељењских старешина ученици су кажњени укором одељењског већа.
ФЕБРУАР
-Праћење почетка рада у другом полугодишту
- Анализа за ризика за безбедност ученика
-Праћење специфичних појава у одељењу
Почетак другог полугодишта одељењска већа прате договором о распореду писмених
задатака и контролних вежби, за оне предмете где је из одређених разлога морало да
буде измене.
Анализа за ризик за безбедност ученика вршена континуирано.
АПРИЛ
- Праћење реализације плана и програма
- Утврђивање успеха ученика на крају класификационог периода
- Анализа дисциплине и изостајања
- Праћење развоја образовно-васпитних ситуација у одељењу
- Анализа ризика за безбедност ученика
Реализовани су наставни планови и програми на даљину за овај период.
У оквиру анализе дисциплине и изостајања нису изречене васпитно дисциплинске
мере ученицима због пандемије.
Образовно васпити рад је праћен кроз састанке руководилаца стручних већа.
Чланови одељењских већа су у сталној сарадњи са педгошко психолошком службом,
као и са руководством школе.
ЈУН
- Праћење остваривања наставног плана и програма
- Утврђивање успеха и владања ученика на крају године
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- Анализа практичне и блок наставе
- Похваљивање и награђивање ученика ( предлози за НВ )
- Изрицање васпитно-дисциплинских мера
- Анализа ризика за безбедност ученика
План и програм су у потпуности реализовани.
Успех ученика утврђен и ученици упућени на полагање матурског и завршног испита.
Похваљени су сви одлични ученици и ученици који су остварили успех на
такмичењима.Анита Блађић предложена је за Ђака генерације.
Није било изрицања васпитно дисциплинских мера.

5.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА
***напомена: рад психолога у 2020/2021 је у веома значајној мери условљен пандемијом Корона вируса те специфичном
организацијом наставе готово током целе школске године. Такође и тиме што је психолог била болесна од Корона вируса
(пре почетка вакцинације), и то у тежем облику, на дуже време и са последицама које нису сасвим нестале ни сада (август
2021.)

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

•
-

Учествовање у припреми:
Развојног плана установе:

Координирње Актива за развојно планирање, писање Плана рада Тима и Развојног акционог плана за
текућу школску годину, а на основу урађеног Развојног плана за период 2016-2021 и
самовредновања за 2020-2021;
Годишњег плана рада школе у деловима који се односе на Развојни план установе, Заштиту
ученика од насиља, занемаривања, дискриминације и злостављања, Подршку ученицима, Сарадњу
школе и породице и др.;
•

Сарадња са наставницима у вези са израдом планова и програма рада;

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
•
Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања ученика у развоју и
учењу у отежаном околностима:
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Праћење по различитим иницијалним основама укупно око 38 ученика трећег и четвртог
разреда (по договору о подели задужења са педагогом);
•
Психолог је била доступна ученицима он-лине (мејлом, и преко различитих Viber
група), а такође и „уживо“ према потребама ученика и онда када су и ученици и психолог били у
школи (разговори су организовани и мимо тих термина уз поштовање свих прописаних мера
заштите).
•
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалних образовних
планова за ученике који наставу похађају по ИОП1 и ИОП2 у оквиру редовних одељења, као и свих
ученика који похађају одељења за децу са сметњама у развоју.
•

Израда делова извештаја за Годишњи извештај о раду школе:

-

Израда извештаја о раду Актива за Развојни план установе;

-

Израда извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања,
дискриминације и злостављања;

-

Израда извештаја о раду психолога;

РАД СА НАСТАВНИЦИМА
•
Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији образовно-васпитног рада,
посебно имајући у виду наставу која се одвијала он-лине и уз употребу ИКТа;
•
Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: организација и
осмишљавање он-лине наставе, употреба информационих технологија, програма и платформи,
комуникација и сарадња у отежаним околностима, конструктивно решавање сукоба и проблема,
подршка развоју личности ученика, подучавање и учење:
Више пута обављане консултације са одељењским старешинама III и IV разреда по
различитим основама;
-

Учествовала у раду Тима за ИОП за све ученике за које је било неопходно.

•
Оснаживање за рад са ученицима из осетљивих друштвених група упознавањем са
карактеристикама тих ученика, развијање фексибилног става према културним разликама и
развијање интеркултуралне осетљивости кроз информисање ученика о стипендијама за ученике
Ромске националности. Ове године програм је реализован и три ученика наше школе су добила
стипендије. Функцију ментора је обављала психолог.
•

Пружање подршке наставницима у раду са родитељима/старатељима:

Укупно разговарано и рађено са 12 родитеља по различитим основама, са већином у
присуству одељењских старешина;
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Са 4 родитеља су одржани претреси у вези изрицања васпитних и дисциплинских мера у
присуству одељењских старешина;
•
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива у ванредним
околностима;

РАД СА УЧЕНИЦИМА
•
Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме у комуникацији и
понашању:
Укупно рађено на различите начине са 38 ученика. Они су на различите начине успостављали
комуникацију са психологом који је био доступан за све видове комуникације (осим у периоду када
је и сам био болестан од Короне). Проблеми због којих су имали потребе за саветодавним радом су
такође различити. Обављено је више од 50 индивидуалних и заједничких разговора (са више ученика
и/или скупа са родитељима). Са некима разговарано једном, а са 2 ученика више пута. Углавном,
озбиљнијих проблема није било, а што свакако има везе и са специфичном организацијом наставе.
Утисак је да су ученици преферирали наставу уживо и да их је било доста којима су другови из
одељења/школе недостајали. Један део разговора односио се управо на те проблеме (социјалну
изолацију).
Када је он лине настава у питању рађено је са 18 ученика, углавном на иницијативу
одељењских старешина. Најчешћи разлог била је неактивност ученика на појединим предметима, а
узроци: немају одговарајућу опрему, интернет, не умеју да користе неке апликације или немају
довољно добру опрему за то, користе ситуацију да избегну обавезе…Обављане су консултације са
одељењским старешинама и предметним наставницима а по потреби обавештавани, консултовани и
укључивани родитељи.
-

Психолог присуствовала на 4 претреса, написала 3 мишљења за ученике тим поводом;

РАД СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА
•
Саветодавни рад са родитељима / старатељима ученика који имају различите тешкоће у
развоју, учењу и понашању
-

Укупно разговарано и рађено са око 12 родитеља по различитим основама:

-

Са 4 родитеља одржани претреси у вези изрицања васпитних и дисциплниских мера;

•
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација;
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•
Учешће у реализацији првих родитељских састанака (поводом упознавања родитеља
ученика првог разреда са Програмом заштите ученика од насиља, занемаривања, дискриминације и
злостављања).
•

Успостављање контаката и посредовање у комуникацији између школе и родитеља;

САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
•
Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената школе,
прегледа, извештаја, анализа:

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
•

Учествовала у раду Наставничког већа и одељењских већа (углавном онлине):

-

Присуствовала свим одељењским и наставничим већима;

-

Учествовала у раду осталих тимова и стручних већа који се образују у школи:

•

Координирала рад Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања (пише
све записнике, дописе другим иниституцијама, извештаје и доставља мишљења директору);
Води Актив за развојно планирање;
Учествује у раду Тима за ИОП;

•
-

Учествује у раду Актива стручних сарадника са територије града Лознице

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
•
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика:
За неколико ученика контактиран Центар за социјални рад телефоном и лично, разговарано
са Жељком Јанковић, психологом, супервизорком и са Радом Секулић, водитељком случаја;
Остварена сарадња са Центром за породични смештај у вези ученика који су у хранитељским
породицама;
•
Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева
образовно-васпитног рада и добробити ученика:
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-

Редовна сарадња са КЗМ Лозница;

-

Сарадња са основним школама на територији општине Лозница;

-

Сарадња са Школском управом;

Сарадња са Омладинским центром у Лозници (курсеви за младе, округли столови,
предавања...)
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5.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Подручје рада

Активности

Рад са
ученицима

Рад са
наставницима

1. Саветодавно-индивидуални рад са ученицима, као и претходних година
вођен је у вези са неоправданим изостајањем ученика из школе,
породичним проблемима, проблемима у емоционалном развоју,
тешкоћама у савладавању градива, проблемима у комуникацији са
појединим професорима, прилагођавањем ученика првог разреда на
средњу школу, проблемима у комуникацији са вршњацима ,
проблемима у понашању.
2. Професионална оријентација и Каријерно вођење
a. индивидуално саветовање у вези са доношењем одлуке о
избору даљег школовања/факултета
b. Координација презентација факултета и високих школа
c. Сарадња са НВО, Музејом Јадра – учешће у пројекту «Културно
наслеђе као туристички потенцијал» са изабраним ученицама
Број ученика који су били укључени у индивидуално-саветодавни рад
био је мањи у односу на претходне године. Разлог за то је настава на
даљину, присуство половине одељења у школи, скраћени режим наставе
током целе школске године.
3. Педагошко- инструктивни рад у вези са израдом планова и програма
рада- дистрибуцуја службених гласника, образаца, наставних планова и
програма. Пружање помоћи у дефинисању посебних делова наставног
плана и програма.
4. Педагошко- инструктивни рад са наставницима у вези са израдом
припреме за час- дистрибуција сценарија, образаца за писање наставних
припрема.
5. Сарадња са одељењским старешинама и наставницима ради спровођења
појачаног васпитног рада са ученицима- учешће у вођењу евиденције,
комуникације са родитељем, рад са учеником...
6. Сарадња са одељењским старешинама и наставницима у вези са
ученицима којима је потребна додатна подршка у образовањуидентификација ученика, спровођење процедуре предвиђене
Правилником
7. Сарадња са одељењским старешинама у комуникацији са родитељимауспостављање комуникације, саветодавни разговори...
8. Педагошко-инструктивни рад са наставницима – приправницима.
9. Педагошко-инструктивни рад са наставницима – менторима
(упознавање са програмом рада ментора и приправника и вођењем
евидинције о раду ментора и приправника)

