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1. УВОД 
Извештај о раду Школе у школској 2021/22. године је сачињен на основу праћења реализације Годишњег 
плана рада Школе, рада запослених, успеха ученика, педагошке документације, рада директора, 
помоћника директора, организатора практичне наставе, стручних сарадника, руководилаца стручних 
већа, руководилаца тимова и секција. Припреме за почетак школске године извршене су благовремено. 
Извршена је подела предмета на наставнике, одређене су одељењске старешине, руководиоци секција и 
тимова, ментори, помоћник директора Школе до 10.05.2022. године је Милка Стевић  100%, а од 
11.05.2022. године је Снежана Милосављевић са 60%, организатор практичне наставе и вежби Ивана 
Јеротић са 90%. 

У  току школске 2021/22. године у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 
Статутом и другим општим актима Школе и у складу са Развојним планом, као и Одлукама Тима за 
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, организовали смо и реализовали 
активности које су потребне да би Школа успешно функционисала. Послове и задатке смо обављали у 
сарадничким односима и уз ангажовање свих запослених. Реализовали смо већину обавеза и задатака 
предвиђених Годишњим планом и програмом Школе и Развојним планом.  

Од 1. септембра 2021. Школа за негу лепоте је реализовала наставу првом моделу организације васпитно-
образовног рада, а у току школске године се тај модел мењао на основу Одлука тима за праћење и 
координисање, па се у одређеним периодима настава одвијала по другом моделу организације васпитно-
образовног рада, тако што су ученици одељења били подељени у две групе, а групе су се на непосредној 
настави смењивале на дневном нивоу.  

Имајући у виду да се реализација практичне наставе и  реализовала  у школским салонима, школа је   
припремила план реализације овог вида наставе уз максимално коришћење симулација и осталих 
пригодних облика практичног рада којим се стиче компетенција за стандард квалификације.  

Набавили смо потребна  заштитна и хигијенска средства и  извршили потребну дезинфекција просторија 
у објектима установе по препорукама  Министарства здравља и са надлежном  установом Заводом за 
биоциде и медицинску екологију 

Током септембра 2021. године,у оквиру редовне наставе и других облика рада са ученицима наставници 
и одељењске старешине су реализовале информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од 
COVID-19 и поштовању усвојених правила понашања. 

Послови директора из дела педагошког руковођења установом и послови стручних сарадника су били 
усмерени на осигурање квалитета наставе и пружања додатне подршке ученицима у учењу и у пружању 
психо-социјалне подршке ученицима и њиховим породицама. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. 
ГОДИНИ 

2.1. Смене 

Школа је радила у две смене које су се мењале на недељном нивоу. 

У периоду од 01.09.2021. године до 19.09.2021. године настава се реализовала по првом моделу 
организације образовно-васпитног рада.  

На основу Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа од 
20.09.2021. до краја првог полугодишта настава се реализовала по другом моделу огранизације васпитно-
образовног рада.  

Одељења су била подељена у две групе, А и Б. Група А је од 20.09. похађала непосредну наставу 
понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Од 27.09. група Б је похађала  непосредну 
наставу понедељком, средом и петком, а група А уторком и четвртком. Оним данима када нису на 
непосредној настави, похађали су је онлајн. 

Након повратка са зимског распуста настављена је реализација васпитно-образовног процеса по 
комбинованом моделу до 21.02.2022. године када се због побољшања епидемијске ситације и на основу 
Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа настава одвијала 
према првом моделу, непосредно у школи. 

Дана 16.05. 17.05. и 08.06.2022. године настава се реализовала онлајн због анонимне пријаве о 
постављеној експлозивној направи.  

Прва смена је почињала са радом у 8:00часова, а друга у 14:00 часова. 

СМЕНА БРОЈ ОДЕЉЕЊА Број одељења 

непарна смена 1-1,3,5,7,9,11,13; 2-1,3,5,7,9,11,13; 3-3,5,7,9,11,13 20 

парна смена 1-2,4,6,8,10,12; 2-2,4,6,8,10,12; 3-1,2,4,6,8,12; 4-1 19 

 

2.2.Реализација календара образовно-васпитног рада 

Обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада у првом полугодишту школске 2021/22. 
године у Школи за негу лепоте се реализовало на следећи начин: 

Прво полугодиште је почело у среду,  1. септембра 2021. године, а завршило у четвртак 30.12.2021. 

У току првог полугодишта ученици су имали јесењи распуст. Нерадни дан је 11. новембра 2021, а на 
основу Правилника о Измени и допуни Правилника о календару васпитно-образовног рада средњих 
школа јесењи распуст је почео у понедељак 08.11. а завршио у петак 12.11.2021. године. 
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Друго полугодиште је почело 24.01.2022. године и трајало до 24.06.2022. године за први и други разред 
трогодишњих профила и трећи разред за четворогодишњи профил, а за завршне разреде је трајало до 
03.06.2022. године. 

У току другог полугодишта ученици су имали сретењски распуст од 14.02. до 18.02.2022. године, распуст 
за ускршње празнике од 22.04. до 25.04.2022. године и распуст за првомајске празнике 02. и 03. маја.  

Ученици и запослени у школи су имали право да празнују следеће празнике: православци на први дан 
крсне славе, 

католици и припадници других хришћанских верских заједница - на први дан Божића, према сопственом 
календару, 

Припадници исламске заједнице - на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама, 
припадници јеврејске вероисповести на први дан Јом Кипура. 

 

2.3.Редовни ученици 

На крају школске 2021/22. године, статус редовних ђака има 795 ученика који су распоређени у 39 
одељења и образовали се за атрактивна занимања: 

 женски фризер 

 мушки фризер 

 фризер 

 педикир и маникир  

 сценски маскер и власуљар. 
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2.4. Ванредни ученици 

У првом полугодишту школске 2021/22. нашу школу је уписало 36 ученика од којих је преко 
Министарства у први разред уписано 2 ученика. 4 ученика је уписало доквалификацију, 4 ученика је 
уписао преквалификацију а једногодишњу специјализацију је уписало 3 полазника.  

Током школске године завршни испит су положила укупно 5 ученикa, матурски испит 1 ученик, док је 
специјализацију успешно завршило 4 кандидата. 

За ванредне ученике организовано је пет испитних рокова: новембарски, јануарски, априлски, јунски и 
августовски рок. 

Организоване су консултације за полазнике једногодишње специјализације (од септембра до јуна и то: 
здравствена култура, социологија културе, теорија форме, естетско обликовање, познавање препарата, 
креација женских и мушких фризура, енглески језик и социјална психологија).  

Организоване су консултације и за ванредне ученике (основе фризуре и власуљарства за први и други 
разред, практична настава за женске и мушке фризере за све разреде, познавање препарата за све разреде, 
биологија за све разреде, математика за све разреде, основе анатомије за први разред, књиговодство за 
трећи разред, историја за све разреде, хемија за све разреде, прва помоћ за други разред, енглески језик за 
све разреде, физика за све разреде, ликовна култура за све разреде, хигијена за други разред, основе 
дерматологије за трећи разред). 

Сви наставници који су држали консултације и испите исплаћени су по Правилнику. 

 

  Извештај сачинио 

Иван Ардалић 

2.5. Реализација годишњег фонда часова у првом полугодишту школске 2021/22. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ  2020/21. ГОДИНЕ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

I, II, III, IV разред 

Планирано Одржано OДРЖАНО 
 % 

НЕOДРЖАНО 
 % 

Српски језик и књижевност 3421 3300 96.46 3.54 

Енглески језик 1289 1174 91.08 8.92 

Физичко васпитaњe 2537 2511 98.98 1.02 
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Музичка уметност 455 381 83.74 16.26 

Ликовна култура 2 521 492 94.43 5.57 

Ликовна култура ** 31 31 100.00 0.00 

Естетско обликовање 
фризура*- 2,3 1231 1212 98.46 1.54 

Естетско обликовање – 
педикир и маникир 3 120 114 95.00 5.00 

Сценска ликовна 
уметност**2-4 330 326 98.79 1.21 

Историја позоришта 90 85 94.44 5.56 

Сценска шминка3,4** - 
теорија 65 65 100.00 0.00 

Историја 910 884 97.14 2.86 

Географија 455 429 94.29 5.71 

Психологија комуникације 700 610 87.14 12.86 

Психологија 600 600 100.00 0.00 

Социологија** 60 60 100.00 0.00 

Социологија са правима 
грађана 350 350 100.00 0.00 

Филозофија** 60 60 100.00 0.00 

Устав и право грађана 360 360 100.00 0.00 

Књиговодство 780 680 87.18 12.82 

Верска наставa 1190 1054 88.57 11.43 

Грађанско васпитање 1190 1050 88.24 11.76 

Математика 1890 1775 93.92 6.08 
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Рачунарство и информатика 910 892 98.02 1.98 

Биологија** 140 132 94.29 5.71 

Екологија и заштита животне 
средине 420 397 94.52 5.48 

Физика ( маскери и педикири 
) 276 265 96.01 3.99 

Хемија педикири и фризери 1479 1447 97.84 2.16 

Хемија 1 (маскери) 70 56 80.00 20.00 

Хемија 2 ( маскери ) 69 68 98.55 1.45 

Хемија 2 (педикири) 139 137 98.56 1.44 

Хемија 3 (маскери) 70 69 98.57 1.43 

Познавање препарата** 103 94 91.26 8.74 

Познавање препарата 1,2 2083 2041 97.98 2.02 

Основе анатомије и 
физиологије** 105 103 98.10 1.90 

Основе анатомије и 
физиологије 840 806 95.95 4.05 

Хигијена ** 70 64 91.43 8.57 

Хигијена 1 140 130 92.86 7.14 

Хигијена 2 140 131 93.57 6.43 

Прва помоћ ** 60 60 100.00 0.00 

Прва помоћ 1 1676 1637 97.67 2.33 

Прва помоћ 2 (стари 
програм) 120 120 100.00 0.00 

Основе дерматологије 658 650 98.78 1.22 
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Дерматологија** 70 70 100.00 0.00 
Прaктична настава са 
технологијом рада (женски 
фризер) - 3.разред 1464 1464 100.00 0.00 
Прaктична настава са 
технологијом рада (мушки 
фризер) - 3.разред 733 733 100.00 0.00 
*БЛОК - практична настава 
код послодавца (мушки 
фризер/женски фризер) 3.р. 960 960 100.00 0.00 
Прaктична настава са 
технологијом рада (педикир 
и маникир) - 2,3.разред 834 834 100.00 0.00 
*БЛОК - практична настава 
код послодавца (педикир-
маникир) 3.р. 240 240 100.00 0.00 
Прaктична настава са 
технологијом рада (педикир 
и маникир) -1.разред 834 834 100.00 0.00 
*БЛОК - практична настава 
код послодавца (педикир-
маникир) 1.р. 120 120 100.00 0.00 
Прaктична настава са 
технологијом рада (ФРИЗЕР) 
-1, 2.разред 3266 3266 100.00 0.00 

*БЛОК - практична настава 
код послодавца (фризер) 1.р. 600 600 100.00 0.00 

*БЛОК - практична настава 
код послодавца (фризер) 2.р. 600 600 100.00 0.00 

Основе фризуре и 
власуљарства ** 356 356 100.00 0.00 
*БЛОК - ОФВ - практична 
настава код послодавца 
(сценски маскер и власуљар) 
1.р. 60 60 100.00 0.00 
*БЛОК - ОФВ - практична 
настава код послодавца 
(сценски маскер и власуљар) 
2.р. 30 30 100.00 0.00 
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*БЛОК - ОФВ -практична 
настава код послодавца 
(сценски маскер и власуљар) 
3.р. 30 30 100.00 0.00 
*БЛОК - СШ - практична 
настава код послодавца 
(сценски маскер и власуљар) 
3.р. 30 30 100.00 0.00 
*БЛОК - ОФВ - практична 
настава код послодавца 
(сценски маскер и власуљар) 
4.р. 60 60 100.00 0.00 
*БЛОК - СШ - практична 
настава код послодавца 
(сценски маскер и власуљар) 
4.р. 60 60 100.00 0.00 

Час одељењског 
стрешине+60 1297 1252 96.53 3.47 

Додатна/допунска/припремна 
настава 595 595 100.00 0.00 

УКУПНО 40.442 38.501 95.20 4.80 
 
*Заступљено само у трогодишњем профилу 
** Заступљено само у четворогодишњем профилу 

Извештај сачинила 

Данијела Јелић, Стручни актив за развој школског програма 

2.6. Успех ученика на крају првог полугодишта школске 2021/22. Године 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ школске 2021/22 

 

                                     ПРВИ РАЗРЕД 

1 . Највећи број недовољних оцена је из МАТЕМАТИКЕ   - 14 од 275 ученика или (5%)    

    Највећи број недовољних оцена је  одељењу 1-9 ( 4 од 19 ученика) или 21%     

2 . Затим из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА-  -11 од 275 ученика (4%) 
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3.  Затим из ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА-12 од 275 ученика  или(4%)  

       Највећи број недовољних оцена је  одељењу 1-9 ( 3 од 19 ученика) или 16% 

 4.  Затим из ПОЗНАВАЊА ПРЕПАРАТА- 11од 275 ученика или (4%)  

        Највећи број недовољних оцена је  одељењу 1-9 ( 4 од 19 ученика) или (2) 

5. Затим из  АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ  -9 од 275 ученика или (3%) 

6. Затим из ПРВЕ ПОМОЋИ- 9 од 275 ученика или (3%) 

                                       ДРУГИ РАЗРЕД 

Значајан је само број негативних оцена из  МАТЕМАТИКЕ -4 од 267 или (1%) 

                                     ТРЕЋИ РАЗРЕД 

               У трећем разреду је сам једна недовољна оцена из Хемије. 
 
 

1.9.2022.                                    Извештај сачинила психолог- Милијана Андрејић 

        Oбраду и извештај урадила: Милијана Андрејић 

 



МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Школа за негу лепоте постоји од 1951. године. Током времена услови за рад су се мењали, о чему говори 
и податак да је Школа пресељена пет пута, што је у многоме реметило њен стабилан и нормалан рад.  

Образовно – васпитна делатност Школе реализује се у два објекта, у улици Јована Суботића 2, где се 
одвија теоријски део наставе у петнаест учионица, а део практичне наставе у два кабинета за сценске 
маскере и власуљаре, у три салона за женске фризере, два за мушке фризере и два салона за образовни 
профил педикир и маникир. Практична настава се реализује у објекту који се налази у улици Војводе 
Степе 283. У том објекту су и две учионице у којој се реализује део теоријске наставе и  практична настава 
са технологијом рада у пет салона за образовне профиле женски фризер, мушки фризер и фризер. 
Расположиви простор користимо у две смене. 

Настава у блоку за предмет Прва помоћ реализује се у Школи, као и предмет Практична настава са 
технологијом рада. 

3.1. Објекти наставног рада 

За обављање васпитно-образовног рада, школа користи: 

- школски простор, Јована Суботића 2 – 4128 м2; 

- асфалтирани терен - 800 м2; 

- парк и зелена површина – 2.916 м2; 

- сала + свлачионице + ходник  – 450 м2; 

- простор у Војводе Степе 283 – 534 м2. 