10.
Рад са
родитељима

11. Сарадња са родитељима у спровођењу појачаног васпитног рада са
ученицима (неоправдано изостајање из школе, пролеми у
понашању...)
12. Успостављање контаката и посредовање у комуникацији између школе
и родитеља

Планирање и

13. Писање посебних делова Годишњег плана рада: програм рада УП,
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програмирање
образовноваспитног рада

програм сарадње са породицом,план рада Тима за самовредновање,
план рада Тима за инклузивно образовање, Тима за додатну подршку,
програм увођења приправника у посао, израда оријентационог плана
рада стручних већа, израда плана рада одељењске заједнице...
14. Писање годишњег плана рада педагога
15. Сарадња са наставницима у вези са израдом планова и програма рада.
16. Консултације са наставницима у вези са припремом наставе на даљину

Праћење и
вредновање
образовноваспитног рада

17. Израда извештаја за Годишњи план рада: извештај о раду УП, извештај о

Рад у школским
тимовима

19. Координатор Тима, за инклузивно образовање: инструктивни рад са

Сарадња са
установама и
организацијама

Стручно
усавршавање

Маркетинг

раду тима за инклузивно образовање, извештај о раду Тима за
каријерно вођење и професионалну оријентацију
18. Увид у извођење наставе на даљину

наставницима, формирање досијеа за ученике и др.
20. Рад у Тиму за заштиту ученика од насиља, дискриминације,
злостављања и занемаривања (вођење евиденције, писање извештаја за
поједине случајеве и др.)
21. Сарадња са Ученичким парламентом
22. Координатор школског пројекта „Што се боље познајемо, боље се
разумемо“ - Подршка Европске уније управљању миграцијама у
Републици Србији

23. Активом стручних сарадника на територији општине
24. Сарадња са основним школама на територији општине Лозница
25. Сарадња са Омладинским центром у Лозници (курсеви за младе,
округли столови,предавања...)
26. Сарадња са Центром за социјални рад
27. Сарадња са музејом Јадра
28. Сарадња са Групом 484
29. Сарадња са Домом за децу и младе у Бањи Ковиљачи...
30. Спровођење активности у оквиру личног стручног усавршавања у
установи (активности наведене у прилогу)
31. Вођење портфолија и евиденције о личном стручном усавршавању
32. Координисање учешћа наставника на стручним семинарима ( пријава,
избор семинара, евиденција о учешћу)

33. Припрема материјала за школски сајт
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5.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ШКОЛСКЕ 2020/21.
ГОДИНЕ
Конституисање Ученичког парламента и избор руководства извршено је на почетку школске године.
Председница Ученичког парламента изабрана је гласањем представника одељења електронским
путем.
Рад Ученичког парламента и поред ентузијазма руководства био је осујећен епидемиолошком
ситуацијом и превентивним мерама којих се школа придржавала у вези с тим, тако да су у
претходној школској години Ученички парламент реализоване следеће активности:
•
•
•

Дан розе мајица – 24.2.2021.
Пројекат Групе 484 „Културно наслеђе као туристички потенцијал“: учешће у радионицама
31.5. и 1.6.2021. у Музеју Јадра
Учешће у хуманитарним акцијама током школске године у сарадњи са Омладинским центром
за помоћ деци оболелој од тешких болести

51

Извештај о реализацији годишњег плана рада школске 2019/20 године

5.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И
КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
Током претходне школске године и овај тим је радио ограничено, те су
изостале уобичајене стручне екскурзије и посете сајмова.
Информисање ученика осмог разреда и њихових родитеља извршено је
путем презеентација о образовним профилима које су електронским
путем прослеђене основним школама.
Организовање промоција факултета и високих школа за ученике завршних
разреда углавном се сводило на пријем промотивног материјала. Посебну
промоцију имао је ПЕП – висока школа из Лознице, у виду радионица за
матуранте.
Индивидуално саветовање и информисање за наставак школовања
спроводила је педагошко.психолошка служба у оквиру свог непосредог
рада са ученицима.
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5.13.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА И
ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

Активности

Носиоци реализације

Израда плана и програма Тима
за инклузивно образовање;
формирање Тима

Извори доказа
Записници са
састанака

Увођење у евиденцију ученика
из осетљивих група

ПП служба

Израда педагошких профила за
ученике који су у основној
школи обухваћени инклузијом;

Предметни наставници,
педагошко-психолошка
служба, Тим за ИО

Израда педагошких профила у
процени потребе и утврђивање
права на ИОП-1 или ИОП-2

Записници ОВ

Документација тима
за ИО (досијеи
ученика)

Формирање тимова за додатну
подршку

ИО тим према
процедури предвиђеној
Правилником

Записници ОВ

Израда и реализација
индивидуалних планова рада

Тим за ИО, Тимови за
додатну подршку

Урађени планови

Припреме за
полагање завршног испита са
прилагођавањем стандарда

Тим за ИО
- предметни
наставници,
од.старешина
- ИОП тим за пружање
додатне подршке

Записник са полагања
завршног испита,
ученички досијеи

Праћење примене ИОП-а;
праћење напредовања ученика

Тим за ИО

Евалуација и измена ИОП-а

Тим за ИО

Тимови за додатну
подршку
Евалуативни листови

Тимови за додатну
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подршку
Припрема и дистрибуција
материјала у оквиру наставе на
даљину

Предметни наставници

Наставни материјал,
увид у остварену
коминикацију са
учеником и/или
родитељем/старатеље
м

5.14.ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУНАСТАВНИКА
У току ове школске године запослени су сами бирали и похађали семинаре из
своје области.Неки су финансирани из средстава школе а неке су плаћали сами
наставници. Сви семинари су били на даљину.Сертификати се налазе код запослених и
секретара школе.
Извештаји о стручном усавршавању наставника унутар установе налазе се код
руководиоца стручних актива. Стручно усавршање се одвијало и путем угледних часова
и презентација са посећених семинара.

5.15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
1. Подаци о обављеном самовредновању
Назив стручне школе

Средња економска школа

Адреса стручне школе

Трг Јована Цвијића 4

телефон – факс – мејл

015/876-055; 876-054; 878-160
esloznica@sezampro.rs

Период који обухвата
процес самовредновања
Име и презиме директора
Име и презиме
руководиоца тима за
самовредновање
Датум извештаја о
самовредновању

Школска 2019/2020. година
Миодраг Деспотовић
Снежана Станић
03.06.2019.
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Чланови тима за самовредновање
Име и презиме
Станић Снежана
Којић Милица
Татјана Радић
Васиљевић Гордана
Јелена Тодоровић
Јелић Младеновић Данијела
Ђурић Тања
Мишковић Марко, IV-3
Јовановић Тања, III-1

Позиција
Наставник, руководилац тима
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
представник ученика
представник ученика

На основу Правилника о стандардима квалитета рада установа ("Службени гласник РС Просветни гласник", број 14/18), Тим за самовредновање одредио је следеће кључне области
квалитета и показатеље:
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

1.1. Програмирање образовно васпитног рада је у функцији
квалитетног рада школе.

1.1.1. Школски програм се заснива на
прописаним начелима за израду овог
документа.
1.1.2. У изради Развојног плана установе
учествовале су кључне циљне групе
(наставници,
стручни
сарадници,
директор, ученици, родитељи, локална
заједница).
1.1.3. Садржај кључних школских
докумената одржава специфичности
установе.
1.1.4. Програмирање рада заснива се на
аналитичко-истраживачким подацима и
проценама квалитета рада установе.
1.1.5. У програмирању рада уважавају се
узрасне, развојне и специфичне потребе
ученика.
1.2.1. Годишњи план рада донет је у
складу са школским програмом,
развојним
планом
и
годишњим
календаром.
1.2.2.
У
оперативним/акционим
плановима органа, тела, тимова,

55

Извештај о реализацији годишњег плана рада школске 2019/20 године

1.2. Планирање рада органа, тела и
тимова је у функцији ефективног и
ефикасног рада у школи.

1.3. Планирање образовно-васпитног
рада усмерено је на развој и остваривање
циљева
образовања
и
васпитања,
стандарда
постигнућа/исхода
у
наставним
предметима
и
општих
међупредметих
и
предметних
компетенција.