У школском простору постоје следеће просторије за рад са ученицима: 

Објекат у улици Јована Суботића 2: 

 Назив простора Количина 

1. Учионица 15

2. Кабинет за информатику 2

3. Фискултурна сала 1

4. Салон за сценске маскере и власуљаре 2

5. Зборница 1

6. Канцеларије  за директора, секретара, помоћника директора и организатора практичне 
наставе, педагога и психолога, рачуноводство 6 

7. Канцеларија службе за ученичка питања 1

8. Радионица за домаре 2

9. Магацин 2

10. Архива 2

11. Салон за женског фризера 3

12. Салон за мушког фризера  2

13. Салон за педикир и маникир 2

 14. Салон за депилацију 1 

15. Библиотека 1 
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16. Кухиња 2 

 

Спортски објекти и терени 

Редни број  Број просторија
1. Фискултурна сала 1
2. Терен за мали фудбал 1
3. Терен за одбојку 1
4. Терен за кошарку 1

 

У школском простору у Војводе Степе 283 површине 534  м2 постоје следеће просторије за рад са 
ученицима. 

 Назив простора Количина 

1. Учионица 2 

2. Салон за женског фризера 3 

3. Салон за мушког фризера  2 

4. Магацин 2 

5. Зборница 1 

6. Кухиња 1 

 

3.2. Кадровски услови рада 

 

Редни 
број 

Извршилац –опис задатка ВСС ВШС ССС КВ ВКВ НКВ Свега 

1 Директор 1           1 

2 Помоћник директора 1           1 

3 Наставници 46,63           46,63 

4 Наставници практичне наставе 2 5 31,20      3 

5 Координатори практичне наставе 1,50           1,50 

6 

Стручни сарадници               

А – педагог  1           1 

Б – психолог 1           1 

В – библиотекар 1,50           1,50 
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7 

 
 

Секретаријат               

а – секретар 1           1 

б. административни радници     1       1 

8 

 

Служба рачуноводства           

а – шеф рачуноводства 1           1 

б – административно –финансијски 
радник 

   1       1 

9 

Помоћно техничко особље               

а-техничар одржавања 
информационих система и 
технологија 

    1       1 

б-техничар инвестиционог  и 
техничког одржавања 

  1    1 

ц – домар     2       2 

д – спремачице           11,5 11,5 

С  В  Е  Г  А 57,63 5 37,20    11,50 111,33 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

4.1. Школски одбор 

Назив  Школски одбор 

Координатор Иван Ардалић 

Чланови 9 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

6 

Реализоване активности: Реализованих састанака: 
Од почетка школске 2021/22. године Школски одбор је одржао пет 
редовних 
и једну онлине седницу са претходно утврђеним дневним редом, а све 
донете 
одлуке су у интересу што ефикаснијег рада и решавања текућих питања од
значаја за живот и рад Школе. 
Школски одбор је на својим седницама расправљао и одлучивао о следећим
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питањима: 
1.Усвојио Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 
2020/2021. годину; 
2.Донео Годишњи план рада Школе за школску 2021/2022. годину; 
3.Усвојио Извештај о раду директора школе за школску 2020/2021. годину;
4.Усвојио Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање; 
5.Усвојио Извештај о самовредновању; 
6.Разматрао све записнике о редовном и ванредном инспекцијском надзору
свих инспекција које су вршиле надзор; 
7.Усвајао Извештаје о успеху ученика по класификационим периодима; 
8.Донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике за 
школску 2021/22.годину; 
9 Усвојио Измене и допуне Финансијског плана за 2021.годину; 
10. Донео Финансијски план за 2022. годину; 
11.Усвојио План набавки за 2022. годину; 
12.Усвојио Извештај о попису за 2021.годину 
13.Усвојио Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске
2021/2022. године; 
14.Усвојио Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 
2021/2022. 
године; 
15.Усвојио Анекс Школског програма рада школе 2021/22.године 
16.Усвојио Финансијски извештај за 2021. годину; 
17. Именовао комисију за спровођење поступка утврђивања запослених за 
чијим је радом у потпуности престала потреба 
18. Усвојио Школскi програма рада школе за наредне четири године 
 
19. Усвојио измене Статута и Правилника о раду 
20. Обављао и друге послове из своје надлежности. 
 
На свим наведеним седницама Школског одбора Школе за негу лепоте у 
наведеном периоду је постојао кворум за рад и пуноважно одлучивање.

Датум подношења 
извшетаја 

31.08.2022. 

 

Извештај сачинио 

Иван Ардалић 

4.2. Помоћник директора 

Назив  Помоћник директора, Милка Стевић, Снежана Милосављевић 
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Реализоване 
активности: 

1. Планирање и програмирање образовно васпитног рада 
2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада  
3. Рад са наставницима 
4. Рад са ученицима 
5. Рад са родитељима, старатељима 
6. Рад у стручним oрганима и тимовима 
7. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе  
8. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
9. Посете часовима 
 

1. Почетак школске године протекао је у организацији нове школске године: 
Пратила сам отварање матичних књига за 13 нових одељења, на одговарајући 
начин архивирала старе матичне књиге и записнике са разредних 
,поправних,завршних и матурских испита.На почетку школске године низ 
активност је везано : израдила сам распоред дежурних наставника, израдила 
распоред  отворених врата.За разлику од претходне школске године, ове су 
ученици долазили на наставу, прво сви, затим су подељени у две групе и  у 
другом полугодишту сви сученици су редовно похађали наставу у 
Школи.Слала сам дневни и недељни извештај о броју оболелих 
.Организовала сам седнице одељењских већа,организовала иводила седнице 
Педагошког колегијума. Пратила сам  реализацију и поштовање мера .Ове 
године је било велике потребе за организовањем замена наставника који су 
болесни. За велики број наставника нисмо могли да нађемо одговарајућу 
замену, свакодневно се мељао распоред (ученици су највише изгибили часова 
из књиговодства ,нико није могао да мења, психологије итд).Због болести 
директора, водила сам седницу Наставничког већа и обављала послове по 
потреби.Велики број налога за наставнике на замени урадила и извештаје о 
реализацији одржаних часова предавала у секретаријат Школе.  

2. Редовно сам пратила рад наставника, оцењивање ученика увидом у 
електронски дневник, подсећала да се пропуштено исправи.У посебном 
ивешају посећивала сам  по распореду планиране часове и по потреби часове 
на које су ме позивали или ученици или наставници. Кроз посете часовима 
остварила сам увид у рад наставника. 

3. Током   школске године пратила сам рад наставника, посебну пажњу сам 
посветила новим колегама, посећујући њихове часове, сугерисала како да се 
одређени проблеми реше,помагала у међусобној сарадњи и сарадњи са 
родитељима. 

4. Посебну пажњу сам посветила ученицима, који су у одређеној мери имали 
проблеме у учењу, дисциплини и односу са наставницима. Сви ови проблеми 
су решавани разговорима са наставницима или смо правили договоре како да 
се нешто погрешно урађено исправи. На самом почетку школске године 
израдила сам распоред Отворених врата за родитеље.Осим учествовања у 
организацији и конституисања Савета родитеља, на чијим састанцима сам 
представљала Годишњи план рада Школе, појединачно сам највећи број сати 
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провела у разговорима са родитељима чија деца имају проблеме у понашању 
или учењу. 

5. Присуствовала родитељском састанку 
Пратила  сам рад Стручних већа, организовала и заказивала седнице 
Педагошког колегијума.Члан сам Тима за заштиту ученика од 
злостављања...Тима за заштиту и безбедност на раду, Тима за квалитет... 
Учествовала у раду тимова, седница Наставничког већа и по позиву ишла на 
сатанке Стручних већа.  
6. Свакодневно сам извештавала о епидемијској ситуацији у нашој Школи и 

слала недељни извештај  Министарству.
У првом полугодишту сарадња са локалним због актуелне епидепијске 
ситуације је изостала, учествовали смо у скупљању слаткиша за децу са 
Косова и другу незбринуту децу.У другом полугодишту ситуација је 
нормализована. За све ученике организовани су санитарни прегледи и 
припремљена је документација за одлазак ученика на блок наставу. 

7. Задужена сам за унос података за ученика у информациони системЈИСп.Све 
тражене  податке сам унела за ову школску годину. 

8. Уредно сам водила документацију, неопходну за извођеље свих облика 
образовно-васпитног рада, пратила  какото раде други наставници 

9. Сваке школске године , планирана активност помоћника директора је посета 
часовима. На часове сам одлазила планирано, у договору са наставником, 
праћење рада новог члана колектива, праћење рада приправника, или на 
позив ученика. (Практична настава са технологијом рада, математика, прва 
помоћ, физика, српски језик и књижевност, основи анатомије и физиологије)
 Пратећи реализацију стандарда квавалитета рада Школе, наставници 
јасно истичу циљеве часова, дају јасна обавештења, поступно поставју 
сложенија питања, похваљују напредак ученика. Повезују градиво са 
свакодневним животом,дају јасна упутства ученицима како на различите 
начине доћи до решења.На почетку школске године раде иницијалне тестове, 
одређен број наставника резултате не уважава.У највећој мери захтеви су 
прилагођени могућностима ученика.Поред свега изнетог предложила сам 
следеће мере: Чешће оцењивање ученика, Избор питања да буде прилагођен 
сваком ученику,више активирати ученике на самим часовима,посветити већи 
број часова обнављању градива, рад ученика на самим часовима вредновати.

 

Датум подношења 
извшетаја 

31.08.2022. 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
5.1. Педагошки колегијум 

Назив  Педагошки колегијум 
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Координатор Милка Стевић, Снежана Милосављевић 

Чланови Руководиоци стручних већа,актива и тимова 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

6 

Реализоване 
активности: 

Чланови колегијума су:руководиоци стручних већа, тимова, актива и стручни 
сарадници.Седнице је водила помоћник директора Милка Стевић(неке седнице 
су због епидемиолошких разлога држане онлајн). 
У наведеном периоду Педагошки колегијум  се конституисао, усвојио план 
рада.  
У првом полугодишту одржано је четири седнице Педагошког колегијума (две 
седнице су одржане уживо, а две због епидемијских мера онлајн).
Разматрао је и предложио план стручног усавршавања са акцентом на 
индивидуализацију наставе и помоћи ученицима којима је потребна  додатна 
подршка (ИОП). Усвојен је предлог тима за ИОП, и азиланта, извештаје и 
допуне  је Тим за ИОП редовно је презентовао на састанцима). 
Донет предлог мера за превенцију изостајања ученика са наставе и осталих 
облика рада, предложено је да се ученицима благовремено изричу 
дисциплинске мере. 
Усвојене су мере за унапређивање наставе и усавршавање рада наставника.
 Анализирани су иницијални тестови за предмете за који су рађени. Редовно је 
праћена реализација Годишњег плана рада Школе. 
Стручно веће практичне наставе је реализовало огледне часове на којима су 
примењене иновације. Часове редовне наставе, огледне часове и по потреби 
друге облике образовно-васпитног рада су посећивали директор, помоћник 
директора, педагог и психолог (извештавали су на састанцима Педагошког 
колегијума). 
Редовно је праћена реализација Годишњег плана рада. У првом полугодишту 
је због болести наставника, није била могућа замана часова што значи да је 
одређен број часова изгубљен (књиговодство, психологија, математика), али су 
наставници успели да до краја полугодишта реализују у највећој мери 
надокнаде пропуштено.
У другом полугодишту одржане су три седнице, од чега једна онлајн (мај) и по 
једна у јуну и августу. 

У јуну и августу су сви руководиоци стручних већа, актива и тимова су 
поднели своје извештаје о раду и предлоге за успешнији рад у наредној 
школској години. Директор, помоћник директора, педагог и психолог су 
поднели извештаје о посећеним часовима. 

У августу је разматран и усвојен Извештај о раду Педагошког колегијума за 
школску 2021/2022. годину. 
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Датум подношења 
извшетаја 

31.08.2022. 

 

   Извештај сачинила: 

Снежана Милосављевић, помоћник директора 

5.2. Савет родитеља 
Назив  Савет родитеља 

Координатор Лазар Митровић, председник Савета родитеља 

Чланови По један представник сваког одељења, укупно 39 чланова 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Одржано 5, планирано 5 

Реализоване активности: Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика 
Савета родитеља, избор представника за Школски одбор, избор 
представника за општински савет родитеља, избор родитеља у 
школске тимове (Стручни активн за развојно планирање, Тим за 
заштиту ученика, Тим за самовредновање, Тим за ИОП), разматрање 
Извештаја о успеху на крају школске 2020/2021. године, Извештаја о 
раду директора за школску 2020/2021. године, Извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада Школе за школску 2020/2021. 
годину, Извештаја Стручног актива за развојно планирање, 
Извештаја о самовредновању, Годишњег плана рада за школску 
2021/2022. годину. Родитељи су информисани о циљевима, 
садржајима и предвиђеним активностима Тима за ИО, предлог мера 
за побољшање и унапређење образовно-васпитног рада. Родитељи су 
упознати са изменама и допунама уџбеника и помоћног наставног 
материјала који су у употреби за школску 2021/22. упознати су са 
Анализом успеха и дисциплине ученика на крају првог 
класификационог периода и договарили се о мерама за побољшање 
упеха, анализирали су узроке изостајања са наставе и предлог мера 
за превенцију, превентивне активности у циљу превенције и заштите 
ученика од ризичних понашања на интернету, упознати су са 
Извештајем о прикупљеним понудама за реализацију екскурзија и 
излета, са Извештајем комисије из реда Савета родитеља о понудама  
за осигурање и видео надзор, одлучили су о висини износа ђачког 
динара, као и са њиховим учешћем у припремама за обележавање 
Дана школе и Савиндана уз придржавање свих епидемијских мера. 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и 
давање предлога за побољшање успеха, разматрање Извештаја о 
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реализацији Годишњег плана раада Школе у првом полугодишту 
2021/2022. године, упознавање са Извештајем о одржаном школском 
такмичењу фризера, упознавање са стањем на рачуну родитељског 
динара, упознавање родитеља са процедуром избора уџбеника, избор 
представника из реда родитеља за Школски одбор, упознавање са 
реализацијом прославе матурске вечери, анализа успеха на крају 
трећег класификационог периода 

 

Нереализоване активности: Анализа успеха на крају школске године, упознавање са 
реализацијом излета и екскурзија 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији 

/ 

Начин превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за побољшање рада 
и/или отклањање проблема 

/ 

Датум подношења извшетаја 24.08. 2022. године, извештај сачинила Ивана Јеротић 

  

             

5.3. Ученички парламент 

Назив  Ученички парламент 

Координатор Драгана Стаменковић 

Чланови 78 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

8.9.2021; 15.10.2021; 29.11.2021; 24.12.2021; 22.3.2022; 18.4.2022; 
3.6.2022. (7)  
У оквиру рада Ученичког парламента укупно је одржано седам састанака у 
току школске 2021/2022. године. Због актуелне епидемиолошке ситуације само 
три састанка, и то први, шести и седми одржани су уживо у школи, док су 
остали састанци одржани онлајн посредством Гугл учионице којој су 
приступили, преко својих имејл адреса, сви чланови Ученичког парламента.