стручних сарадника и директора
конкретизовани су циљеви из развојног
плана и школског програма и уважене
су актуелне потребе школе.
1.2.3. Планови органа, тела и тимова
јасно одсликавају процесе рада и
пројектују промене на свим нивоима
деловања.
1.2.4. Оперативно планирање органа,
тела и тимова предвиђа активности и
механизме
за
праћење
рада
и
извештавање током школске године.
1.2.5. Годишњи извештај садржи
релевантне информације о раду школе и
усклађен је са садржајем годишњег
плана рада.
1.3.1.
Наставници
користе
међупредметне
и
предметне
компетенције и стандарде за глобално
планирање наставе и исходе постигнућа
за оперативно планирање наставе.
1.3.2. У оперативним плановима
наставника и у њиховим дневним
припремама видљиве су методе и
технике којима је планирано активно
учешће ученика на часу.
1.3.3. Планирање допунске наставе и
додатног рада је функционално и
засновано је на праћењу постигнућа
ученика.
1.3.4.
У
планирању
слободних
активности уважавају се резултати
испитивања интересовања ученика.
1.3.5. Планирање васпитног рада са
ученицима засновано је на аналитичкоистраживачким подацима, специфичним
потребама
ученика
и
условима
непосредног окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже
самовредновање рада наставника и/или
напомене о реализацији планираних
активности.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере
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4.1. У школи функционише систем
пружања подршке свим ученицима.

4.2. У школи се подстиче лични,
професионални и социјални развој
ученика.

4.3. У школи функционише систем
подршке ученицима из осетљивих
група и ученицима са изузетним
способностима.

за пружање подршке ученицима у
учењу.
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере
за
пружање
васпитне
подршке
ученицима.
4.1.3. На основу анализе успеха и
владања предузимају се мере подршке
ученицима.
4.1.4. У пружању подршке ученицима
школа укључује породицу односно
законске заступнике.
4.1.5. У пружању подршке ученицима
школа предузима различите активности
у
сарадњи
са
релевантним
институцијама и појединцима.
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима
при преласку из једног у други циклус
образовања.
4.2.1.
У
школи
се
организују
програми/активности
за
развијање
социјалних вештина (конструктивно
решавање
проблема,
ненасилна
комуникација…).
4.2.2. На основу праћења укључености
ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика, школа утврђује
понуду ваннаставних активности.
4.2.3. У школи се промовишу здрави
стилови живота, права детета, заштита
човекове околине и одрживи развој.
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне
активности подстиче се професионални
развој ученика, односно каријерно
вођење и саветовање.
4.3.1. Школа ствара услове за упис
ученика из осетљивих група.
4.3.2. Школа предузима мере за редовно
похађање наставе ученика из осетљивих
група.
4.3.3.
У
школи
се
примењује
индивидуализовани
приступ/индивидуални
образовни
планови за ученике из осетљивих група
и ученике са изузетним способностима.
4.3.4.
У
школи
се
организују
компензаторни програми/активности за
подршку учењу за ученике из
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осетљивих група.
4.3.5.
Школа
има
успостављене
механизме за идентификацију ученика
са изузетним способностима и ствара
услове
за
њихово
напредовање
(акцелерација; обогаћивање програма).
4.3.6. Школа сарађује са релевантним
институцијама
и
појединцима
у
подршци ученицима из осетљивих група
и
ученицима
са
изузетним
способностима.
Сврха спроведеног процеса самовредновања јесте директан допринос квалитету образовања
у нашој школи.
У овом поступку испоштовани су основни принципи самовредновања. Обезбеђена је
анономност података и њихова заштита од злоупотребе. Утврђена су правила понашања и
деловања тима и правила доступности и употребе података (подаци су код стручног
сарадника и доступни су на увид свим заинтересованим).
Да би смо постигли циљеве процеса самовредновања у тим за самовредновање укључили смо
ученике. Ученици су правилно информисани о сврси и исходима процеса самовредновања.
Технике и инструменти који су коришћени у истраживању су: анализа документације (чек
листе), интервјуисање (слободни разговори) и анкетирање (упитник).

Резултати
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Резултати за ову област добијени су анализом школске и педагошке документације (анализа
школских програма, годишњег плана рада школе, извештаја о раду школе, школског
развојног плана и остале школске документације). Утврђено је следеће:
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
1.1. Програмирање образовно - васпитног рада је у функцији квалитетног Процена
рада школе.
Да Не
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог
документа.
1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална
заједница).
1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности
установе.

√
√
√
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1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима
и проценама квалитета рада установе.
1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне
потребе ученика.
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и
ефикасног рада у школи.
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним
планом и годишњим календаром.
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних
сарадника и директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и
школског програма и уважене су актуелне потребе школе.
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и
пројектују промене на свим нивоима деловања.
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и
механизме за праћење рада и извештавање током школске године.
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и
усклађен је са садржајем годишњег плана рада.
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и
остваривање
циљева
образовања
и
васпитања,
стандарда
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и
предметних компетенција.
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и
стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно
планирање наставе.
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на
часу.
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и
засновано је на праћењу постигнућа ученика.
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања
интересовања ученика.
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичкоистраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима
непосредног окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или
напомене о реализацији планираних активности.

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Обрада и анализа добијених података
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе.
Овај стандард је остварен у 80% показатеља. Школски програм заснован је на прописаним
начелима за израду овог документа (Закон о основама система образовања, Закон о средњем
образовању и васпитању). Садржи све законом предвиђене елементе. Школским програмом
обезбеђује се остваривање наставних планова и програма у складу са потребама ученика и
школе.
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У изради развојног плана нису учествовале све кључне циљне групе (наставници, стручни
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). Развојни план донет је 2016.
на основу самовредновања SWOT анализе и радионица за ученике и наставнике (последња
два на основу сугестија након екстерне евалуације стога што самовредновање није било
обављено за све области).
Садржај кључних школских докумената одражава специфичност установе. У програмирању
рада усвајају се узрасне, развојне и специфичне потреба ученика. На основу анализе
закључак је да је програмирање образовно-васпитног рада у функцији квалитетног рада
школе.
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада
у школи. Овај стандард је остварен у 80% случајева. Једини домен у којем није остварен је
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на
свим нивоима деловања.
Годишњи план донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим
календаром. Садржи посебне програме васпитног рада са ученицима. Глобални планови
наставних предмета, саставни су део Годишњег плана рада школе и налазе се у
документацији педагога школе.
У оперативним плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора планиране
су активности у складу са циљевима развојног плана и школског програма и уважене су
актуелне потребе школе.
Оперативно планирање органа, тела, тимова у установи предвиђа активности и механизме за
праћење рада и извештавање током целе године. Годишњи извештај садржи релевантне
информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада.
Генерални закључак је да је планирање рада органа, тела и тимова у функцији ефикасног
рада школе.
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и
општих међупредметих и предметних компетенциjа, је стандард остварен у 50% области
квалитета.
Увидом у глобалне и оперативне планове наставника утврђено је да наставници не користе
међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе, и
исходе постигнућа за оперативно планирање.
Увидом у оперативне планове рада наставника и њихове дневне припреме видљиве су
методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Планирање допунске
наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика.
У планирању слободних активности ученика не уважавају се резултати испитивања
интересовања ученика.
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Планирање васпитног рада није засновано на аналитичко – истраживачким подацима,
специфичним потребама ученика, и условима непосредног окружења.
Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника, односно напомену о
реализацији планираних активности.
Од укупно 16 показатеља остварености стандарда квалитета, 11 је на задовољавајућем нивоу,
а у 5 показатеља постоји простор за корекцију и унапређење. На основу свега наведеног Тим
за самовредновање дошао је до закључка да су стандарди Области 1 остварени у већој мери и
да се наша школа налази на нивоу 3 у овој области.
На основу анализе школске документације закључено је да је потребно да у изради Развојног
плана установе учествовују кључне циљне групе које до сада нису биле довољно укључене и
да наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално
планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.
Такође, пожељно би било да се планирање васпитног рада са ученицима заснива на
аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима
непосредног окружења, као и да при планирању слободних активности треба имати у виду
интертесовања ученика.
Кључне снаге:
•
•
•

Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе.
Планирање рада органа, тела и тимова у функцији ефикасног рада школе.
Подршка педагошко-психолошке службе.

Кључне слабости:
•
•

Не користе сви наставници у глобалном плнирању предметне и међуредметне
компетенције и стандарде.
Не постоји анкетирање интересовања ученика за укључивање у ваннаставне
активности.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Стандарди и индикатори из Области 4 – Подршка ученицима обрађени су методом
анализе школске документације и анкетирања ученика.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА
ДА
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.

НЕ

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

√

Програми за подршку ученицима у процесу учења.
Планови рада наставника.
Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућима
ученика.

√
√
√

Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању
изузетних постигнућа ученика.
Планови рада са идентификованим ученицима.

√

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.
Процедуре за приговоре ученика и родитеља.
Процедуре за заштиту и безбедност ученика.
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког
малтретирања/ насилништва, верске и расне нетрпељивости,
употребе дроге и сл.

√
√
√

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања и успеха
ученика.

√

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање
√
неприхватљивог понашања ученика.
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске
заступнике.
Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци.
Евиденција контаката с родитељима.