Реализоване 
активности: 

Након доношења плана рада, у септембру је одржан први састанак на којем су 
заинтересовани ученици добили задужења у складу са планом рада Ученичког 
парламента.Чланови Ученичког парламента били су ангажовани на пословима 
око формирања Ученичког парламента, избора председништва,представника у 
Школском одбору и стручним тимовима Школе. На првом састанку биле су 
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присутне Милијана Андрејић, педагог Школе и Весна Гановић, наставник 
социологије и уставног права, тако да су ученици били информисани о начину 
рада Ученичког парламента и његовом значају за развој омладинског 
активизма и грађанске свести. Такође су тада информисани и о статуту Школе 
и упознати су са активностима везаним за укључивање деце – тражилаца азила 
у рад Школе, као и са правима и обавезама ученика као основи за успешан рад 
Ученичког парламента. Разматрали су и Годишњи програм рада Школе, као и 
Извештај о раду за претходну школску годину. Ученици су информисани о 
основним начелима хигијене и здравствене културе, посебно у складу са 
мерама које прописује заштита од корона вируса. Посебно је наглашен значај 
сарадње наставник – ученик – родитељ. На онлајн састанцима ученицима је 
прослеђена едукативна радионица – трибина о вршњачком насиљу коју је 
предметним наставницима послао координатор наставе – Ивана Јеротић. 
Ученицима је прослеђена порука од колегинице Светлане Бједов, наставника 
књиговодства, да постоји предузетничка секција, те уколико су ученици 
заинтересовани за њу, могу да јој се прикључе. Ученици су изразили жељу да 
се укључе у ваннаставне активности и дискутовали су о њиховом значају. 
Ученици су учествовали у реализацији Дана школе и Светосавке приредбе, 
сарађивали са Тимом за вршњачку медијацију учећи о посредовању као начину 
решавања проблема. Трговина људима, као актуелни савремени 
друштвени проблем, ученицима је представљена уз препоруку да погледају 
неке од следећих филмова о томе: Сестре, Трговина људима, Посматрачи. 
 Ученички парламент био је био укључен у хуманитарне акције које је 
организовала Школа у сарадњи са локалном заједницом. О родној 
равноправности водила се дискусија у Гугл учионици. У току школске 
године ученици су преко Гугл учионице обавештавани о глобалном успеху и 
владању на крају класификационих периода, а они сами су давали предлоге 
за побољшање успеха, односно сугерисали похађање допунске наставе као и 
редовно похађање редовне наставе као најбоље мере за превазилажење 
потешкоћа. У оквиру својих одељењских заједница, у сарадњи са 
одељењским старешинама, чланови парламента завршних разреда 
разговарали су о професионалној оријентацији и могућностима даљег 
школовања, стручног усавршавања и напредовања, наглашавајући да је 
учење целоживотни процес и да је унапређење дигиталних компетенција 
неопходно у савременом животу у друштвеној заједници. На састанцима који 
су реализовани у марту и априлу, а на којима је био директор школе, ученици 
завршних разреда одабрали су ресторан за прославу матурске вечери ,, 
Национална класа“ на Новом Београду. Чланови Ученичког парламента 
учествовали су у пригодном обележавању завршетка школске године.

Нереализоване 
активности: 

Састанци у школи уживо уз подршку 
представника школских тимова и педагошко-психолошке службе нису 
реализовани због боловања координатора Ученичког парламента. 
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Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе 

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извештаја 

31.08.2022. године 

                                          

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

6.1. Психолог 

Назив  Психолог, Милијана Андрејић 

Реализоване 
активности: 

Реализоване активности:  
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 
- Израда годишњег  плана рада психолога(август,септембар), 
 -Израда индивидуалног плана стручног усавршавања у скаду са планом 
стручног  
 усавршавања у школи (август,септембар), 
 -Учешће у изради плана Тима за самоврадновање, плана Тима за сарадњу 
школе и породице, плана Тима за инклузивно образовање, плана Тима за 
заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и плана Тима за појачан 
васпитни рад са ученицима(август и септембар),   
 -Учествовала сам у формирању одењенских заједница првог разреда и 
комисијском упису ученика(август,септембар,октобар). 
 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПОТНОГ РАДА 
 -Пратила сам процес прилагођавања  и напредовања ученика првог разреда. 
На почетку школске године у одељењима првог разреда, реализовани су групни 
саветодавни разговори на теме: одговоран однос према препорученим мерама 
заштите у условима пандемије вируса, интеграција у колектив, ненасилна 
комуникација, решавање сукоба, технике учења, изостајање са наставе и утицај 
на успех.. 
 -Пратила сам и вредновала примену мера индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, 
-Радила сам статистичку обраду , анализу и интерпретацију успеха на 
кварталима и давала препоруке за побољшање успеха, 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

 
23 

 

-Посетила сам49 часова редовне наставе и онлајн наставе на иницијативу 
ученика или наставника. 
-У периодима учења на даљину,  увид у реализацију образовног рада 
реализовао се путем есДневика и Гугл учионица. 
РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
      Сарадња са наставницима и одељењским старешинама се одвијала кроз 
индивидуалне саветодавне разговоре у ситуацијама поремећених 
интерперсоналних односа у групи, помоћ у конструктивном решавању сукоба, 
помоћ у  вођењу ученичког колектива, помоћ у одабиру примерених образовно 
васпитних поступака, као и благовременом информисању о ученицима са 
тешкоћама у учењу, поремећајем у понашању или неким другим развојним 
проблемом, предузетим мерама за превазилажење истих (непосредни рад са 
учеником, родитељем или старатељем) и предлог за сарадњу у поступку 
праћења напредовања. 
- Пружала сам наставницима подршку у вођењу ученичког колектива, 
указивала на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у 
групама, односно одељењским заједницама и предлагала мере за њихово 
превазилажење,  
- Пружала сам подршку наставницима у раду са родитељима, односно 
старатељима, 
-Пружала сам подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног 
образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања 
рада образовно-васпитним потребама ученика, 
 -Пружала сам   подршку јачању наставничких компетенција у областима 
комуникације и сарадње, конструктивног решавања сукоба и проблема, 
подучавања и учења, 
- Саветовала сам наставнике у индивидуализацији васпитно-образовног рада, 
односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, 
односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика 
(способности, мотивације, особина личности) 
- Упознавала сам наставнике са психолошким принципима успешног процеса 
учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом мотивације за 
учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и 
облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење, 
- Пружала сам подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 
психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и 
појава неадаптивних облика понашања и предлагала мере за њихово 
превазилажење, 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 
- Учествовала сам у структуирању одељења првог и по потреби других разреда,  
-Обављала сам саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају 
тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавања, проблеме понашања. 
 -Непосредни рад са ученицима остваривао се кроз психолошко саветовање у 
решавању потешкоћа у учењу (јачање мотивације за учење, стратегије учења), 
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и проблема у понашању( јачање социјалних вештина, ненасилна комуникација, 
конструктивно решавање проблема, уважавање различитости, доношење 
одлука..) 
 -Пружала сам непосредну помоћ ученику, групи ученика или одељењу у 
инцидентним ситуацијама у сарадњи са одењенским старешиномили другим 
наставником. 
- Учествовала сам у појачаном васпитном раду за неке ученике уз присуство 
родитеља и одељењског старешине,за ученике који врше повреду правила 
понашања у школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, 
неоправдано изостану са наставе пет часова, односно који својим понашањем 
угрожавају друге у остваривању њихових права, 
-Пружала сам подршку ученицима за које се обезбеђује васпитно-образовни 
рад по индивидуалном образовном плану, односно који се школују по 
индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану, 
 - Давала сам  мишљења и препоруке за промену школе и наставак образовања, 
сарађивала сам са психолошко-педагошком службом школа које су ученици 
претходно похађали, 
-Пружала сам подршку ученицима из осетљивих друштвених група, и 
ученицима за које смо проценили да су у ризику од осипања, 
-Учествовала сам у раду и присуствовала састанцима Ученичког парламента, 
  -Обавила сам око 330 непосредних индивидуалних  или групних саветодавних 
разговора.  
РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА 
  - Рад са родитељима и старатељима остваривао се у складу са индивидуалним 
потребама ученика за подршком а састојао се у прикупљању података од 
родитеља који су од значаја за упознавање ученика и праћење развоја, 
информисање о психолошким карактеристикама њихове деце кроз 
индивидуалне консултације и саветодавно-инструктивни рад, 
 - Обављан је и саветодавни рад са родитељима ученика којима је одређен 
појачани васпити рад, као и са родитељима ученика са којима се васпитно 
образовни рад остварује по индивидуалном образовном плану, 
-Пружала сам подршку јачању родитељских васпитних компетенција, 
нарочито информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у 
оквиру индивидуалних консултација. 
-Обавила сам око 180 непосредних индивидуалних саветодавних разговора са 
родитељем или старатељем ученика.   
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 
- Сарађивала сам са директором и стручним сарадницима на пословима који се 
тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности образовно-
васпитног рада установе у условима остваривања комбинованог модела 
образовно-васпитног рада, поделом одељенског старешинства и друго,  
- Сарађивала сам са директором и стручним сарадницима на припреми 
докумената установе, прегледа, извештаја и анализа.  
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- Редовно сам размењивала и усаглашавала заједничке послове са другим 
стручним сарадницима у установи. 
-Сарађивала сам са пратиоцем детета, односно ученицима који се школују по 
индивидуалном образовном плану. 
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
   -Учествовала сам у активностима Тима за самовредновање, 
 - Учествовала сам у активностима Тима за инклузивно образовање. Била сам 
члан мини Тимова за ученике који раде по ИОП-у,сарађивала са њиховим 
родитељима, одењенским старешинама и предметним наставницима, 
Интерресорном комисијом, Центрима за социјални рад и основним школама, 
  -Учествовала сам у активностима  Тима за сарадњу школе и породице, 
-  Учествовала сам у раду Тима за заштиту од насиља, злостављања и 
занемаривања и раду васпитно дисциплинске комисије, 
  -Радила сам у комисији за упис ученика из других школа, односно упис на 
други образовни профил,  
 -Рад у стручним телима: Наставничком већу, Педагошком колегијуму и раду 
одељенских већа, 
-  Учествовала сам у раду Савета родитеља и Ученичког парламента, 
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 - Сарађивала сам са Центрима за социјални рад у случајевима насиља, 
злостављања и занемаривања у породици, промени старатељства, измештања 
ученика из породице и смештаја у дом и сличним ситуацијма, 
 -Сарађивала сам са надлежним медицинским установама, Интерресорном 
комисијом и Министарством унутрашњих послова, 
-Учествовала сам у прикупљању и обради статистичких података за потребе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за статистику. 
-За потребе Министарства просвете и Ромског образовног фонда а ради 
остваривања права на ученичке стипендије и кредите, обавештавала сам 
ученике и родитеље/старатеље/ и прикупљала документацију. 
- Присуствобала сам састанцима Републичке секције стручних сарадника 
средњих школа(најчешће онлајн) 
- Сарађивала сам са Друштвом психолога, Институтом за психолошка 
истраживања и Матичним факултетом. 
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 
- Водила сам евиденцију о сопственом раду у следећој документацији: дневник 
рада психолога и евиденција о раду са учеником и родитељем/ старатељем 
ученика, 
- Водила сам евиденцију о извршеним анализама, истраживањима,  посећеним 
активностима, односно часовима и др. 
-Припремала сам се за све послове предвиђене годишњим програмом и 
оперативним плановима рада психолога, 
 - Прикупљала сам и на одговарајући начин чувала, у сладу са етичким 
кодексом струке, материјал који садржи личне податке о ученицима,
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-Стручно сам се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, 
учествовала у активностима струковног удружења (Друштво психолога 
Србије, секције психолога у образовању), похађала акредитоване семинаре,и 
друге стручне скупова, размењивала искуства и сарађивала са другим 
психолозима у образовању. 

Стручно 
усавршавање 

Стручно усавршавање: 
                               Екстерно стручно усавршавање( 63.5 сати): 
- Обука за запослене-Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме 
у понашању- МПНТР(16 бодова) 
-  Обука за запослене-породично насиље-МПНТР(16 бодова) 
- Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање 
одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика-
ЗУОВ (12бодова) 
- Дигитална учионица-ЗУОВ (19,5 бодова) 
                              Интерно стручно усавршавање(63 бода) 

Датум подношења 
извшетаја 

јул.2022. године 

 
6.2. Педагог 

Назив  Педагог, Бранка Орешчанин 

Реализоване 
активности: 

Реализација планираних активности у оквирима подручја рада педагога : 
 
 Планирање и програмирање образ. - васпитног рада: 

 - Учествовала у изради концепта Годишњег плана рада установе и његових 
поjединих делова  
-Припремала сопствени годишњи и месечне планова рада  
-Учествовала у припреми индивидуалног образовног плана за ученике (у 
сарадњи са одељ.старешинама и предметним наставницима) 
-Учествовала у планирању и организовању поjединих облика сарадње са 
другим институциjама ( ИРК, Групом за заштиту од насиља и дискриминације 
при МПНТР, Домовима и прихватилиштима за младе, ЦСР...) 
 
 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада  

      Пратила и  анализирала успех и дисциплину ученика на класификационим 
периодима и предлагала мере за њихово побољшање. 
   - Излагала о успеху ученика на седницама Наставничког већа, Савета 
родитеља, Ученичког парламента и Школског одбора. Обрађивала податке у 
вези са општим успехом: пролазност, средња оцена, изостајање и изречене мере 
(на нивоу школе, по разредима и одељењима и са посебним освртом на 
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постигнућа ученика који раде по ИОП-у), док  је обраду података о успеху по 
предметима вршила психолог.  
- Учествовала у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 
карактеристикама ученика. 
- Пратила  примену мера индивидуализациjе и индивидуално-образовног планa 
у сарадњи са одељ.старешинама/координаторима ИОП-а ученика у свом 
одељењу         (више о томе-у Извештају о раду ТИО). 
- Пратила узроке школског неуспеха ученика и предлагала мере за његово 
побољшање.  
-   Посетила 29 часова редовне наставе. У почетку је то било интервенисање на 
позив предметних наставника у случају када ученици нису имали на часу 
препоручен и за праћење наставне јединице потребан уџбеник. Такође, било је 
ситуација да ученици нису имали ни свеске за записивање. Најчешће посете су 
биле на позив предметних наставника. За ученике је припремљен и подељен 
материјал који се односио на дневни план рада, као и прилагођену (смени) 
месечну агенду за планирање. Неке посете су уследиле на позив наставника 
који су тражили интервенцију поводом нарушавања педагошке климе од стране 
ученика. На часовима одељ.старешине (у присуству одељ.старешине ) вођен је 
разговор са ученицима, који су имали премедбе на однос наставника, о 
конструктивним начинима превазилажења неспоразума. А затим је са 
одељ.старешином и наставником обављен разговор. Посећени су такође и 
часови ангажованих наставника који нису још стекли лиценцу за рад и 
огледних часова, претежно наставника практичне наставе. Један број часова је 
био посвећен сензибилисању за поштовање различитости, а затим, и на тему 
ненасилне комуникације у вршњачкој групи. Такође, посећени су часови ради 
праћења напредовања појединих ученика (нарочито ученика који раде по ИОП-
у). 
 