√
√

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у
сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.
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Евиденција организованих акција за помоћ ученицима.
Евиденција сарадње школе са здравственом службом.

√
√

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус
образовања.
Програм професионалне оријентације.
Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалу
оријентацију.
Евиденција остварене сарадње са представницима из разних области
занатства и индустрије.
Евиденција остварене сарадње са представницима виших и високих
школа.
Евиденција остварене сарадње са тржиштем рада.
Програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника
задужених за професионалну оријентацију.
Материјал на тему професионалне оријентације (књиге, брошуре...).

√
√
√
√
√
√
√

4.2. Подручје деловања: У школи се подстиче лични, професионални и социјални
развој ученика.
4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).
Програм личног и социјалног развоја ученика.
Програми/активности
за
развијање
социјалних
вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).

√
√

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.

√

Евиденција о промовисању акција и активности на иницијативу
ученика.
Програми школских приредби, манифестација и сл.
Евиденција о ваннаставним активностима.

√
√

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развој.
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Панои,
едукативни
планираним/реализованим
„здравог живота“.

постери
акцијама

и
ради

евиденција
о
промовисања стила

√

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој
ученика, односно каријерно вођење и саветовање.
Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се
професионални развој ученика, односно каријерно вођење и
саветовање.

√

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

√
√

Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из
осетљивих група.
У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални
√
образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са
изузетним способностима.
У школи се организују компензаторни програми/активности за
√
подршку учењу за ученике из осетљивих група.
Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са
√
изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање
(акцелерација; обогаћивање програма).
Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у
√
подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним
способностима.
Анализа школске документације је дала следеће податке у појединачним подручјима
деловања:
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
Овај стандард остварен је у 76% показатеља. Анализирајући их појединачно видећемо
заступљеност, односно незаступљеност ових индикатора. У школи не постоји план за
подршку ученицима у процесу учења, а било би пожељно да постоји и евиденција о
похваљивању и промовисању изузетних постигнућа и понашања ученика. Када су у
питању остали видови подршке ученицима у учењу, може се видети да наставници
редовно припремају планове и да су они добро конципирани. Током школске године на
основу праћења постигнућа ученика наставници реализују допунске часове за ученике
који имају тещкоће у савладавању градива, а реализује се и прилагођавање наставног
плана и програма по ИОП-у. Психолошко педагошка служба пружа помоћ наставницима
при изради планова рада и бави се саветодавним радом са наставницима и ученицима у
циљу побољшања успеха ученика.
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Школа има Правилник о безбедности ученика. Ученицима, наставницима и родитељима
су познате процедуре за безбедност ученика, а права и обавезе свих су јасно изречени.
Школа благовремено реагује на све догађаје и ситуације и предузима неопходне мере
уколико дође до кршења прописаних правила (појачан васпитни рад, сарадња са
родитељима, сарадња са другим институцијама). Важну улогу имају и часови одељенског
старешине, рад Ученичког парламента и Тима за заштиту ученика од насиља,
занемаривања, дискриминације и злостављања на којима се реализују разноврсна
предавања-радионице са темама асертивне комуникације, толеранције, ненасиља.
Промовисање позитивног понашања и успеха ученика се остварује кроз јавне похвале
ученика у књизи обавештења и на сајту школе.
Школа сарађује са родитељима, здравственом службом и установама за бригу о деци.
Такође, школа пружа подршку ученицима сарадњом са другим релевантним
институцијама и појединцима у циљу организовања различитих помоћи за ученике.
У школи се сваке школске године организује посета представника неких од виших и
високих школа, како би ученици који желе да наставе своје школовање имали шири увид
у одређене студије и занимања. У школи је остварена сарадња са тржиштем рада али не и
са стручњацима за професионалну орјентацију, мада ученици имају могућност
индивидуалног саветовања код школског педагога и психолога о професионалној
орјентацији.
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.
Процентуално 85% индикатора је остварено у овом стандарду. У школи се негује образац
понашања који упућује на толеранцију, поштовање, сарадњу и брига о другима. Разне
ваннаставне активности (у оквиру активности Омладинског центра), подстичу овакву
социјалну климу, а на часовима одељенске заједнице се обрађују теме везане за лични
развој ученика.
Панои, едукативни постери и бројне акције спроведене у току школске године служе
промовисању стила „здравог живота“. У школи се организују програми школских
приредби, манифестација и сл., али не постоји евиденција о промовисању акција и
активности на иницијативу ученика.
Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика,
односно каријерно вођење и саветовање.
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група и у школи има ученика из
наведених друштвених група. У сарадњи са родитељима и Центром за социјални рад,
школа предузима потребне мере да ученици из осетљивих група редовно похађају
наставу. Дакле, школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци
ученицима из осетљивих група, али и у подршци ученицима са изузетним
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способностима. Међутим, потребно је побољшати механизме за идентификацију ученика
са изузетним способностима и створити услове за њихово напредовање. Оствареност
овог индикатора је 83%.
Закључак је да су према подацима из школске евиденције/документације стандарди из
Области 4, остварени у 82% случаја те се наша школа налази на нивоу 3 у овој области.

Подручја деловања 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим
ученицима и 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој
ученика додатно су испитана анкетирањем ученика (упитником, који се налази у
прилогу). Упитник је затвореног типа са скалом процене од 1 до 4, где је 1 најнижа, а 4
највиша оцена у процени тачности/присутности тврдње из упитника.
У испитивању је учествовало 120 ученика четврте године, како би параметар о
пофесионалнној орјенацији био валидније истражен, јер се ученици у нижим разредима
по правилу мање интересују о наставку школовања.
Питања

Просечна
оцена

1. У школи нас уче како да учимо (упућују нас на разне технике).

2.06

2. Када имам проблем у учењу у школи могу да добијем савете како да то
превазиђем.

3.55

3. У школи имам могућност да уколико спорије напредујем из неког
предмета то савладам на часовима допунске наставе.

3.23

4. На часовима одељенске заједнице често говоримо о ненасиљу и
другим пожељним облицима понашања.

2.72

5.У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика.

2.88

6. Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван
наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад и сл.).

1.75

7. Наставници а посебно одељенски старешина увек су спремни за
разговор са мојим родитељима.

3.38

8. У школи могу добити савете у вези даљег школовања (уписа на
факултет).

1.82

9. Информације које добијам у школи у вези са професионалном
орјентацијом су прецизне и јасне.

2.69
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10. Наставници нам помажу да проценимо сопствене способности и
знања у вези даљег школовања.

2.87

11. У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.

2.99

12. У школи нас подстичу да бринемо о људима.

2.15

13. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.

1.85

14. У школи се негују и подстичу сараднички односи.

1.77

15. Наша иницијатива и предлози се разматрају на наставничким већима.

1.55

16. Наше иницијативе и предлози се усвајају и омогућава нам се да их
реализујемо.

2.25

17. У школи се промовишу здрави стилови живота.

3.08
2.51

Испитани ученици сматрају да је у мањој мери тачно да их наставници уче разним
техникама учења, али је велики број њих става да уколико имају проблем у учењу у
школи могу да добију савете како да то превазиђу. Такође се у већој мери изјашњавају да
наставници помажу ученицима који спорије напредују кроз часове допунске наставе. Оно
што се по оцени ученика више примењује у школи је разговор на часовима одељенске
заједнице о ненасиљу и другим пожељним облицима понашања.
Ученици сматрају да углавном знају када неки ученици наше школе постигну добре
резултате на такмичењу или конкурсу. Уколико анализирамо одговоре ученика видећемо
да су мишљења да понуда вананставних активности и секција не задовољава њихове
потребе и интересовања. Позитивно процењују и ставку да су наставници, а посебно
одељенски старешина, увек спремни за разговор са родитељима.
У оквиру вредновања подршке ученицима у професионалној оријентацији добијени су
следећи резултати: Већина од испитаних ученика сматра да су информације које у школи
добијају у вези професионалне оријентације јасне и прецизне. Углавном се слажу са
тврдњом да им наставници помажу да процене сопствена знања, способности и умећа за
наставак школовања или запослење. Углавном се не слажу да у школи могу добити
савете у вези даљег школовања (уписа на факултет), или нису обавештени да такве
информације могу добити.
Ученици сматрају да их у школи уче да буду одговорни за своје поступке, али такође би
волели да их школа више подстиче да брину о људима и на међусобну толеранцију.
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Ученици мисле да би требало да више учествују у одлучивању о питањима која се
непосредно односе на њих и да се њихове иницијативе и предлози озбиљно разматрају на
наставничким већима. Ученици процењују да се у школи у довољној мери промовишу
здрави стилови живота.

У наведеним резултатима који су добијени методама анализе школске документације и
анкетирања ученика видљиви су квалитети у досадашњем раду али и аспекти које треба
даље унапређивати.
Кључне снаге:
•
•
•
•
•
•
•

Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.
У школи постоје планови рада наставника и белешке/досијеи наставника о
напредовању и постигнућима ученика.
У школи функционише систем комуникације са породицом.
У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика.
При пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске
заступнике и сарађује са релевантним институцијама и појединцима.
У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група.
У школи постоји понуда ваннаставних активности.