 Рад са наставницима 

         Као и сваке године,  у циљу пружања  подршке одељ. старешинама у 
њиховим активностима понудила сам им на почетку школске године писани 
материјал: “Тезе за прве разговоре са ученицима“ 
       - На седници Наставничког већа, на почетку школске године, чланове већа 
сам упознала/подсетила са циљевима и активностима школе на плану ИО, са 
израдом посебних планова и праћењем напредовања ученика са потребама за 
додатном образовно-васпитном подршком (у даљем тексту: образ.васп. 
подршком) као законском обавезом наставника. 
-  Поред подсетника нивоа образ.васп.подршке, истакнутог  на огласној табли 
у зборници,  обавештењем подсетила сам одељењске старешине првог разреда, 
који у својим одељењима имају ученике са мишљењем ИРК, на  активности у 
својству координатора тима за израду ИОП-а за конкретног ученика. Указала 
сам на  потребу да, на првом родитељском састанку, обавезно успоставе 
контакт са родитељем и направе договор око даље сарадње на подршци тј. на 
изради  ИОП-а. Такође, скренула сам пажњу да све наставнике у свом 
одељењском већу  упуте о образ.васп.потребама одређеног/их ученика. 
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Истакла сам  потребу да и одељ.старешине другог, трећег и четвртог разреда,  
све предметне наставнике (нове  чланове одељењ.већа у овој шк.години) упознају са 
образ.васп. потребама појединих ученика. 
Такође, истакла сам на огласној табли у зборници распоред стручних сарадника 
у својству члана „мини ИОП тима“ (тим за подршку појединачном ученику ), 
како би предметни наставници могли да нам се обрате за додатне информације 
о ученику/цима.  

 
 Рад са ученицима:  

Учествовала сам у поjачаном васпитном раду  ученика коjи су вршили повреду 
правила понашања у школи или се нису придржавали одлука директора и 
органа школе, услед неоправданог изостајања са наставе, односно коjи су 
своjим понашањем угрожавали друге у остваривању њихових права.  
- Са ученицима сам обавила велики број индивидуалних разговора на 
иницијативу наставника, родитеља као и самих ученика. Ученици код којих су 
евидентирани развојни проблеми који превазилазе компетенције педагога, 
упућивала сам на школског психолога.  
 - Током индивидуалних разговора, радила сам са ученицима на усвајању 
техника учења и изради плана учења. 
- У холу школе, у сарадњи са ученицама чланицама вршњачког тима за 
медијацију, уређен је пано који промовише вршњачку медијацију. Са 
ученицама 2/1,  уређен је пано на тему: „РАЗЛИКЕ“  и постављена је кутија 
„Желим да кажем“ за анонимне пријаве ученика. 
 - Координирала сам радом ученика-вршњачких медијаторора који су имали 
прилику да примене медијаторске вештине, на добробит свих страна у сукобу.  
- Пружала сам помоћ и ученицима који су аплицирали за ученичке стипендије 
МПНТР  као и стипендије пројектног тима ИПА 2014 („ЕУ подршка ромским 
ученицима за наставак средњошколског образовања"). 
 
- У случајевима неких ученике, чији су проблеми примарно произилазили из 
социо-економских разлога (живе у нестимулативним срединама или су на  
смештају  у домовима), или су у питању емоционални проблеми, проблеми у 
понашању, пружана им је перманентна  подршка. 
 - Услед преиспитивања професионалног идентитета, са неким ученицима је 
рађен ТПИ (тест професионалних интересовања) . 
- И ове школске године, у оквиру сарадње на пројекту Превенција трговине 
људима и женско здравље уз подршку Global fund и МПНТР и сарадње са 
Центром за девојке из Ниша, координирала сам у реализацији едукативних 
радионица са ученицама наше школе. 
 
• Рад са родитељима/ старатељима  
 Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно 
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у 
развоjу, професионалноj ориjентациjи, 
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 - Сарадња са родитељима се најчешће одвијала кроз индивидуалне контакте и 
то по упуту одељењског старешине, на иницијативу самих родитеља, на мој 
позив али и на препоруку самих ученика.  Она се огледала у пружању подршке 
родитељима у превазилажењу проблема који су од значаја за напредовање 
њихове деце, а у случајевима који су превазилазили компетенције педагога, 
родитељи сам усмеравала на психолога или на стручњаке у другим 
институцијама. Сарадња је била посебно интензивна у случајевима  родитеља 
чијој деци је била потребна додатна образовна подршка.  
- Сарадња се одвијала и кроз сусрете  на родитељским састанцима (евиденција 
у записницима одељ.старешина) као и на састанку Савета родитеља где су 
родитељи  информисани о образ.-васп. постигнућу ученика. 

 
 Рад са директором, стручним сарадницима, пед. асистентом 

и пратиоцем  детета 
- Сарадња се одвијала у складу са планираним активностима и по потреби 
у случају давања мишљења по питању преласка ученика из друге у нашу 
школу.  
Интензивнија сарадња се одвијала у делу активности које се односе на 
пружање додатне образ.-васп. подршке ученицима.  
 
 Рад у стручним органима и тимовима 

        - Учествовала сам у раду Наставничког већа, одељењских већа, 
Педагошког колегијума (давањем саопштења, анализа, прегледа, предлога и 
других активности од значаја за васпитно-образовни рад ) 
       -  Координирала сам Тимом за додатну образовно-васпитну подршку 
ученицима , координирала Вршњачким тимом за медијацију и укључивала се у 
рад осталих тимова чији сам члан, на позив њихових координатора. 
 

 Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима  и  
јединицом локалне  самоуправе 
        Сарадња са образовним, здравственим, социjалним, научним, културним 
и другим установама коjе доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-
образовног, односно образовно-васпитног рада установе, 
  - Сарадња са саветницима МПНТР, посебно у делу који се односи на рад са 
ученицима који раде по ИОП-у 
- Према препоруци МПНТР успостављен је контакт/сарадња са основним 
школама из којих су дошли ученици којима пружамо додатну подршку  
  - Сарадња је успостављена и са са стручњацима из других установа које се 
баве образ. - васп. радом (прихватилишта,  домови за децу без род. старања, 
домови за ученике)  
    - Сарадња са ИРК појединих општина из којих ученици долазе. 
   - Сарадња са Школом за основно и средње образовање »Вожд« (давањем 
мишљења о  ученицима који су похађали нашу школу) 
    - Сарадња са Групом за заштиту од насиља и дискриминације МПНТР 
(дежурство на СОС-телефону).
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- Сарадња са Центром за девојке из Ниша на Пројекту Превенција трговине 
људима и женско здравље уз подршку Global fund и МПНТР. 
   - Сарадња са пројектни тимом ИПА 2014 - „ЕУ подршка ромским ученицима 
за наставак средњошколског образовања" 
- Сарадња са платформом „Чувам те“ и  часописом Espreso кроз објављивање 
чланака који се односе на заштиту ученика од насиља. 
- Подршка рада Центра за несталу и злостављану децу  
- Сарадња са службом за студентске и ученичке кредите и стипендије при 
МПНТР 

 
 Вођење документације, припрема за рад и стручно  усавршавање 

 
- Вођење евиденције, стручно  усавршавање: праћење стручне литературе и 
периодике, учествовање у раду Републичке секције педагога и психолога 
Србије, учешће на конференцији, похађање  обука, предавања, радионица ... 

Приказ активности у циљу стручног усавршавања   
(у првом полугодишту школске 2021/2022.године)

 Са стручњацима на вези - безбедно током пандемије  

 Превенција говора мржње и дискриминације код младих: улога и 
значај школског окружења 

 Mедијација у пракси  

 Јавни говор-технике излагачке писмености 

 Културне различитости и људска права 

 Из прве руке- Erazmus+ мобилност за образовање одраслих 
 Упознавање са законском регулативом-Правилник о сталном 

стручном усавршавању и напредовању у звање 
наставника,васпитача и стручних сарадника; Служ.гласник 
РС,бр.109 (учешће на вебинару) 

 Како напредовати у звање педагошког саветника примена 
правилника и конкретни примери из праксе 

 „Повезивање тачкица“ (присуство пројекцији филма) 

 „Диференцирана настава и даровити ученици“ (учешће на 
вебинару) 

 „Које су могућности превенције проблема у понашању ученика у 
школској средини“ (присуство вебинарау др.Стефана Нинковића) 

 „Како унапредити процес самоевалуације у области наставе и 
учења?“(обука К2 П3) 

 „Менторска подршка ученицима средњих школа ромске 
националности у успешном завршетку школе, модул 1“ 
(обука,компетенције К3,К4) 
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*) током полугодишта: израда статистичких извештаја за потребе школе и 
других институција које се баве образ.васп.радом; учешће у раду дисципл. 
комисија у поступцима који се воде са ученицима                     

                                                                 

 Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник 

 Посете огледним часовима 

 Секције педагога 
... 

 

Нереализоване 
активности: 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

13.01.2022. 

 

6.3.Организатор наставе 

Назив  Организатор практичне наставе и вежби 

Чланови Ивана Јеротић 90% и Снежана Милосављевић 60% до 10.05.2022. 

Реализоване 
активности: 

1. Организација наставе 

- Формирање група за практичну наставу 
- Израда распореда одржавања часова практичне наставе и наставе у објекту у 
улици Војводе Степе 283 
- Обезбеђивање услова за рад у школским салонима и радионицама практичне 
наставе: набавка неопходног алата, прибора, опреме и материјала за рад 
- координација реализације наставе у блоку за предмет практична настава са 
технологијом рада 
- израда, подела и прикупљање педагошке документације ученика о 
реализацији наставе у блоку за предмет практична настава са технологијом 
рада код послодавца 
- израда, подела и прикупљање уговора о реализацији практичне наставе код 
послодавца 
2. Организациони послови 
- Праћење реализације часова по распореду 
- Вођење виденције о боловању и одсуству са рада и о заменама одсутних 
наставника 
- Праћење стручне замене часова 
- Сарадња са родитељима и ученицима 
- Планирање рада организатора практичне наставе 
- Извештај о раду организатора практичне настав 
- Израда делова Извештаја о раду Школе 
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- организација реализације санитарних прегледа у школском објекту ради 
одласка ученика на практичну наставу код послодавца 

- сарадња са послодавцима 

- праћење реализације завршних и матурских испита 

 

Сваки организатор је имао и додатна задужења и стручно усавршавање као 
што су: 

- Школски координатор за есДневник 
- Члан Тима за израду плана за финансијско управљање и контролу 
- Лице одговорно за извештавање ГЗЈЗ о COVID позитивним ученицима 

и запосленима 
- Лице одговорно за недељно извештавање о епидемиолошкој ситуацији 
- дежурство према распореду 
- лице задужено за проверу и доставу података о ученицима 

корисницима дечјег додатка 
- лице задужено за организовање седница Савета родитеља 

(обавештавање, припрема материјала) 
- лице задужено за рад на еУпису ученика у први разред 
 

 
 

Нереализоване 
активности: 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

31.08.2022. године 

 
 

6.4. Извештај о раду библиотеке 

Назив  Библиотекар 

Чланови Стана Булатовић, Александра Абрамовић, Ивана Јеротић 

Реализоване 
активности: 

септембар 

У септембру је урађена  анализа Извештаја о раду  школске библиотеке у 
протеклој школској години. Библиотека је ускладила и прилагодила рад 
Посебном програму образовања и васпитања у складу са мерама 
Министарства просвете.  Испланиран је рад са ученицима у школској 
библиотеци и добављена су средстава за рад. Ученици и наставници су 
информисани о садржају Правилника о раду библиотеке. Формирана је 
Књига евиденције, урађен распоред рада библиотеке за текућу годину и 
уписани су нови чланови.  Утврђене су потребе стручних већа о набавци 
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стручне литературе и лектире. Евидентирани су ученици који дугују књиге 
од прошле школске године и обавештени да исте врате у најкраћем року.   

Библиотекари су наставили стручно усавршавање похађањем онлајн 
семинара  који представљају нове обуке  у оквиру подршке учења на даљину. 

У библиотеци раде: Стана Булатовић, Александра Абрамовић, Ивана Јеротић. 

 

октобар 

 Корисници библиотеке су упознати са књигама које поседује библиотека и 
правилима коришћења књига. Поред редовних активности издавања књига, 
реализована је сарадња са наставницима у припремању ученика за 
самостално коришћење разних извора информација. Библиотекари школе 
пружају стручну помоћ ученицима и наставницима у проналажењу и одабиру 
потребне грађе 

Успостављена је сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана 
обраде       школске лектире и коришћења наставничко-сарадничког дела 
школске библиотеке. 

Библиотекар Стана Булатовић учествовала на стручном акредитованом 
семинару Мултисензорска библиотека – библиотека за све. Семинар 
реализовали педагог Тамара Радојичић и дегектолог Снежана Николић у 
просторијама Библиоптеке града Београда. Приоритетна област семинара 
Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна подршка.Циљ 
семинара: Подизање професионалних компетенција за рад са особама са 
особама са инвалидитетом, различитих група у пружању библиотечких 
услуга.   

новембар 

 Како би обогатили књижни фонд библиотеке, насловима који су 
дефицитарни, упућен захтев управи Школе за набавку нових лектира. Школа 
одобрила захтев, а такође наставила и сарадњу са Центром за промоцију 
науке и претплатила се на часопис Елементи. Претплата на часопис је добар 
начин опремања Школе савременим медијима у циљу подизања квалитета 
наставе и као индивидуално средство послужиће, пре свега, наставницима да 
ученицима приближе теме из области науке, као и да премосте јаз између 
природних и друштвених наука. Остварена је сарадња са одељењским 
старешинама о читалачким интересовањима и потребама ученика, као и 
сарадња ради враћања књига школској библиотеци у року предвиђеним 
правилником.  

Крајем месеца започет унос књига у књигу инвентара и програм 
библиотечког пословања.  

децембар 

 Садржаји из програма обавезне лектире биће доступни и на сајту Школе, на 
страници Библиотека. Већ првог дана постављене пауерпоинт презентације 
које је урадила библиотекар Стана Булатовић у периодима онлајн наставе у 
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претходне две године. Ученицима су доступне 23 презентације домаће 
лектире од првог до четвртог разреда средње школе и четири  радионице из 
теорије књижевности и правописа. Ученици ће моћи да исте преузму са 
странице Библиотека, а професори српског језика и књижевности ће моћи да 
их поставе на неку од платформи које користе. Такође, биће настављен рад на 
изради нових презентација које ће помоћи ученицима да лакше савладају 
наставне садржаје.  

 На захтев Библиотеке града Београда попуњена онлајн апликација Народне 
библиотеке о библиотечком пословању за 2020/2021.годину и Извештај 
прослеђен Библиотеци града Београда. 

Школа набавила 98 нових наслова, лектира за библиотеку и током прве 
половине месеца књиге класификоване, евидентиране и унете у програм 
библиотечког пословања. Ученици који нису благовремено вратили лектиру 
донирали су  током првог полугодишта библиотеци 33 књиге, а стигло је 
путем претплате и шест нових бројева часописа Елементи. Евидентирано 137 
нових књига, од чега 6 часописа. Укупан фонд библиотеке на крају првог 
полугодишта 2020/2021. је 5367 књига. 

јануар 

Настављено развијање читалачких склоности и навике да ученици сами траже 
књигу и осталу стручну и научну литературу, лексиконе, часописе, речнике, 
енциклопедије, као и научне информације уопште. 

У просторијама библиотеке обележена је школска слава Св. Савa у складу са 
епидемиолошком ситуацијом. Савиндан обележен сечењем славског колача 
и пригодном презентацијом о животу и делу Светог Саве. 

фебруар 

 Поводом  Националног дана књиге  и  дана Народне библиотеке Србије, 
28.фебруара,  у Школи и библиотеци обележен Дан књиге под називом Узми 
књигу у руке, сутра је касно за читање.У сарадњи са наставницима српског 
језика и књижевности бублиотекари још једном подсетили на значај читања 
у животу сваког појединца. Ученици читали наглас омиљене стихове, цитате, 
делове омиљених књига и разговарали о прочитаном. 

  Реализован је рад са ученицима на подстицању и побољшању информационе    
и  медијске писмености, као и индивидуални рад са појединцима којима је 
била потребна помоћ у реализацији задатака у оквиру пројеката из 
различитих области. 

март 

  Да би обогатила библиотеку новим издањима, а ђаке оплеменила знањем и 
занимљивостима из области науке,  Школа је у сарадњи са школским 
библиотекарима  размотрила и наставила сарадњу са  Центром за промоцију 
науке и претплатила се на часопис Елементи. Претплата на часопис је добар 
начин опремања Школе савременим медијима у циљу подизања квалитета 
наставе и као индивидуално средство послужиће, пре свега, наставницима да 
ученицима приближе теме из области науке, као и да премосте јаз између 
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природних и друштвених наука. Остварена је сарадња са одељењским 
старешинама о читалачким интересовањима и потребама ученика, као и 
сарадња ради враћања књига школској библиотеци у року предвиђеним 
правилником.  Настављен рад на инвентарисању и компјутерској обради 
донираних књига. 

  Поводом Дана школе и обележавања 70 година постојања Школе за негу 
лепоте, у библиотеци, током марта су одржаване интензивне пробе хора, 
костима, маски и шминке, фризура и драмске секције. 

 Крајем месеца, у библиотеци, обављени су санитарни прегледи за ученике и 
наставнике практичне наставе. 

април 

 Наставњене стандардне и генералне пробе свих учесника програма за Дан 
школе. Прослава јубилеја одржана у СЦ Шумице 25. априла под називом 
Рециклажа,а учесници су на најбољи начин  представили знања и вештине 
које негује Школа – како јој и име гласи. 

Школа за негу лепоте је и овај пут показала да ствара и негује лепоту, како 
спољашњу, тако и унутрашњу...Лепоту као универзални принцип, естетски и 
етички идеал, склад са природом и нама самима. Драгоценост коју нам је 
подарила природа и коју морамо чувати и пажљиво њоме руковати. Вештине, 
знања и умећа које су ученици и њихови наставници представили у 
пригодном програму оправдавају речи великог Достојевског да ће лепота 
спасити свет. 

  мај 

 У комуникацији са професорима српског језика информисана сам да су 
садржаји на страници библиотеке посећени и да умногоме помажу ученицима 
у разумевању и интерпретацији прочитаних дела. 

 Библиотека је у време  извођења наставе на даљину поставила на сајту 
Школе, на страници библиотека, powerpoint презентације из програма 
обавезне лектире. У време када све мање ученика чита књиге, посебно из 
обавезног програма школске лектире, презентације могу мотивисати ученике 
да се врате књигама или им олакшају разумевање истих. Такође, могу 
користити као додатни материјал да се подсете садржаја, као и смерница у 
начину тумачења и интерпретације књижевног дела. Трудила сам се да 
презентације буду интерактивне и да садрже текст, слике, аудио и видео 
елементе, истраживачке задатке за самостални рад. Неке од презентације су 
обимније и одступају од правила рада презентација, а оправданост такве 
израде је, као што сам већ навела, да пробуде интересовање за рад и читање 
књига. 

  Крајем месеца ученици који дугују књиге су обавештени да исте врате када 
буду полагали матурски испит. Такође, путем мејла обавештение су све 
одељенске старешине о ученицима који треба да врате позајмљене књиге 
библиотеци. 

    јун 
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  Крајем наставне године ученици који нису вратили књиге које дугују 
библиотеци подсећени да исте врате. 

  У току школске године евидентирано 137 књига, од чега 6 часописа. На крају 
школске године у бази података евидентирано 5504 књиге. 

  Често се јављају потешкоће у враћању књига које ученици, неретко, враћају 
и после више месеци, и поред сталних подсећања од стране одељенских 
старешина и библиотекара. Због тога се књиге враћају оштећене или је 
последица оваквог понашања губљење књига. Додатном смањењу књижног 
фонда доприноси и неодговорно понашање појединих одељењских 
старешина који исписују ученике или уручују сведочанства ученицима који 
се нису раздужили у библиотеци. 

  Урађен је Годишњи извештај о раду библиотеке за 2021/2022. годину, а у 
току је и припрема  израде Плана рада школске библиотеке за 2022/2023. 
годину. 

 

Напомене: 

  

*Носиоци активности везаних за рад библиотеке су били  библиотекари, 
сарадници су били ученици и наставници, а програм се реализовао у школи и 
ван ње. 

*Извештај о раду школске библиотеке обухвата следеће области: васпитно-
образовну делатност, сарадњу са наставницима, сарадњу са родитељима, 
информациону делатност, стручну делатност. 

 

Датум подношења 
извшетаја 

јул 2022. године 

 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
7.1. Наставничко веће 

У школској 2021/2022. години  одржано је 12 седница Наставничког већа са претходно утврђеним 
дневним редом. На седницама је увек био довољан број чланова већа, па су одлуке које је донело 
Наставничко веће пуноважне. 

 Наставничко веће  је на својим седницама разматрало питања  која су од значаја за успешну  
организацију и реализацију наставе и унапређење  образовно – васпитног рада. 
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 Наставничко веће је координирало рад свих стручних органа , комисија и других тела која су 
укључена у образовно-васпитни рад. 

 Седнице су пратиле Годишњи програм рада, али су на њима  разматрана и друга питања. 

 У школској 2021/2022. години  Наставничко веће је: 

 Утврђивало  успех свих ученика на крају класификационих периода и на крају наставне и школске 
године 

 Верификовало дипломе редовних и ванредних ученика који су завршили школовање  
 Анализирало васпитно–образовни рад у претходној школској години 
 Анализирало Извештај о раду школе у школској 2020/2021. години 
 Усвојило Предлог  програма рада школе за школску 2021/2022. годину 
 Усвајало извештаје о резултатима  и успеху свих ученика по класификационим периодима и 

испитним роковима, извештаје о резултатима на такмичењима,  о безбедности, , извештаје 
Педагошког колегијума 

 Расправљало о опремљености школе наставним средствима и плану уписа за школску 2021/2022. 
годину 

 Именовало комисије и дало предлоге за представнике у Школском одбору из редова Наставничког 
већа 

 Усвојило распоред часова 
 Изрицало васпитно-дисциплинске мере 
 Похваљивaло и награђивало ученике који су остварили запажене резултате на такмичењима 
 Доносило мере за побољшање успеха и дисциплине 
 Веће је констатовало да  је школа реализовала Програм и остварила предвиђен број наставних  и 

радних дана 
 Поред образовних и васпитних питања значајна пажња је посвећена  стручном и педагошком 

усавршавању 
  Директор је на седницама Наставничког већа  читао извештаје о инспекцијским прегледима и 

надзорима и мерама и роковима за отклањање  недостатака. 
 

Извештај сачинила 

Александра Влатковић, записничар 

 

 

7.2. Одељењска већа 

Реализоване су седнице одељењских већа по Годишњем плану и програму: 

За први класификациони период: 

02.11. – за трећи разред свих образовних профила и четврти разред образовног профила сценски маскер 
и власуљар 

03.11. – за други разред свих образовних профила 
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04.11. – за први разред свих образовних профила 

За други класификациони период/крај првог полугодишта: 

29.12. – за трећи разред свих образовних профила 

30.12. – за први и други разред свих образовних профила и четврти разред образовног профила сценски 
маскер и власуљар 

За трећи класификациони период 

01.04. – за трећи разред свих обрзаовних профила и четврти разред образовног профила сценски маскер 
и власуљар 

07.04. – за први разред свих образовних профила 

08.04. – За други разред свих образовних профила 

За четврти класификациони период/крај другог полугодишта 

06.06. – за трећи разред образовног профила фризер и педикир и маникир и четврти разред образовног 
профила сценски маскер и власуљар 

27.06. -  за први и други разред свих образовних профила и трећи разред образовног профила сценски 
маскер и власуљар 

7.3. Стручна већа  

7.3.1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

 
Назив  Стручно веће српског језика и књижевности 

Координатор Сузана Живковић 

Чланови Јелена Бајић, Драгана Стаменковић, Станислава Игњатовић, 
Данијела Јелић, Тања Обрадовић, Ивана Тасић , Николина 
Растовић  

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

Током школске 2021/22. године одржано је осам састанака. 

Реализоване 
активности: 

На почетку школске године усвојен је План рада Стручног већа, као и 
распоред писмених задатака за школску 2021/2022. годину. 

Евидентирани су ученици којима је потребна додатна образовно-васпитна 
подршка и одређене су врсте подршке (примена мера индивидуализације 
или израда ИОП-а 1,2 или ИОП-а 3 за поједине ученике). Евидентирани су 
и ученици тражиоци азила у РС и за њих је такође планирана додатна 
подршка. 
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Чланови Стручног већа добили су задужења у оквиру 40-часовне радне 
недеље, израђени су глобални и оперативни планови на 
недељном/месечном нивоу. Чланови Стручног већа били су ангажовани у 
следећим школским тимовима и активима: 

1. Стручни актив за развојно планирање – Јелена Бајић, руководилац; 

2. Стручни актив за развој школског  програма – Данијела Јелић, 
руководилац; 

3. Тим за сарадњу са породицом – Станислава Игњатовић, руководилац; 

4. Тим за слободне и ваннаставне активности – Ивана Тасић, 
руководилац; 

5. Летопис – Сузана Живковић. 

Утврђени су термини одржавања допунске наставе, али је  реализација 
била условљена епидемиолошком ситуацијом, тако да је повремено 
долазило до мањих одступања.  

У оквиру Стручног већа радиле су следеће секције: литерарна, којом 
руководе Станислава Игњатовић и Јелена Бајић, рецитаторска, којом 
руководи Сузана Живковић. У оквиру ових секција и на часовима додатне 
наставе посебно се остварује рад са надареним ученицима. Због 
епидемиолошке ситуације (комбиноване наставе, помереног школског 
зимског распуста и немалог броја оболелих ученика) као и врло захтевне 
организације великог јубилеја – 70 година школе ове године није било 
довољно заинтересованих ученика да учествују на такмичењу у 
рецитовању, поготово што је и ове године било ораганизовано искључиво 
у електронској форми, са ригидним правилима о снимању рецитатора који 
би евентуално учествовали.  

Чланови рецитаторске секције су учествовали у пригодној приредби 
поводом поменутог, јубиларног Дана школе (одржан 15. априла у 
Културном центру „Шумице“) Са члановима литерарне секције остварен 
је појединачан менторски рад и било је доста учешћа на конкурсима.  

Чланови већа  учествовали су у скромном обележавању Светог Саве – 
школске славе. Због већ наведених епидемиолошких мера тог дана није 
било окупљања великог броја присутних, нити су учестовали ученици. 
Припремљена је пригодна презентација у којој су такође поменута два 
овогодишња јубилеја: 130 година од рођења Иве Андрића и 60 година 
откако је Иво Андрић добио Нобелову награду. 
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Чланови Стручног већа су се договорили да се током ове године ови 
јубилеји као и прдстојећи јубилеј, 130 година од рођења Милоша 
Црњанског прославе пригодним програмом у Школској библиотеци. 

С обзиром на то да је од почетка школске године усвојен комбиновани 
модел наставе, сви чланови Стручног већа успоставили су комуникацију 
са ученицима који су се определили за онлајн-наставу. У реализацији 
наставе на даљину коришћена је платформа Гугл учионица (за коју се 
Школа определила на почетку школске године ), тачније Гугл Мита, 
школског мејла, као и друштвених мрежа попут Вибера и Воцапа.  

Сузана Живковић имала је угледни час 25. фебруара у одељењу 4/1 на тему 
„ Раскољникова кривица – за или против (порота одлучује о жалби на 
пресуду)“ 

У реализацији матурског испита из српског језика и књижевности 
учествовале су Станислава Игњатовић, Сузана Живковић  и Данијела 
Јелић. 

На састанку одржаном 3.7.2022. анализиран је успех ученика. Четири 
ученика има слабе оцене, а на разредни испит у јунском и августовском 
року упућено је 9 ученика. 

Сви чланови Стручног већа пратили су и вредновали резултате постигнуте 
у раду са ученицима којима се пружа додатна образовно-васпитна 
подршка. Предали су извештаје о евалуацији и индивидуалне образовне 
планове.  

Током школске године континуирано су размењивали сазнања и искуства 
стечена на семинарима које су похађали, учествовали су на литерарним 
конкурсима, бавили се организацијом и обележавањем значајних датума 
везаних за неговање матерњег језика и књижевности, сарађивали су са 
школском библиотеком, осмишљавали и осавремењивали наставу. 

Нереализоване 
активности: 

Услед неповољне епидемиолошке ситуације неке од предвиђених 
активности нису реализоване: није било организоване посете Сајму 
књига и позоришту, а Дан школе је прослављен у априлу уместо у 
децембру.  

Школска слава Свети Сава прослављена је у присуству малог броја 
запослених, без учешћа ученика. 
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Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Потешкоће у реализацији наставе углавном су се јављале током 
трајања комбинованог типа наставе: 

– проблеми са протоком информација у Гугл учионици 

– ученицима који имају само телефон као комуникацију, треба 
више времена да се прикључе платформама 

– интернет веза није стабилна, понекад се губи током часа 

– један број ученика има телефон старије генерације, па често не 
може да се отвори задатак послат у виду документа прослеђеног са 
мејла и сл. 

– тешко је објективно и праведно оценити ученика поред којег су 
родитељи, телефон, уџбеници, свеске, компјутер итд. 

– поједини ученици уопште не знају да користе Ворд, не знају да 
пошаљу мејл и сл. 