Кључне слабости:
•
•
•
•
•
•

Недостају програми за подршку ученицима у процесу учења.
Лоши механизми за идентификацију ученика са изузетним способностима и
недовољно посвећена пажња талентованим ученицима.
Недовољно подстицање ученика на међусобну солидарности, толеранцију и
поштовање.
Недостатак програма обуке и информисања наставника/стручних сарадника
задужених за професионалну оријентацију.
Недостаје евиденција активности које иницирају ученици.
Ученици сматрају да се њихове иницијативе и предлози не разматрају на
наставничким већима.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ
ОБЛАСТИМА ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА, за школску 2020/21. годину

Циљеви

Активности

Носиоци
активности

Начин и
време
реализације

Евалуација
активности

У глобалном
плнирању користити
предметне и
међуредметне
компетенције и
стандарде.

Доношење и усвајање
јединствених образаца за
израду оперативних и
глобалних планова рада.

Стручна већа
Наставничко
веће

Школска
2020/2021
година

Извештаји са
састанака

Спровођење
испитивања
интересовања
ученика.

Утврђивање врста и броја
секција и других
слободних активности на
основу резултата
испитивања интересовања
ученика на крају школске
године.

Предметни
наставници

Септембар
2020.године

Планови рада
секција и
других
слободних
активности

Развијање ученичких
потенцијала.

Реализација ваннаставних
активности у складу са
спороводеном анкетом.

Предметни
наставници,
одељењске
старешине,
координатори
секција

Септембар ,
октобар
2020.

Наративни
извештај
спроведеног
истраживања,
извештаји са
састанака

Развијање мотивације
ученика, организована
помоћ бољих ученика
слабијима, упућивање у
начин процене сопственог
напредовања...

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Током
године

Планови рада,
припрема за
час

Пружити пуну подршку
ученицима који показују
додатна интересовања и
изузетну даровитост за
одређене предмете
(прилагодити задатке

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Током
године

Дневна
припрема
наставника

Спровођење
програма за
подршку у
процесу учења.

Проналажење бољих
организационо –
техничких решења за
рад са даровитом
децом.
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даровитој деци).

Развијање позитивне
климе у школи и
одржавање међусобне
солидарности,
толеранције и
поштовања.

Организовати
предавања и
радионице на тему
неговања толеранције,
сарадње и међусобног
поштовања, као и
разговори на часовима
грађанског васпитања
и одељенске заједнице
на ову тему.

Одељењске
старешине,
наставници,
стручни
сарадници

Током
године

Евиденција
стручних
сарадника,
планови рада
насавника

Унапредити
програм
професионалне
оријентације.

Организовати посете
представника из разних
области у циљу
унапређивања
професионалне
оријентације и
организовање обуке
наставника/стручних
сарадника задужених за
професионалну
оријентацију.

Директор,
наставници,
стручни
сарадници

Током
године

Евиденција
стручних
сарадника

Уважавати предлоге
ученика и по
могућству
реализовати их.

Обезбедити већу
партиципацију ученика у
школском животу кроз
рад наставничког и
одељењских већа,

Директор,
наставници,
стручни
сарадници

Током
године

Записници са
седница
наставничког
и одељенских
већа
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Прилог
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Молим вас да одговорите на следећа питања процењујући степен тачности одређене тврдње
на следећој скали:
ТАЧНО
1 – нетачно
2 – у мањој мери тачно
3 – у већој мери тачно
4 – потпуно тачно

ТВРДЊА/ИСКАЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ТАЧНО
1 2 3 4

У школи нас уче како да учимо (упућују нас на разне технике).
Када имам проблем у учењу у школи могу да добијем савете како да то
превазиђем.
У школи имам могућност да уколико спорије напредујем из неког
предмета то савладам на часовима допунске наставе.
На часовима одељенске заједнице често говоримо о ненасиљу и другим
пожељним облицима понашања.
У школи се редовно похваљују позитивни поступци и успех ученика.
Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван
наставе (кроз додатну наставу, секције, истраживачки рад и сл.).
Наставници а посебно одељенски старешина увек су спремни за
разговор са мојим родитељима.
У школи могу добити савете у вези даљег школовања (уписа на
факултет).
Информације које добијам у школи у вези са професионалном
орјентацијом су прецизне и јасне.
Наставници нам помажу да проценимо сопствене способности и знања у
вези даљег школовања.
У школи нас уче да будемо одговорни за своје поступке.
У школи нас подстичу да бринемо о људима.
У школи нас подстичу на међусобну толеранцију.
У школи се негују и подстичу сараднички односи.
Наша иницијатива и предлози се разматрају на наставничким већима.
Наше иницијативе и предлози се усвајају и омогућава нам се да их
реализујемо.
У школи се промовишу здрави стилови живота.
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5.16. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ШРПА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Извештај о реализацији развојног акционог плана 2019-2020

ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:
1. Александра Гајић, психолог (област 6)

13. Нада Милић, Трипковић, представница

Савета родитеља
2. Зорица Лакић, професор (област 3)

14. Петар Недељков II7

3. Мирољуб Станојевић, професор (област 4)

15. Аничић Ирена III7 представници

Ученичког парламентa
4. Зоран Јанковић, професор (област 6)

16. Миодраг Деспотовић, директор

5. Милошевић Гордана, професор (област 1)
6. Филиповић Зоран, професор (област 3)
7. Јевтић Станија, професор (област 5)
8. Јовановић Светлана, професор (област 4)
9. Лојаничић Катарина, професор (област 1)
10. Николић Драган, професор (област 5)
11. Ненад Каитовић, помоћник директора (област 2)
12. Бранка Репић, помоћница директора (област 2)
***степен реализације задатака је у Извештају оцењен оценама од 1-4 (као код самовредновања)).
Појединачне активности којима се задаци реализују у овом извештају нису навођенејер би он у том
случају био предугачак. Оне се могу пратити кроз сам Развојни акциони план.
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***Aнекс овог извештаја је и План рада Стручног актива за Школако развојно планирање у ком су наведена
имена чланова задужених за праћење реализације ШРПа по кључним областима (бројеви области дати
поред сваког имена)..

КЉУЧНА ОБЛАСТ 1:
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ

ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

УНАПРЕЂИВАЊЕ САДРЖИНСКЕ И ВРЕМЕНСКЕ КОРЕЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ПРОГРАМА
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ
1.1. ПОБОЉШАЊЕ МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗНАЊА КРОЗ ПЛАНИРАЊЕ И
ПРИПРЕМАЊЕ ЗА НАСТАВУ

ЗАДАЦИ
1.1.1. Повезивати више наставних предмета тематском обрадом појединих садржаја

У одређеној мери се реализује - најчешће кроз угледне часове, припрему ученика за полагање завршног и
матурског испита и на иницијативу појединих наставника (наставници информатике и економске групе
предмета, и наставници страних језика и српског језика и књижевности), иако не у потпуности на начин
предвиђен акционим планом (нема сарадње стручних већа приликом дефинисања које би теме могле бити на
овај начин обрађиване, такође нису формиране групе наставника које би могле заједнички припремити и
реализовати обједињене садржаје два или више предмета, ово више зависи од индивидуалне иницијативе
самих наставника и Актива).
Једна од препрека је и у томе што се садржаји који би се могли повезати не обрађују у истом разреду и/или у
истом делу школске гдоине. Нпр. Романтизам у књижевности обрађује се у другом, а у оквиру историје
Школски развојни план
Извештај о реализацији Aкционог плана 2016/2017
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уметности и музичке културе у првом разреду. Наставници приликом припремања многих појединачних
часова свакако имају у виду већ стечена знања из других предмета и ранијих разреда. Евиденција постоји у
Дневницима и у Извештајима појединих Стручних актива. Пренети и у наредну школску годину (ШРПом је
предвиђено је да то буде континуирана активност). Улога педагошког колегијума у остваривању овог задатка
би могла бити већа. Оцена 3

Просечна оцена за област: 3 (иста оцена (3) за ову област добијена и самовредновањем у 2019-2020)

***Ова област је самовреднована у овој школској години. Акциони план који је део самовредновања биће
укључен у Акциони план реализације ШРПа за 2020-2021

КЉУЧНА ОБЛАСТ 2 :
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА
УЧЕНИКА

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
2.1. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ КРОЗ ПРИМЕНУ ОДГОВАРАЈУЋИХ
МЕТОДИЧКИХ РЕШЕЊА, САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ

ЗАДАЦИ
2.1.1. Оспособити наставнике за планирање наставе уз придржавање методичко-дидактичких принципа и
процену индивидуалних потреба и капацитета одељења и ученика

Реализовано у одређеној мери као активност појединих Стручних већа, кроз подршку педагога и психолога за
примену индивидуализације у оперативном планирању у одељењима у којима се утврди потреба за тим, и
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планирању и оцењивању за ученике код којих се утврди потреба за тим. Планирани семинар из области
израде планова (годишњих, оперативних, индивидуалних) није реализован због недостатка средстава
Наставници сами организују похађање семинара (и овог типа, уколико процене да им је неопходно), он лине.
Приликом планирања наставе, већи број наставника користи иходе учења као полазиште. Пренети и у
наредну школску годину (ШРПом је предвиђено је да то буде континуирана активност). Посебан проблем је
велики број нових наставника, без искуства уопште и/или искуства у просвети, а који су уз то ангажовани на
одређено време и са непуном нормом часова (и предају у више школа), што у одређеној мери омета
остварење овог задатка. Улога педагошког колегијума у остваривању овог задатка би требала бити већа.
Оцена 3