– незаинтересованост и прекомерно одсуство појединих ученика 

Начин 
превазилажења 
проблема 

– Подизање свести о важности образовања и стицања животних 
радних навика 

– Едукација ученика и наставника у вези са платформама које се 
користе у настави 

– Сарадња одељењских старешина и предметних наставника и 
размена информација у вези са могућностима и понашањем 
ученика, њиховим социјалним статусом итд. 

 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Појачана сарадња са родитељима, креативност у настави, која треба 
да подстакне ученике да буду одговорнији и успешнији. 

Омогућити приступ интернету у свим учионицама како би ученици 
који наставу прате онлајн могли да се укључе у рад док час уживо 
траје. 

Датум подношења 
извшетаја 

25.8.2022. 

 

7.3.2.Стручно веће наставника страних језика 
Назив  Стручно веће страних језика 

Координатор Тања Бобић 
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Чланови Радоња Јукић, Тања Бобић, Горан Михаиловић, Снежана 
Милосављевић, Анкица Орешчанин 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

8/10 

Реализоване 
активности: 

Активности Стручног већа су реализоване у складу са Годишњим 
планом рада школе и организацијом наставе и активности. 

Чланови Стручног већа су израдили глобалне и оперативне планове, 
а усвојен је План рада за 2021/22. годину. Идентификовани су 
ученици за додатну подршку и уследила је израда планова за те 
ученике. Усаглашени су критеријуми оцењивања. 

Анализиран је успех ученика на крају сваког класификационог 
периода и предложене су мере за побољшање успеха. Пратили смо 
и вредновали резултате постигнутих у раду са ученицима којима се 
пружа додатна образовно-васпитна подршка и планирали наредне 
кораке. Фонд редовне наставе је реализован у складу са Годишњим 
планом уз мања одступања због измене школског календара и 
одсуства наставника. Наставници истичу предност рада у мањим 
групама. 

Наставници су се усавршавали интерно и екстерно. Наставници 
Анкица Орешчанин, Душан Симоновић и Наталија Ђорђевић су 
реализовали огледне часове у другом полугодишту. Већина 
наставници је прошла обуку „Дигитална учионица“. 

Нереализоване 
активности: 

Одступања су се догодила у реализацији фонда редовне и допунске 
наставе и планираног стручног усавршавања. 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Наставници се суочавају са проблемима као што су непоседовање 
уџбеника, слабо предзнање ученика из основне школе и изостајање 
са наставе. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

Инсистирање на битним садржајима и активностима, који су 
кључни за остваривање исхода наставног предмета. 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Уједначавање система провере и оцењивања. 

Датум подношења 
извшетаја 

31.8.2022. 
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7.3.3. Стручно веће наставника физичког васпитања 
Назив  Стручнио веће физичког васпитања 

Координатор  Оливера Миљановић 

Чланови Душан Видосављевић, Владан Петровић,Јован Лаушевић,Оливера 
Миљановић

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

купно је одржан 9 састанака .У току првог полугодишта настава се одвијала по 
комбинованом моделу у комбинацији са непосредним моделом .Планирано 
је 10 

Реализоване активности: Сви облици васпитно-образовног рада су реализованои према плану и 
програму уз мања одступања.Настава је  реализована у сали уз 
комбинацију терорије и праксе.Настава је реализована по конбинованом 
моделу и смењивала се са он лајн наставом у зависности од 
епидемиолошке ситуације. 
Сви часови су одржани, и план је реализован. 
Ученици ове године нису учествовали на такмичењима и нису 
организоване ваннаставне активности.У другом полугодишту због 
дојаве о експлозивној направи,настава је 16.5.2022. и 8.6. 2022. 
реализована на даљину. 
У другом полугодишту у априлу је организован турнир у 
фудбалу.Турнир организовали наставници физичког васпитања,и 
кошаркашки турнир у априлу 18.04.2022. и 19.4.2022.. 
Реализован је и крос РТС-а 13.5.2022.  
Стручно усавршавање наставника-Јован Лаушевић “Јавни говор,технике 
излагачке писмености” 6.11.2021. и” Дигититална учионица” од 
10.5.2022. до 24.5.2022. 
Оливера Миљановић-“Јавни говор,технике излагачке писмености” 
6.11.2021. и” Дигититална учионица” од 10.5.2022. до 24.5.2022. 
“Примена ИКТ у настави физичког васпитања”од 9.3.2022. до31.3.2022. 
Владан Петровић- Дигититална учионица” од 10.5.2022. до 24.5.2022. 
Сви наставници су учествовали у организацији турнира у фудбалу и 
кошарци као и у реализацији кроса РТС-а. 

Нереализоване активности: бог дате епидемиолошке ситуације нису организовани одласци на 
општинска такмичења из свих спортова.Нису релизовани часови 
секције као и огледни часови. 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Тешкоће су се огледале у великом изостајању ученика услед 
епидемиолошке ситуације,комбинована настава,недоношење опреме и 
слаба активност на часу.Такође и у реализацији секција и излажења на 
такмичења 
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Начин превазилажења 
проблема 

Оцењивање на сваком часу,мотивисање ученика крз формативно 
оцењивање,увођење интересантних саджаја на час 

Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

Оцењивање на сваком часу,мотивисање ученика крз формативно 
оцењивање,увођење интересантних саджаја на час.Вреедновање рада у 
току сваког месеца.Похвале од стране наставника. 
Организовање турнира у школи у циљу мотивисања ученика и 
такмичења. 

Датум подношења 
извшетаја 

27.06.2022 

 

7.3.4.Стручно веће наставника друштвених наука 
Назив  Стручно веће друштвених наука 

Координатор Душица Стојковић 

Чланови Радојица Тадић, Весна Гановић, Ана Марјановић, Ивана Маћешић, 
Лидија Аврамовић, Павле Стрнчевић, Драгана Манделц, Светлана 
Бједов, Светлана Марић, Ана Јевтић, Оливера Ивановић и Душица 
Стојковић

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

10/10 

Реализоване активности: Веће је конституисано на првом састанку одржаном 30.8.2021. Тада је 
усвојен и план рада. У септембру су наставници израдили глобалне, 
оперативне и индивидуалне образовне планове и планирали активности 
у циљу професионалног развоја. На крају сваког класификационог 
периода анализирали су свој рад и предложили мере за унапређење 
сарадње са ученицима. У децембру и јануару је направљен план 
одржавања огледних часова. У току другог полугодишта огледне часове 
су одржали Драгана Манделц, „Филозифске претпоставке здраве 
исхране“, март 2022. Весна Гановић, јануар 2022. „Религија и савремено 
друштво“, Светлана Бједов, април 2022, „Пословни план – израда и 
презентација“, Ивана Маћешић, „Успешна комуникација“, април 2022, 
Ана Јевтић, „Друштвено-историјски развој Србије“, јун 2022. и Душица 
Стојковић, „Црква и вавилонска кула“, фебруар 2022. На свим огледним 
часовима присуствовао је директор школе, педагог и психолог.  
Поред огледних часова, у оквиру интерног стручног усавршавања, на 
састанцима стручних већа чланови су држали предавања и презентације: 
Телесне казне у средњовековној Србији од Немањића до пада 
Деспотовине, излагање базирано на стручном раду др Милоша 
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Ивановића, Лидија Аврамовић, проф.историје,
Приказ греха на студеничкој трифори, Радојица Тадић, проф. Историје,  
Корени и последице Холокауста у културно-историјској перспективи, 
базирано на стручном семинару, Душица Стојковић, вероучитељ, 
„Заштита деце са сметњаама у развоју у случајевима дискриминације, 
занемаривања и злостављања“, Ивана Маћешић, психолог, „Значај Осмог 
марта“, Драгана Манделц, проф.философије, „Подршка образовању 
избеглица и миграната“, Павле Стрнчевић, проф.историје, 
Препознај потенцијал својих ученика, Весна Гановић, проф социологије 
Ана Марјановић, вероучитељ, реализовала је посету биоскопу у одељењу 
3-6 и том приликом су гледали филм Божији човек. Мај и јун су били 
испуњени активностима на терену као што су посета Музеју СПЦ, 
Етнографском музеју и одлазак на градску славу – Спасовдан. 
На јунским састанцима припремало се за наредну школску годину па је 
тако  извршена је подела часова, урађени прилози и одабрани  уџбеници 
и литература за нови Школски програм. 
Сви наставници овог стручног већа учествовали су у онлајн обуци 
„Дигитална учионица“, а већина их је учестоваала на семинару који је 
одржан у просторијама школе „Ангажовани наставник – савремена 
решења за развој компетенција у стручном образовању“  

 Нереализоване активности: Организовани одлазак са ученицима на октобарски Сајам књига јер 
Сајам није ни одржан. 
  

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Недостатак радног простора (кабинета друштвених наука) 

Начин превазилажења 
проблема 

Набавка електронских уређја за потребе овог већа, опремање посебне 
учионице у којој би ти уређаји стајали и били доступни као што су 
доступни професорима информатике.  

Предлог за побољшање рада 
и/или отклањање проблема 

Чланови већа друштвених наука имају добру међусобну сарадњу, настоје 
да се професионално развијају, са ученицима коректно комуницирају те 
је предлог да наставе рад у истом духу. 

Датум подношења 
извшетаја 

22.8.2022. 

 

7.3.5. Стручно веће наставника природних наука 
Назив  Стручно веће природних наука 

Руководилац Јасмина Кекић 
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Чланови Јасмина Кекић, Александра Влатковић, Албина Стефановић, Будимир 
Лазић, Марина Деспотовић, Оливер Илић, Диана Ранковић, Ивана 
Минић (породиљско боловање)

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

планирано 7 / одржано 7 

Реализоване активности: Урађени су годишњи планови за све предмете Стручног већа, 
Наставници су урадили оперативне месечне планове и слали педагогу 
Урађени су планови за ученике којима се пружа додатна образовно – 
васпитна подршка и послати одељењским старешинама који 
прослеђују педагогу или психологу 
Урађене су евалуације за све ученике који раде по ИОП квартално или 
за цело прво и друго полугодиште и послати одељењским старешинама 
Предложени су семинари за стручно усавршавање 
Урађена су нова испитна питања за ванредне и редовне ученике за 
образовне профиле фризер и педикир и маникир за предмете хемија ( 
А. Влатковић ) и екологија и заштита животне средине( О. Илић ). 
Питања из биологије 1 и 2 су коригована ( О. Илић ). Ј. Кекић је 
штампала, пластифицирала и предала питања у службу за ученичка 
питања. 
Реализовано интерно стручно усавршавање „ Први народи “ ( Оливер 
Илић ) 
Написан извештај Стручног већа и четири записника за прво 
полугодиште. 
Урађена су матурска испитна питања за предмете хемија (Ј.Кекић), 
физика ( М. Деспотовић ) и биологија ( О. Илић, Д. Ранковић ) 
Огледне часове је реализовала Албина Стефановић у одељењу 2/1 
Биогени елементи 1 ( 16.3.2022. ) и Биогени елементи 2 (22.3.2022.) 
Презентације за интерно стручно усавршавање је урадила Александра 
Влатковић на теме: 
Сахариди, Липиди, Протеини, Нуклеинске киселине, Секундарни 
метаболити, Биомолекули. 
Изабрани су уџбеници за следећу школску годину. 
Допунску  и припремну наставу су реализовали Ј. Кекић, Б. Лазић, А. 
Стефановић, О. Илић и М. Деспотовић. 
Урађена је припрема наставних програма у оквиру Стручног већа за 
Школски програм који ће важити наредне четири године. 
Извршена је подела часова на наставнике и предлог послат директору. 
Успех ученика из природних предмета је добар. 
Написано је седам записника и извештај Стручног већа. 
Усвојен је годишњи извештај о раду већа. 
Усвојен је предлог плана рада Стручног већа за школску 2022/23. 
Изабран је руководилац Стручног већа Оливер Илић. 
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Нереализоване активности:  Иницијални тестови 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Постојале су у једном периоду потешкоће у реализацији наставе јер су 
одељења подељена на групе због епидемијске ситуације, али је 1/1 
одељење било на настави на даљину у септембру месецу две недеље. 
Наставници су као потешкоће истакли немогућност одржавања 
допунске наставе због недостатака слободних учионица у међусмени, а 
код неких наставника је распоред часова у међусмени. 

Начин превазилажења 
проблема 

Проблеми су превазиђени помоћу гугл учионице где су наставници 
постављали материјал и задатке, били у комуникацији са ученицима и 
прикупљали радове које су ученици слали. 
Допунска настава је одржавана у току блок наставе и на тај начин су 
превазиђени просторни и проблеми са распоредом часова. 

Предлог за побољшање рада 
и/или отклањање проблема 

Редовна допунска настава, испитивање ученика мањих тематских 
целина, мотивисање ученика да уче и редовно долазе на наставу. 

Датум подношења 
извештаја 

1.7.2022. 

 
 

7.3.6. Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике 
  

Назив  Стручно веће математике и рачунарства и информтике 

Координатор Тамара Марчић 

Чланови Светлана Нешовић, Сања Јовановић, Иван Ардалић, Душица Чича, 
Тамара Марчић и Милорад Антић

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Одржано 13, планирано 10 састанака 

Реализоване активности: 1. Израђени су глобални и оперативни планови. Сваког месеца су 
рађени оперативни планови (сваки наставник ради за себе и шаље 
педагогу) Дата је могућност достављања планова у електронској форми 
(ЕсДневник). 
2. Урађени су планови за ученике којима се пружа додатна образовно-
васпитна подршка ИОП 2 (планови су урађени за сваког ученика и 
послати одењељском старешини/педагогу).
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3. Урађена су нова испитна питања за математику за ванредне и 
редовне ученике за образовне профиле фризер и педикир-маникир. 
4. Реализовано је интерно стручно усавршавање ''Дигитална учионица'' 
која је обавезна за све наставнике. 
5. Припрема наставних програма у оквиру Стручног већа за Школски 
програм који ће важити наредне четири године. 
6. Урађена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта, на 
крају наставне као и предлог мера за побољшање успеха. 
7. Дат је предлог испитних питања/тема Стручног већа која ученици 
могу полагати на матурском испиту из математике (изборни предмет). 
8. Реализовано је главно ПИСА 2022 тестирање. Ангажовани су били 
наставници актива као школски координатор, Иван Ардалић и тест 
администратор, Тамара Марчић. 
9. Дати су предлози за стручно усавршавање у школској 2021/22. 
Предлози су достављени Тиму за стручно усавршавање. 
10. Извршена је подела предмета на наставнике за школску 
2022/23.годину 
11. Изабрани су уџбеници које ће ученици користити у наредној 
школској години. 
12. Изабран је координатор Стручног већа за наредну годину (Сања 
Јовановић)

Нереализоване активности: Активности које се нису реализовале: 

1. Иницијални тест из математике. Свих претходних година 
иницијални тест се добијао од стране надлежног Министарства. 

2. Огледно часови. 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Наставници су као највеће тешкоће у реализацији  допунске наставе 
навели слаб одзив ученика и незаинтересованост ученика за сопствени 
напредак. 