2.1.2. Подићи ниво стручних компетенција наставника кроз стручна усавршавања

Није именован координатор за стручно усавршавање, помоћници директора обављају ову улогу јер имају
потпуни увид у активности наставника по питању стручног усавршавања. Планови стручног усавршавања се
раде на индивидуалном плану (сваки наставник за себе), и о томе постоји евиденција код руководилаца
Стручних већа. Постоји јединствен и једноставан образац (креиран од стране помоћника директора), у који
наставници уносе податке on-line и на тај начин се врло лако утврђује које су семинаре и обуке у школи или
ван ње похађали наставници. Велики проблем је недостатак средстава тј. престанак финансирања обука и
семинара од стране локалне самоуправе (финансирају се заједнички семинари на нивоу свих школа што
значајно смањује број учесника и не мора нужно пратити планове сваке од школа). Планирани семинар који
би за тему имао активну наставу (за чим постоји потреба у нашој школи због великог броја нових, младих
наставника – почетника), није реализован. Ипак наставници се укључују у све облике стручног усавршавања
који се на било ком нивоу организују, укључујући и то да неке семинаре плаћају и сами. У оквиру Стручних
већа преносе се искуства и сазнања стечена на било који начин. Приликом посета часовима помоћници
директора, психолог и посебно педагог настоје да упуте наставнике у одговарајући начин планирања часова и
коришћење активних метода у настави. Пренети и у наредну школску годину уз наду да ће ситуација по
питању финансија бити боља. Оцена 2

2.1.3. Подстицати и унапређивати сарадњу између наставника

Реализује се у већој мери. Ово се посебно односи на наставнике из истог Стручног већа и оне који предају
сродне групе предмета. Евиденција постоји у Извештајима Стручних већа и у Извештају о раду педагога.
Оцена 4

2.1.4. Омогућити укључивање ученика у процес планирања и реализацију часова
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Реализује се у солидној мери. Ученици код највећег дела наставника добијају могућност да самостално
планирају и реализују часове тј. одређене теме. Нешто ређе се примењује самооцењивање, али је и оно
присутно. Оцена 4

2.2. УЈЕДНАЧАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА У ОЦЕЊИВАЊУ.

ЗАДАЦИ
2.2.1. Утврдити и пратити оствареност стандарда оцењивања на нивоу стручних већа

Реализовано је у нешто већој мери но претходне године. Урађен је и постоји јединствен образац за
оцењивање напретка ученика (као препорука, не као обавезујућа форма), на састанцима Стручних већа као и
на Наставничким и Одељењским већима било је доста разговора о формативном/сумативном оцењивању и
потреби постојања усклађених критеријума оцењивања. Педагошка документација наставника се прати
(најчешће када постоји неки проблем и/или жалба на оцену). Још увек нису у довољној мери усаглашени
критеријуми оцењивања на нивоу Стручних већа (па ни наставника који «деле» одељења, тј. предају сваки у
једној групи – појављују се разлике у оценама за исти предмет) али и ту има помака. Електронски дневник је
од велике помоћи када је реализација овог задатка у питању. Приликом планирања наставе, већи број
наставника користи иходе учења као полазиште што би требало да олакша остварење овог задатка. Пренети и
у наредну школску годину (ШРПом је предвиђено је да то буде континуирана активност). Оцена 3

2.2.2. Организовати обуку за наставнике из области оцењивања / креирања тестова

Семинар о стандардима постигнућа је реализован on-line за све наставнике који предају општеобразовне
предмете још претходне школске године. Неопходно је да знања буду пренета и осталим наставницима.
Оцена 2

2.2.3. Стандардизовати оцењивање ученика применом тестова знања

Тестове објективног типа заједнички креирају и примењују наставници који предају исти премет тј. тамо где
су одељења „подељена“ на групе. Постоји још простора за њихову примену. Оцена 2

Мере унапређења дефинисане самовредновањем ове области у 2017/2018, а које нису већ обухваћене
Школским развојним планом се реализују у одеђеној мери. Има простора за даље унапређење, посебно у
оспосбљавању ученика да процењују свој напредак и организовању учешћа и помоћи вршњака у раду са
ученицима којима је потребна додатна подршка. Треба пренети и у наредну школску годину као
континуирану активност. Оцена 2
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Просечна оцена: 2,75

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3 :
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

ПОВЕЋАЊЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕНИКА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ

3.1. УНАПРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ЗАДАЦИ
3.1.2. Подићи ниво информисаности о постигнућима ученика уз предлагање мера за побољшање

Увидом у књиге евиденције и записнике са састанака Одељењских и Наставничких већа констатовано је да се
постигнућа ученика редовно анализирају и да се дају предлози за побољшање, такође и да се ученици,
родитељи и наставници редовно информишу о постигнућима ученика. Постигнућа ученика се редовно
анализирају и дају се предлози за побољшања и на седницама Савета родитеља и Школског одбора. Оцена 4
*** мере за побољшање не дају довољно резултата јер много тога не зависи само од онога што се дешава у
школи (већ и у породицама и у друштву уопште).

3.1.3. Стварати подстицајну атмосферу и вредновати напредак ученика

Школски развојни план
Извештај о реализацији Aкционог плана 2016/2017

77

Средња економска школа Лозница
Постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима (ђаци генерације, награде на такмичењима и
спортским такмичењима, награде на разним конкурсима...), се редовно презентују кроз књигу обавештења,
на сајту школе и видео скрину у холу школе. Ученици се награђују између осталог и новчано за постигнуте
резултате а према постојећем Правилинику. Оцена 4

Просечна оцена: 4

***очекује се да остварење развојних циљева из других приоритетних области допринесу остварењу овог
развојног приоритета

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4:
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ НАСТАВЕ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБАМА И
МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
4.1. УНАПРЕЂИВАЊЕ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И
ОРГАНИЗОВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, СЕКЦИЈА И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У
СКЛАДУ СА ИНТЕРЕСОВАЊИМА, МОГУЋНОСТИМА И ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА
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ЗАДАЦИ
4.1.1. Унапредити планирање и евиденцију о реализацији додатне наставе и ваннаставних активности

Ученици не показују довољну заинтересовност за ваннаставне активности и оне се генерално слабо
организују. Односно, постоји интерес на вербалном нивоу (и/или исказан кроз упитнике, анкете), али нема
довољне истрајности да се бар релативно редовно учествује у ономе што је могуће у школи организовати (а за
поједине активности у којима би ученици учествовали, у школи ни нема услова). Како највећи број ученика не
станује у Лозници и зависи од градског превоза, то је један од најважнијих фактора и генерално слабе
заинтересованости, а посебно, немогућности да се редовно учествује у ваннаставним активностима. Додатну
наставу најчешће похађају само ученици који желе да учествују на такмичењима, посебно оним која
омогућавају повластице приликом уписа на факултет. И они генерално постижу солидне резултате. Оцена 2

4.1.2. Обезбедити услове за организовње превентивних програма и програма неформалног образовања

Ученици узимају учешће у свим активностима које организују Омладински центар и Канцеларија за младе
града Лознице, као и у пројектима и активностима које организују локалне НВО и Црвени крст. Када је то
предвиђено активностима пројеката, пролазе вршњачку едукацију и реализују радионице за ученике наше
школе. Неколико ученика су чланови Одреда извиђача, неколико њих волонтира у Омладинском центру.
Ученици су били укључени у све хуманитарне акције које се организју на нивоу средњих школа. Ове године
ових активности је било доста, ученички парламент је био веома активан. Ученици су учествовали u неколико
хуманитарних активности у организацији ОЦ а неке су и сами организовали. Сви ученици су у основи солидно
информисани о одвијању било каквих активности.. Оцена 4

4.2. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

ЗАДАЦИ
4.2.1. Унапредити планирање и реализацију допунске наставе

Реализује се. Веома је мали број наставника који би требао (због лоших резултата ученика), али ипак не
реализује допунску наставу. Постоји евиденција о томе, иако се часови допунске наставе оним ученицима
који би треабло да долазе а то не чине, не рачунају као неоправдани. Евиденција je ажурнија и потпунија
увођењем електронских дневника. Оцена 3
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4.3. ИНТЕНЗИВИРАЊЕ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ЗАДАЦИ
4.3.1. Повећати ниво организованости и активности Ученичког парламента

Реализација овог задатка у највећој мери зависи од активности одабраног руководства УП. У овој школској
години Парламент је, као што је већ наведено, био веома активан (извештај постоји као посебан део
извештаја о раду школе. Комисија за сарању са ученичким парламентом би могла бити активнија. Подршку
углавном пружају педагог и психолог. Оцена 4

Просечна оцена: 3,25
Самовредновање оцена: 3

***Ова област је самовреднована у овој школској години. Акциони план који је део самовредновања биће
укључен у Акциони план реализације ШРПа за 2020-2021

КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: ЕТОС

ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ РАДНЕ АТМОСФЕРЕ У ШКОЛИ

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
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5.1. УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНИЈЕ И УСПЕШНИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА

ЗАДАЦИ
5.1.1. Обезбедити редовност контаката између школе и родитеља

Родитељи су преко одељењских старешина, на родитељским састанцима (који се редовно одржавају бар 4
пута у једној школској години) и приликом индивидуалних посета (које су недовољно честе посебно за оне
ученике за које би требале бити), путем електронског дневника и преко Савета родитеља, подробно
информисани о свему што је од значаја за њих и њихову децу. Наставници имају распоред за индивидуалне
посете (без обзира на постојање еектронског дневника кога, осим тога, један број родитеља не користит из
различитих и углавном опавданих разлога), и о томе одељењске старешине информишу родитеље и на
родитељским састанцима и преко ученика, иако он није истакнут на видном месту. Информације о
ученицима, уколико одељењски старешина није у школи, дају и дежурни наставници, помоћници директора,
психолог и педагог. Сарадња ипак није задовољавајућа и то пре свега због недовољне заинтересованости
родитеља који, најчешће, не долазе редовно (па ни уопште, чак и када добијају писане позиве). Школа је
учинила готово све што је била у могућности. Оцена 4

5.1.2. Интензивирати рад са родитељима путем родитељских састанака

Одржавају се редовно и добро су планирани иако нису много посећени (што се може сматрати добрим делом
одговорношћу и недовољном заинтересованошћу родитеља). Не одржавају се општи родитељски састанци
према образовним профилима и разредима јер не постоји интересовање родитеља за то (ранији покушаји су
дали врло слабу посећеност). Оцена 3

5.1.3. Организовати заједничке активности и пројекте родитеља и школе

Није реализовано ни у овој години. Није било иницијативе нити предлога од стране родитеља и/или Савета
родитеља. Оцена 1 (треба размотрити брисање ових активности – није реално изводљиво, свакако неће бити
планирано у наредном ШРПу

5.2. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ, РАЗВИЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ПОЗИТИВНЕ
РАДНЕ АТМОСФЕРЕ И МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА
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ЗАДАЦИ
5.2.2. Побољшати комуникацију на свим нивоима (наставник – наставник; наставник ученик; руководство
школе – наставници и др.)

Део активности којима се остварује овај задатак је у директној вези са мерама превенције планираним у
оквиру Програма заштите ученика од насиља, занемаривања и злостављања и спроводе се. Због дужег
одсуства прсихолога и преоптерећености педагога није одржана планирана трибина – пренети у наредну
годину. Оцена 3

Просечна оцена 2,75

КЉУЧНА ОБЛАСТ 6:
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ

ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

6.1. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСПОСТАВЉАЊЕМ ЕФИКАСНИЈЕ
OРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ И ЕФИКАСНИЈИХ ОБЛИКА ИНФОРМИСАЊА

ЗАДАЦИ
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6.1.2. Успоставити континуитет у раду Педагошког колегијума

План рада Педагошког колегијума постоји али се он није довољно често састајао (2 пута у току школске
године). Утисак је да би подела одговорности од директора, преко помоћника директора, педагошког
колегијума до председника стручних већа, као и вертикална комуникација (у оба смера) могли бити бољи и
редовнији те ово остаје задатак и за наредну школску годину. Оцена 2

6.1.3. Интензивирати рад Стручних актива, тимова и комисија

У значајној мери зависи од спремности на ангажман руководилаца и чланова самих актива, тимова и
комисија, те неки спроводе све активности према плану, а неки не. Посебан проблем су евиденција и
подношење извештаја. Како је планирано као континуирана активност пренети и у наредну годину. Оцена 2

6.1.5. Развијати систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе

Распореди и задужења наставника се редовно постављају на огласној табли у зборници и на сајт школе.
Психолог и педагог најчешће користе електронску коминикацију када прослеђују документа, задужења и сл.
колегама. Сајт школе се сваке године све више користи за добијање и размену информација. Оцена 4

Просечна оцена: 2,66

6.2. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНОГ РАДА

ЗАДАЦИ
6.2.1. Побољшати начин праћења и вредновања квалитета рада

Овај задатак се у делу активности које се односе на самовредновање реализује у потпуности. Педагошко
инструктивни рад, посебно, са новим и младим наставницима треба боље планирати и доследније
спроводити (овде се мисли на директора, помоћнике директора и стручне сараднике) а нарочито у делу који
се односи обавезност и евалуацију упутстава у вези побољшања. Оцена 2
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КЉУЧНА ОБЛАСТ 7:
РЕСУРСИ

ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈА

ПОДИЗАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА ШКОЛЕ КРОЗ УЛАГАЊА У
ПРОСТОР И ОПРЕМУ ШКОЛЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

7.1. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА БОРАВАК, РАД И УЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ

Остварено у потпуности Оцена 4

7.2. СТВАРAЊЕ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ РАД УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

ЗАДАЦИ
7.2.1. Подизати ниво опремљености учионица и кабинета

Остварено у највећој мери. Оцена 4

Просечна оцена: 4
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КЉУЧНА ОБЛАСТ 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ – 3
КЉУЧНА ОБЛАСТ 2 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ – 2,75
КЉУЧНА ОБЛАСТ 3 : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА - 4
КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – 3,25
КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: ЕТОС – 2,75
КЉУЧНА ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ – 2,50
КЉУЧНА ОБЛАСТ 7: РЕСУРСИ - 4

Укупна оцена реализације Акционог плана ШРПа за 2018/2019 – 3,17

АКТИВ ЗА ШРП САСТАО СЕ УКУПНО 2 ПУТА, У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ И ПРИЛИКОМ
ПИСАЊА ОВОГ ИЗВРШТАЈА КОНСУЛТАЦИЈЕ СУ ОБАВЉЕНЕ ТЕЛЕФОНОМ И ОН ЛИНЕ
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5.17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум је стручни орган чији су првенствени задаци координација
стручних већа, пружање помоћи Наставничком већу и осталим стручним органима у планирању
образовних и васпитних активности Школе и евалуација свих видова образовно-васпитног рада.
Овај колегијум чине руководиоци свих стручних већа, вође Актива и Тимова, директор Школе,
помоћник директора, педагог, психолог и библиотекар.
Педагошки колегијум чине председници стручних већа, координатори стручних тимова и
стручних актива и стручни сарадник.
Педагошки колегијумом председава и руководи директор Школе, односно у његовом
одсуству помоћник директора Школе
У току школске 2020/21.г. одржане су три седнице предвиђене Годишњим програмом
рада Школе. На седницама су разматрана следећа питања:
1. Разматрање извештаја о раду школе за шк. 2019/20. г.
2. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за шк. 2020/201 г.
3. План писмених провера дужих од 15 мин. за сваку класификацију
5. Анализа успеха и понашања ученика на 1. класификацији и мере за побољшање 6.
Стручно усавршавање наставника и рад са приправницима
7. План уписа за 2021/22 г.
8. Анализа рада Педагошког колегијума
9. Анализа рада стручних већа

5.18. ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОМ ВАСПИТАЊУ , КУЛТУРНОЈ ЈАВНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ , ЗАШТИТИТИ И УНАПРЕЂИВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У току школске 2019/20.год. наши ученици су обавили стоматолошки преглед зуба у
зубној амбуланти у згради школе „Свети Сава“.Прегледом су обухваћени сви наши ученици .
Систематски прегледи су обављени у Дому здравља.Већина наставника саветује ученике да
редовно одлазе код зубара и лекара и на тај начин чувају своје здравље.
Наши ученици су добровољни даваоци крви.Многи су чланови Црвеног крста.Учествују у
доста хуманитарних акција не само у школи него и ван ње.Многи учествују у акцијама заштите
животне средине.

5.19. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Наша школа има веома добру сарадњу са друштвеном средином.Наши ученици и
наставници учествују у многим манифестацијам на ниво града, како културним тако и
хуманитарним.Због пандемије вируса ковид 19 многе манифестације нису одржане.
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5.20. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ДРГИМ ШКОЛАМА,ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА,И ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
РАД ШКОЛЕ
У току прошле године настављена је добра сарадња са другим средњим и основним
школама .Организовали смо Отворена врата.Ученици Основних школа су могли да обиђу
просторије наше школе и поразговарају са нашим наставницима.Наши наставници су
учествовали у прегледању тестова и дежурали у Основним школама.
У организацији Града први пут су матуранти прошетали улицама Града и у парку испред
школа, имали кратку представу.
Веома успешна сарадња је настављена са привредним субјектима у којима наши
ученици обављају праксу.У првом делу Извештаја дата је табела привредних субјеката са којима
успешно сарађујемо.
Веома добру сарадњу имамо са полицијском и саобраћном испоставом, Националном
службом за запошљавање и факултетима.