Датум подношења 
извшетаја 

05.9.2022. 

 

                  Извештај сачинио 

         Тамара Марчић 

7.3.7. Стручно веће наставника здравствене групе предмета 
 

Назив  Стручно веће здравствене групе предмета 
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Координатор Јованка Петрова 

Чланови Анита Ђурђевић Стојмановски, Mаја Јовановић, Снежана Пауновић, 
Радица Дожић (од 18.5.2022. уместо Софије Бајец), Славица Бошковић, 
Лидија Ђорђевић, Драгана Јовановић, Јованка Петрова, Албина 
Стефановић, Јасмина Кекић и Јасна Миљановић 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Одржано 11, планирано 10 састанака 
  

Реализоване активности: Урађени су годишњи планови за предмете здравствене групе; сваког 
месеца су рађени оперативни планови (сваки наставник ради за себе и 
шаље педагогу). 
Урађен је распоред за блок наставу из Прве помоћи. 
Урађени су планови за ученике којима се пружа додатна образовно-
васпитна подршка (планови су урађени за сваког ученика и послати 
педагогу). 
Урађена су нова испитна питања за ванредне и редовне ученике за 
образовне профиле фризер и педикир-маникир за предмете Познавање 
препарата, Прва помоћ, Основе анатомије и физиологије и Хигијена.  
Реализовано је интерно стручно усавршавање: 
1. Обележавање светског дана срца-29. Септембра (реализатор Лидија 
Ђорђевић) 
2. Обележавање Светског дана менталног здравља (реализатор Радица 
Дожић) 
3. Обележавање Светског дана борбе против опструктивних болести 
плућа-15. Новембра (реализатор Снежана Пауновић) 
4. Обележавање светског дана против сиде-1. Децембра (реализатор 
Лидија Ђорђевић) 
5. Теорије старења и козметички аспект (реализатор Драгана Јовановић) 
6. Обележавање Светског дана бубрега-10. марта (реализатор Славица 
Бошковић) 
 7. Обележавање Светског дана здравља-7. априла (реализатор Лидија 
Ђорђевић) 
8. Обележавање Светског дана без дуванског дима-31. маја (реализатор 
Радица Дожић) 
Маја Јовановић је одржала огледни час из Прве помоћи „Повреде 
костију и зглобова”. 
Припрема наставних програма у оквиру Стручног већа за Школски 
програм који ће важити наредне четири године. 

Нереализоване активности: Обележавање Међународног дана толеранције-16. новембра, 
Обележавање Светског дана породице-15. маја, планирана предавања у 
оквиру интерног стручног усавршавања није реализовано. 
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Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Наставници су као највеће тешкоће истакли немогућност одржавања 
допунске наставе због недостатка слободних учионица у међусмени, а 
код неких и због њихових распореда (увек имају часове у међусмени). 

Датум подношења 
извшетаја 

27.6.2022. 

 

 

7.3.8. Стручно веће наставника уметничких предмета
Назив  Стручно веће уметничких предмета 

Координатор Владица Недељковић 

Чланови Александра Абрамовић, Љубица Станчић, Јелена Михајловић 
Вишњић, Анастасија Кекић, Владица Недељковић.  

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

 
7/7 

Реализоване активности:  

У септембру су наставници израдили глобалне, оперативне и 
индивидуалне образовне планове и планирали активности у циљу 
професионалног развоја. На крају сваког класификационог 
периода анализирали су свој рад и предложили мере за 
унапређење сарадње са ученицима. У оквиру интерног стручног 
усавршавања, на састанцима стручних већа чланови су држали 
предавања и презентације градива, лекција и разматрања.  

 

Урађен је критеријум оцењивања на нивоу стручног већа.  

Урађена су питања за испите ванредних ученика.  

Реализоване изложбе поводом Дана школе у школи 4.дец 2021. 

Реализована изложба и придстава поводом Дана школе у 
Шумицама.15.април 2022. 

Реализоване изложбе на тему :  

1) „Обликовање фризура, портрета и костима;   

2) „Композиција и линија“ 

3) Реализована изложба на тему : Анализа облика лица - страница 
часописа.  
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На јунским састанцима припремало се за наредну школску 
годину. 

Наставници овог стручног већа учествовали су у онлајн обуци 
„Дигитална учионица“, и на семинару који је одржан у 
просторијама школе „Ангажовани наставник – савремена решења 
за развој компетенција у стручном образовању“ 

Активности поводом обележавања посебних датума, семинари, 
ангажовање и рад у комисијама :  

 

Љубица Станчић Обука за запослене - породично насиље 
Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању ,Члан комисије за одабир радова -Изложба 
цртежа за Св.Саву, Изложба за Дан школе у школи, Дан школе у 
Шумицама  15.април 2022. Припрема и учешће ученика за опш.и 
град. такмичење карикатура,, Мали Пјер''  Менторство 
 
Владица Недељковић Дан школе у Шумицама 15.април 2022. 
Изложба цртежа за Св.Саву  
члан комисије за одабир радова  
Изложба за Дан школе у школи 4.дец 2021. Приказ дидактичког 
материјала из ликовне културе и естетике 22.септ 2021. 
Члан комисије за одабир радова  
Изложба часописа  
Семинар: Ангажовани наставник, савремена решења стицање 
компетенција у стручном образовању   
 
Александра Абрамовић ‐ Организација музичког програма за 
Св.Саву, Дан школе у Шумицама 15.април 2022. Конференција 
Пројектно учење, медијска и информациона писменост онлајн  
Упознајте Мокрањца онлајн  
Анастасија Кекић Изложба цртежа за Св.Саву ,Дан школе у 
Шумицама 15.април 2022.Приказ дидактичког материјала из 
историје позоришта ,Изложба за Дан школе у школи 4.дец 2021. 
 Члан комисије за одабир радова ,Припрема и учешће ученика за 
опш.и град. такмичење карикатура,, Мали Пјер''12 

Јелена Михајловић Вишњић Обука за запослене ‐ породично 
насиље, Дан школе у Шумицама Изложба за дан школе у школи 
4.дец 2021.Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању Изложба за Светог Саву Члан комисије за 
одабир радова Јелена Михајловић Вишњић Приказ дидактичког 
материјала из ликовне културе  
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 Нереализоване 
активности: 

 
  

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Недостатак радног простора (кабинета уметничких предмета )  
Недостатак паноа за презентацију радова.  
Важно је омогућити - Реализацију наставе уз помоћ савремених 
мултимедијалних, видео и аудио наставних средстава § Коришћење 
интерактивних табли и таблет уређаја, паметних уређаја, звучника, 
3д оловке..., савременог материјала у обликовању . Проблемски 
постављена настава и повезивање једног предмета са садржајем 
другог предмета. Потребно је обогатити наставна средства како би 
се још више привукла и окупирала пажња ученика.    Предлаже се 
простор који ће деци створити усмереније окружење ка 
уметничким предметима.   Успешно осмишљена и реализована 
изложба 4.дец. у отежаним околностима где се није имало 
адекватног алата, материјала и наменског простора, зато је и 
трајало постављање два дана 2. и 3. дец.

Начин превазилажења 
проблема 

Набавка електронских уређаја за потребе овог већа, литература и 
уџбенике који могу да се користе за час и за обогаћивање наставе, 
опремање посебне учионице у којој би наставна средства, 
материјали за истраживање и уметнички предмети дошли до 
изражаја стајали и били доступни. 
  
Коришћење више примера, модерних наставних средстава. 
Агажовати ученике да се на часовима што више укључе кроз 
задавање разних задатака, што чешће оцењивање. § Интерактивни 
приступ професора наставном процесу § Развој критичког 
мишљења и истраживачких способности. Процена достигнућа 
ученика је усклађена са стандардима постигнућа § Наставне 
активности укључују синхрону комуникацију између ученика на 
часу и асинхрону на он - лајн платформи. § Ученици се мотивишу 
на истраживање и самостално долажење до 
информација.  6.    Коришћење наставних средстава : потребно је 
омогућити слободан приступ  медијатеци и термин у недељи како 
би наставници уметничких предмета могли да користе наставна 
средства адекватна за часове стручног предмета уметности, 
ликовне и музичке културе.  Где би се одабрали одлични ученици 
и направили тимови ученика заинтересованих за такмичарски рад 
и рад на обележавању одређених важних датума, као и уређењу 
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ентеријера и екстеријера школе.  7.    Да се настави са праћењем и 
укључивањем у што различитији вид стручног усавршавања.  

Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

Чланови већа имају добру међусобну сарадњу, настоје да се 
професионално развијају, са ученицима остварују добру сарадњу. 
Потребна учионица за рад секција и спремање за учешће на 
конкурсима и обележавању значајних датума. За чување материјала 
и радова, позитивних примера. 

Датум подношења 
извшетаја 

29.8.2022. 

 
 

 

7.3.9. Стручно веће наставника практичне наставе 
 
Назив  Стручно веће практичне насраве са технологијом рада 

Координатор Кристина Кузмановић -Глишић 

Чланови Ивана Булатовић 
Весна Спасојевић 
Тања Спасић 
Андреа Цонић 
Наталија Гаврић 
Олгица Радојевић 
Јасна Милуновић 
Александар Јовановић 
Сузана 
Ана Копуновић 
Славица Радосављевић 
Славица Богдановић 
Биљана Ристановоћ 
Кристина Кузмановић - Глишић 
Дијана Спасић 
Бранка Личина 
Ана Марковић Парезановић 
Силвија Митић 
Лидија Тришовић
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Јелена Митровић 
Ангела Силвана Петровић 
Александар Балиновић 
Татјана Милуновић Биљана Станков 
Биљана Угрешић 
Немања Илић 
Јелена Јеличић 
Милена Међедовић Билић 
Јованка Теофиловић 
Биљана Иванчевић 
Ивана Суботић 
Милутин Тричковић 
Мирјана Јеремић 
Марија Гајић 
Марија Мирковић 
Драгана Урошевић Калабић 
Владанка Жиловић 
Тања Димитријевић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

11/14 

Реализоване активности: План рада стручног већа практичне за школску 2021/22 годину 
усвојен је једногласно. 
 Колеге Немања Илић, Татјана Милуновић и Славица Богдановић су 
прихватили да ревидирају план рада за прву годину смера фризер и 
поставе нов за другу годину за исто занимање. Смер Маникир 
педикир такође ради по новом програму.Чланови већа су са 
координатором тима Данијелом Јелић израдили  стандарде занове 
профиле  . 
За фризере Славица Богдрановић , за мер Сценски маскер и власуљар 
Лидија  Тришовић – Милинковић  и за смер педикир -  маникир 
Ивана Суботић. 
Као предавачи за ванреде ученике за школску 2021 / 22 годину били 
су : 
 Предавачи за смер мушки фризер су: 
Весна Спасојевић 
Јованка Теофиловић 
Немања Илић 
Предавачи за смер женски фризр су : 
Митровић Јелена 
Ангела Силвана Петровић 
Славица Богдановић 
Предавачи за смер фризер су : 
Балиновић Александар 
Јовановић Александар 
Биљана Ристановић
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Колегиница Славица Богдановић је урадила питања за ванредне 
ученике и проследила их ученичкој служби. 
За смер Сценски маскер и власуљар су: 
Жиловић Владанка 
Лидија Тришовић Милинковић 
Тања Димитријевић 
Предавачи за смер педикир маникир су : 
Суботић Ивана 
Драгана Калабић 
Ана Копуновић 
Подела потрошног материјала извршена јe на крају прошле школске 
године. Директор школе је сугерисао да наставници који имају 
потребу за додатним материјалом предају списак 
координатору.Званична платформа за комуникацију стручног већа 
практичне наставе је Вибер група.Педагог школе дала је упутства о 
постављању оперативних планова рада у есДневник.Директор школе 
и координатотр су дали смернице у вези организације почетка 
школске године по првом моделу. 
Од 1.9.-10.9.2021. преко Вибер групе колеге које су задужене за 
набавку прибора су обавештавале колеге о набавци и подели прибора 
за ученике који су се одлучили да прибор набаве преко школе. 
Договорено је са носиоцем програма ,, Београд Михајлов град " и 
Историјским музејом града Београда овај пут наставници уместо 
ђака учествују у извођењу радионице због поштовања 
епидемиолошких мера .Манифестација  се одржала 2.10.2021. у 
оквиру манифестације ,,Дани европске баштине " шклоу су 
представљале : Јованка Теофиловић , Олгица Радојевић и Кристина 
Кузмановић -Глишић.Радионица  је одржана и у оквиру 
манифестације ,,Дани Београда  20.4.2022.године.Школу су 
представљале Олгица Радојевић и Кристина Кузмановић – Глишић. 
10.9.2021. Путем Вибер групе изгласан је представник Стручног већа 
практичне наставе за Актив развојног планирања школе 
.Представник је Олгица Радојевић. 
17.9.20201. Чланови стручног већа су добили путем Вибер групе 
инструкције о реализације наставе по другом моделу. 
28.9.2021. Стручно веће практичне наставе је гласањем путем Вибер 
групе донело одлуку да испред већа предложи стручно усавршавање 
према ЗУОВ-у семинар ,,Активно учење/настава 1 :базични ниво 
(каталошки број програма 408 ) . 
Наставници су обавештени да ће се школско такмичење одржати 
током децембра и да је сваки наставник дужан да припреми за 
такмичење барем једног ученика. Колеге Биљана Станков и Немања 
Илић проследили су пропозиције по којим ће наставници 
припремати ђаке.Колегиница Славица Богдановић је задужена по 
налогу директора да организује припрему Дана школе испред 
Стручног већа практичне наставе.Стручно веће је проследило П.П. 
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служби , директору школе и координаторима план одржавања 
Огледних часова који су одржавани по распореду који је благо 
коригован у току школске године и о изменама је обавештено 
руководство школе.Директор школе је обезбедио нове униформе за 
наставнике и потрошни материјал је подељен више пута у току 
школске године.Директор школе  обезбедио Лореалов семинар  ком 
су присуствовли наставници смера фризер као и улазнице за Belgrade 
gethairing . Група наставника Практичне наставе са технологијом 
рада је присуствовала је акредитованом семинару Изражајност.(прва 
група је присуствовала у Јуну месецу). 
Током априла и маја месеца одгранизована је обука Дигитална 
учионица у којој су учествовали сви чланови стручног већа.У јуну 
месецу организована је обука Ангажовани наставник – савремена 
решења за развој  компетенција у стручном образовању.  
27. 12. 2021. Одржано је школско такмичење у конкуренцији Мушки 
фризер прво место је освојио ученик Никола Ћирић (наставник 
Олгица Радојевић) , друго место је освојио Јован Петровић ( наставик 
Јелена Јеличић ).У женској конкуренцији прво место је освојила 
ученица Маја Јанковић (наставник Биљана Станков), друго место је 
освојио Лазар Рогановоћ ( наставник Олгица Радојевић ).Директор 
школе је обезбедио награде за ученике који иду на Републичко 
такмичење у виду едукације из области за коју се определе ученици.
Тамичење смера Педикир - маникир одржано је 
29.12.2021.године.Ученица Анђела Васиљевић је освојила прво 
место (наставник Ивана Суботић ) . 
Наставници смера сценски маскер и власуљар су 29.11.2022.године 
угостили колеге из школе из Љубљане такође су узели учешће у 
изложби поводом дана школе.15.12.20221.године њихов час је 
посетила колегиница Милица Ђорђевић запослена у Народном 
позоришту.24.12.2021.године ученици из школе из Љубљане 
присуствовали су часу .25-26-12.2021. године ученице одељења 4-1 
су шминкале и правиле фризуре на студентском филму. 
 Код ученика код којих је примећен велики број изостанака укључена 
је додатна подршка П.П. службе , остале ученике мотивисати кроз 
припрему ревијских и такмичарских фризура.  
Дана 28.1.2022.су прослеђени предлози питања за Завршни испит за 
школску 2021/22 годину на нивоу Стручног већа практичне наставе 
Директору школе. 
 