5.21. ИЗВЕШТАЈ О ДОПУНСКОМ, ДОДАТНОМ И ДРУШТВЕНО
КОРИСНОМ РАДУ
Додатна настава

Овај облик наставе је организован за ученике који се истичу у раду, испољавају
креативност и стваралачки однос у процесу стицања знања, показују посебно интересовање, за
ученике изнад просечних способности, за ученике који иду на такмичење и за ученике који су
заинтересовани да прошире постојећа знања.
Часови су се изводили изван часова редовне наставе.
Евиденција часова додатне наставе је вођена у Књигама евиденције осталих облика
образовно-васпитног рада.
Мали број ученика је ишао на додатну наставу.
Допунска настава

За ученике, који из одређених разлога, заостају у савладавању садржаја одређених предмета,
организована је допунска настава током целе године, али и ове године нисмо задовољни
одазивом ученика овом виду образовно-васпитног рада.
За поједине ученике допунски рад се изводио по потреби, зависно од ученика и
потребног времена за савладавање програмских садржаја. Један ученик могао је да се укључи у
допунски рад из више предмета из којих није могао да постигне задовољавајуће резултате на
часовима редовне наставе. Родитељи су на родитељским састанцима упознати са терминима
одржавања допунске наставе за одређени предмет као и сугестијом предметног наставника да
је њихово дете упућено на овај вид рада.
Евиденција часова допунске наставе је вођена у Књигама евиденције осталих облика
образовно-васпитног рада.
Припремна настава

Припремна настава је извођена за ученике који су били упућени на полагање разредног
испита, затим за ученике који су или упућени н полагање поправног испита, као и припремна
настава за полагање матурског испита.
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Евиденција часова припремне наставе је вођена у Књигама евиденције осталих облика
образовно-васпитног рада.
О терминима тзв „отворених врата“ за родитеље, одржавања допунске, додатне,
припремне наставе, часова одељењског старешине, ученици су обавештени на часовима
редовне наставе, као и путем огласне табле у школи и преко школског сајта, о чему су
обавештени и родитељи.
Термини одржавања осталих облика образовно-васпитног рада уредно су
евидентирани у Књигамаевиденције образовно васпитног рада
Додатни и друштвено користан рад

Ученици којима је одређена васпитна мера, имали су и друштвено користан рад.Одељенски
старешина је одређивао и пратио извршење те мере.
Сви облици наставе одржани су у просторијама школе или на даљину преко гугл учионице.

5.22. ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНУ УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА ИЛИ ДРУГОГ
ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ
Родитељи и други законски заступници ученика су заступљени у рад школе преко Савета
родитеља.Свако одељење има представника родитеља у Савету.Родитељи се позивају у рад
тимова и присуствују разним догађајима у школи.

5.24. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У току школске године предавачи из различитих установа су одржали предавања о
актуелним темама из земље и света. Ученици су путем ових предавања информисани о
актуелним догађањима у домаћој и светској привреди, али и о могућностима даљег учења и
школовања.
Кроз реализацију практичне, блок наставе,и професионалне праксе ( током које су
ученици били распоређени на праксу у различитим привредним друштвима, ученици су имали
прилику да повежу и примене новостечена практична знања у јединствен систем трајних
знања.
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5.25. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/20.
У току школске 2020/21. године активности Стручног актива за развој школског програма
биле су усмерене на израду Анекса постојећем школском програму у деловима који се односе
на образовне профиле Економски техничар и Правно-пословни техничар, који се од школске
2019/20. године образују по новим наставним плановима и програмима. Унете су промене за
други разред ових образобних профила.
Актив је ове године радио на праћењу реализације Школског програма.

5.26. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Реализоване активности су припрема предлога Анекса годишњег плана рада овог Тима према
допису МПНТР који подразумева: - формирање проширеног састава Тима, - дефинисање
делокруга рада који обухвата детаљан приказ планираних активности, начина и носилаца
реализације
Реализоване активности су: - Анализа постигнућа ученика у току наставе 2019/2020.
(такмичења, смотре, конферeнције, трибине) - Анализа реализације наставе у шк. 2019/2020. Анализа остварених активности везаних за Самовредновање школе у току шк. 2019/2020. Праћење реализације активности на основу акционог плана и отклањање недостатака.

5.27.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
У првом полугодишту је припремана Светосавска академија, учешће су узели ученици
рецитаторске секције.Због пандемије вируса ковид 19 академија није одржана.Секције су
радиле на даљину а врло мало у школи.

5.28. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА У ПРОЦЕСУ УВОЂЕЊА У
ПРИПРАВНИКА У ПОСАО
Приправницима се поклања велика пажња, посебно с обзиром на чињеницу да се
колектив подмлађује. Поред рада ментора са приправницима, овој групацији професора пажњу
поклањају директор, педагог, психолог и помоћник директора (како у припреми дела
професорског испита, тако и у непосредном саветовању). Ментори и приправници су добили
упутства за рад, материјал, објашњења за вођење документације о раду, и сву професионалну
подршку у овом захтевном послу. Обавезе и приправника и ментора су дефинисане и подигнуте
на још виши ниво

5.29. ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
Школа настоји да обезбеђењем бољих услова рада у школи, спречи осипање
ученика.Увођењем нових образовних профила повећава се заинтересованост ученика.У
прошлој години сва планирана одељења су и уписана.
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5.30. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТАМА ЧАСОВА ТОКОМ ШКОЛСКЕ
После посета часовима можемо констатовати да:
1.Наставник примењује одговарајућа дидактичкометодичка решења на часу. Наставници имају
одговарајуће планове за наставни предмет, као и припреме за час. Користе одговарајуће
обрасце за писање планова и припрема. У неким припремама нису истакнути исходи часа, и о
томе би требало водити рачуна у будућем планирању. У планирању часа недовољно су
заступљене активне наставне методе, извођење наставе углавном се своди на излагање
наставника.
2.Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. Преовладава фронтални
облик рада, што значи да наставник тумачи ученицима наставне садржаје кроз своје
предавање. Постоји повезивање са примерима из свакодневног живота, али се недовољно
наглашава веза са осталим наставним предметима.
3.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. У
плановима наставника, као и у припремама за час није предвиђен диференциран,
индивидуализиван и/или индивидуалан приступ ученицима. У реализацији самих часова нема
прилагођавања темпа рада потребама ученика појединаца. Општи утисак је да је настава
прилагођена ученицима просечних и исподпросечних постигнућа.
4.Ученици стичу знања на часу. На већини часова око једне трећине у одељењу током
часа не прати активно рад на часу.
5.Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. У процес учења на часу
(слушање, писање, давање одговора, коментара, изношење мишљења...) требало би да буде
укључено већина ученика у одељењу (или сви). Будући да је констатовано да је на појединим
часовима неактивна трећина ученика, не може се говорити о испуљености овог критеријума.
6.Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. Наставници
дају повратну информацију ученицима, али на посећеним часовима није било оцењивања
ученика.
7.Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. Код двоје наставника уочене
ефикасне мотивационе интервенције у смислу активности и укључивања ученика у дискусију на
часу. У појединим одељењима нису дефинисана јасна дисциплинска правила.

5.31.ИЗВЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ ГПР ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ
Реализацију ГПР пратили су директор, помоћник директора,педагошкопсихолошка служба и
тимови.Није било предлога за измену.

6.МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ
У извештајном периоду за текуће материјалне трошкове потрошено је 126.938.423,73
динара.Од тога из средстава Републике 114.598.464,15 динара и 12.339.959,58 динара из
средстава локалне самоуправе.
Из средстава Републике утрошено је 114.005.836,16 динара за зараде са доприносима,
592.627,99 динара за отпремнине.
Укупни капитални издаци за школску 2020/21 годину износе 98.820,00 динара из
средстава локалне самоуправе.
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7.

ЗАКЉУЧНИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

На организацији, извођењу наставе и осталих облика образовно-васпитног рада било је
ангажовано стално или повремено (замена запосленог) укупно 116. извршилаца
Број радника према стручној спреми
Р.бр

Радно место

Висока

Виша

V степен

Средња

СВЕГА

1.

Директор

1

1

2.

Помоћник директора

2

2

3.

Педагог

1

1

4.

Психолог

1

1

5.

Библиотекар

4

4

6.

Наставник

81

7

1

89

Укупно:

90

7

1

98

На административно-финансијским пословима

Број радника према стручној спреми
Р.бр

Радно место

Висока

Виша

Средња

Нижа

СВЕГА

1.

Секретар

1

1

2.

Шеф рачуноводства

1

1

3.

Административни радник
Укупно:

2

3

3

3

5

На помоћно - техничким пословима
Број радника према стручној спреми
Радно место

V ст.

IVст.

Р.бр
.
1.
Домар
2.

III ст.

IIст.

I ст.-НКВ

2

СВЕГА

2

Радник на одржавању
хигијене

1

4

5

10

Ук уп н о:

1

6
5

5

12

За остварење Годишњег плана рада су од стране Министарства просвете обезбеђена
средства за зараде запослених у периоду од 01. 09. 2020. до 31. 08. 20201. године у укупном
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износу од 114.005.836,16 динара за отпремнине 592.627,99 а од локалне самоуправе 98.820,00
за капиталне издатке.

ТАЧНОСТ ПОДАТАКА ПОТВРЂУЈЕ:
ДИРЕКТОР:
____________________________
(Миодраг Деспотовић)

Лозница, 13. септембар 2021. године
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