Републичко школско такмичење није одржано због тада актуелне 
епидемиолошке ситуације. 2.3.2022. године одржано је школско 
такмичење у изради мини – вала у просторијама школе . Наставници 
чији ученици су узели учешће у такмичењу су : Немања Илић , 
Биљана Станков ,Наталија Гаврић , Бранка Личина, Весна 
Спасојевић ,Силвија Митић , Ивана Булатовић и Кристина 
Кузмановић - Глишић.У просторијама школе 11. и 28. 3.2022. године 
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је одржана едукација коју је реализовао Игор Стојковић .23.3.2022. 
Едукацију је одржао и Империјал тим. 
Ученици школе су учествовали на такмичењу фризера у Новом Саду 
,, Куп Никола Бизумић" 21.3. 2022. године .У дисциплини мушких 
фризура ученици су заузели пето и девето место. Ученике су 
припремали наставници Олгица Радојевић и Јелена Јеличић.У 
женској дисциплини израда пунђе ученици су заузели треће , пето и 
шесто место. Наставници који су их припремали су :Биљана Станков 
, Јасна Милуновић и Наталија Гаврић.У дисциплини израда мини - 
вала једна ученица је освојила треће место остали учесници су се 
пласирали после десетог места. Наставници који су их припремали 
су : Кристина Кузмановић -Глишић , Биљана Станков , Наталија 
Гаврић. 
Колегиница Ана Копуновић Немања Илић и Наталија Гаврић су са 
ученицима учествовала на сајаму образовања који  је одржан 
15.3.2022. у О.Ш.Филип Филиповић  
Сајам образовања одржан је 24.3.2022. године . у С.Ц. Шумице. 
Школу су представљали директор школе Месуд Чустовић 
,  наставник Биљана Станков и наставник Ана Копуновић.  
У културном центру Влада Дивљан 15.6.2022.године. одржан је 
сајам образовања нашу школу су представљали директор Месуд 
Чустовић и наставнице Ана Парезановић  и Бранка Личина 
Школа се представила на сајму козметике ,,Додир Париза - 
Београдско фризерско пролеће " 10.4.2022. године. Наставници који 
су припремали ђаке су :Биљана Станков, Биљана Угрешић , Немања 
Илић , Марија Мирковић , Татјана Милуновић , Јелена Митровић , 
Ангела Силвана Петровић , Мирјана Јеремић , Милутин Тричковић, 
Олгица Радојевић ,Биљана Ристановић , Кристина Кузмановић -
Глишић , Владнка Жиловић , Лидија Тришовић -Милинковић, 
Татјана Димитријевић. 
Свечаност поводом дана школе одржана је 15.4.2022. године у С.Ц. 
Шумице . Наставници који су припремали ђаке су : Биљана Станков, 
Биљана Угрешић , Немања Илић , Марија Мирковић , Јелена 
Митровић , Ангела Силвана Петровић , Олгица Радојевић ,Биљана 
Иванчевић , Славица Богдановић , Ивана Булатовић , Јелена Јеличић 
, Кристина Кузмановић -Глишић , Владнка Жиловић , Лидија 
Тришовић -Милинковић, Татјана Димитријевић. Ученици Школе за 
негу лепоте су учествовали на Отвореном државном првенства 
фризера и козметичара Босне и Херцеговине-Цазин 2022. одржаном 
22.05.2022.године и постигли следеће резултате: 
Школска пунђа: 
1. Јанковић Маја 2/9 - 8 место 
2. Рогановић Лазар - 9 место 
 
Школски мини-вал : 
1. Величковић Елена 2/9 - 6 место
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2. Брдар Теа 2/11 - 9 место 
3. Гобељић Јована 2/9 - 9 место 
4. Марковић Катарина 3/8 - 9 место 
 
Школски Classic Fade Cut 
1. Петровић Јован 3/11 - 3 mesto 
2. Митић Бранко 2/7 - 6 mesto 
Ученике су водили директор Месуд Чустовић и наставник 
Практичне наставе са технологојом рада Милутин Тричкоић. 
Наставницима су током припрема за такмичење подршку дале 
колеге из Савеза  фризера Србије. 
Током месеца настављене су едукације у просторијама школе 
посетама колега који желе да своје знање поделе са запосленима у 
школи и ђацима. 
Славица Богдановић и Немања Илић су 29.4.2022.године одржали 
интерно стручно усавршавање  ,, Државна матура . 
Марија Мирковић је по налогу директора урадила презентацију Роло 
паноа уз консултацију око изгледа истог путем вибер групе Стручног 
већа практичне наставе. 
 
 Ученици завршних разреда наставу у блоку су похађали у периоду 
од 9.5.- 3.6.2022. године.Остали ученици Практичну наставу у блоку 
су похађали 13.6.-24.6.2022. године.Наставницима су дате јасне 
инструкције реализације наставе у блоку. Наставници  су били у 
обавези да координатору доставе план обиласка салона, у салонима 
током обиласка прегледају картоне ученика и исте предају 
координатору по завршетку наставе у  блоку.  
 На једанаестом састанку стручног већа координатор Практичне 
наставе и вежби је на основу анализе картона ученика завршних 
разреда установила да је успешност остварена 50%. Власници салона 
као и поједине колеге су имале позитивно искуство док је као 
недостактак примећено да је наставницима потребно израдити 
индентификационе картице или решење за обилазак ученика. 
Закључено је да ученику који не донесе свој картон у термину 
предвиђеном за то не треба закључити оцену , као и да колеге које 
живе у зони (бус плус) могу обићи ученике колега који немају 
картицу за ту зону. 
Припрема ученика за Завршни испит завршена је 10.6.2022. године , 
испити су се одржали према планираном распореду. 
Распоред Завршних испита : 
8. - 13 .6.2022.године за Сценске маскере . 
За мушке и женске фризере , педикире и маникире Завршни испит је 
реализован од 13. - 17. 6. 2022.године 
Закључено да је осам ученика неоцењено . 
-смер фризер :5 
-смер сценски маскер и власуљар :1
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- смер педикир маниикир :3 
 
Чланови већа су урадили евиденцију планираниих и одржаних 
часова.Чланови већа су унели активности у табеле које је проследила 
организатор. Колегиница Марија Мирковић је предложила да се 
салони климатизују. 
Колегиница Славица Богдановић је у координацији са тимом за 
развјно планирање израдила планове. За изборне предмете чекају се 
резултати анкете и тада ће се формирати програм за ревијалне и 
такмичарске фризуре. Код педикира дошло је до потешкоћа због 
назива Медицински педикир , чека се допуна. 
 Предлози поделе на предмете су прослеђени директору школе. 
 Чланови који су се пријавили за Тимове за школску 2022 / 23 . 
годину су : 
Тим за ИОП : 
Јелена Митровић , Милутин Тричковић , Владанка Жиловић и Ана 
Копуновић 
 
Тим за Каријерно вођење : 
Ивана Суботић, Лидија Тришовоћ , Олгица Радојевић, Јасна 
Милуновић. 
 
Тим за Развојно планирање : Јелена Јеличић , Ивана Булатовић , Ана 
Марковић - Парезановић. 
 
Тим за Маркетинг : Биљана Станков , Биљана Угрешић 
Руководилац Стручног већа за школску 2022-23 . годину је Кристина 
Кузмановић - Глишић. 
Извештај руководиоца је усвојен. 
- Предлог реализације наставе у блоку за наредну школску годину је 
да ученици треће и прве године иду Задње недеље ( или две ) пред 
распуст , а ученици друге године пре њих. 
 
- Марија Мирковић је послала организатору предлог новог плана 
картона ученика , остале колеге имају прилику да то ураде до 
почетка нове школске године . 
 
-Договорено је да током блок наставе ученици иду у салоне које им 
обезбеди њихов наставник а остали у салоне са којима ће школа 
склопити уговор преко Савеза фризера Србије. 
 
Колегиница Весна Спасојевић је предложила да се пре одласка ђака 
на  наставу у блоку одржи родитељски састанак на ком ће 
родитељи  добити јасне инструкције по којима ће ђаци обављати 
наставу у  блоку. 
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-Израду наставног плана и програма за трећу годину и критеријум 
оцењивања за смер фризер су прихватиле да ураде колегинице Весна 
Спасојевић и Олгица Радојевић . 
 
-Израду критеријума оцењивања за другу годину  прихватиле су 
колегинице Славица Богдановић , Биљана Иванчевић и Мирјана 
Јеремић .Колегиница Богдановић жели да ревидира план рада за 
другу годину на нивоу већа и предложила је да од следеће школске 
године чланови стручног већа фризера раде на нивоу тема. 
 
-Израду наставног плана рада за прву годину смера фризер 
прихватиле су да ураде колеге Татјана Милуновић и Немања Илић. 
 
Колеге су упућене да се од наредне школске године формира 
такмичарска секција и њено функционисање ћемо разрадити на 
састанку у августу после састанка са Савезом фризера. 
 
Списак чланова већа по тимовима се налази код  директора школе. 
Директор школе је ученицима који су освојили значајна места на 
такмичењима доделио пригодне награде. 
 
 
  

Нереализоване 
активности: 

Током школске 2021/22 . године није реализовано Републичко 
школско такмичење због тадашње епидемиолошке ситуације. 

Белешка о потешкоћама 
у реализацији наставе  

Као  потешкоћа током протекле школске године уочено је то да би 
наставницима трeбало урадити идентификационе картице које би 
служиле као легитимације током обилазака ученика за време 
тарјања наставе у блоку. 

Датум подношења 
извшетаја 

6.7.2022. 

 

 

7.4. Стручни активи 

7.4.1 Стручни актив за развој школског програма 
Назив  Aктив за развој школског програма 

Координатор Данијела Јелић 
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Чланови  Снежана Милосављевић (Стручно веће наставника 
енглеског језика језика) 

 Лидија Аврамовић (Стручно веће наставника 
друштвених наука) 

 Александра Абрамовић (Стручно веће наставника 
уметничке групе предмета) 

 Тамара Марчић (Стручног веће наставника математике 
и информатике); 

 Ивана Минић (Стручно веће наставника природних 
наука) 

 Лидија Ђорђевић (Стручно веће наставника здравствене 
групе предмета) 

 Славица Богдановић (Стручно веће наставника 
практичне наставе са технологијом рада, образовни 
профил фризер, женски фризер) 

 Лидија Тришовић (Стручно веће наставника практичне 
наставе са технологијом рада, образовни профил 
сценски маскер и власуљар) 

 Јованка Теофиловић (Стручно веће наставника 
практичне наставе са технологијом рада, образовни 
профил фризер, мушки фризер) 

 Драгана Урошевић (Стручно веће наставника 
практичне наставе са технологијом рада, образовни 
профил педикир -  маникир) 

 Бранка Орешчанин (педагог, стручни сарадник) 
 Данијела Јелић (Стручно веће наставника српског 

језика и књижевности, координатор Тима) 
 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

5 

Реализоване активности:  Анализа остварености Школског програма на 
крају  трећег класификационог периода  

Повратком на непосредан рад, настава је реализована без већих 
одступања.  

 Праћење реализације плана подршке ученицима са 
потребом за додатном подршком и примене Стручног 
упутства за укључивње ученика избеглица/тражилаца 
азила у систем образовња и васпитања 

План подршке ученима успешно је реализован (детаљно у 
извештају  ТИО Школе). 

 Праћење и усклађивање нових закона са Школским 
програмом; састављања новог Школског програма 
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Активности у вези са састављањем новог школског програма 
реализоване су у складу са изменама и допунама програма за трећи 
разред образовног профила фризер, као и програма за други разред 
образовног профила педикир-маникир. .Координисаном 
сарадњома чаланова Актива, руководилаца и представника 
стручних већа и тимова и уз свесрдну подршку стручне службе и 
органа управљања, састављен је предлог новог Школског програма 
за наступајући четворогодишњи период. 
 
 

 Анализа остварености Школског програма на крају 
школске године 

Реализација обавезних наставних васпитно – образовних садржаја 
и обавезних изборних  програма 
Друго полугодиште почело 24.01.2022. Редовна настава је 
завршена 6.05, за ученике завршних разреда, односно 10.06. за 
ученике првог, другог и трећег разреда четворогодишњег профила, 
након лега је реализована блок настава код послодавца у складу са 
образовним профилом.  
У другом полугодишту настава се реализовала по првом моделу 
организације образовно-васпитног рада, односно - непосредно..   
Упркос потешкоћама у реализацији наставе у првом полугодишту, 
на крају школске године бележимо висок степен реализације од 
95,20%. Одржано је укупно 38.501 час од планираних 40.442 часа. 
Уз редовну наставу реализовани су часови допунске наставе 
укупно 586 (традиционално највише из математике – 207 и 105 из 
информатике), незнатан број часова додатне наставе – 8, као и 174 
часа припремне наставе. Највише је нереализованих часова хемије 
у одељењу 1-1 сценских маскера и власуљара (20%), потом је 
изгубљено 16,26 часова музичке уметности, 12,86% часова 
психологије комуникације, 12,82% часова књиговодства и око 11% 
часова верске наставе и грађанског васпитања. План и програм 
осталих предмета реализован је или у потпуности или са 
одступањима мањим од 10%. Укупно је на нивоу школске године 
изгубљено  4,80% часова. Детаљно у табели у наставку.
 95.20        40442 од 38501томе већина часова је одржана 
према плану. Одржано је укупно 21.341 од планираног 22.441 часа, 
што износи 95,10% (детаљно по предметима у табеларном приказу 
у наставку, прим.Д.Ј). Ипак, Највећи  
 

Реализација обавезних ваннаставних програма 
Током другог полугодишта, уз активности усмерене ка остварењу 
обавезних наставних садржаја, реализоване су прописане 
ваннаставне активности. Годишњим планом предвиђене 
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активности органа управљања, стручних сарадника и наставника у 
оквиру стручних актива, стручних већа и тимова, реализоване су 
без већих одступања. Руководиоци тимова поднели су извештаје о 
реализацији акционих планова. Потешкоће које су пратиле 
реализацију саме наставе и осталих облика ваннаставних 
активности током првог полугодишта, утицале су на реализацију у 
другом. Ипак, већина активности је реализована.  
 
 

  Анализа реализације плана рада Актива у школској 
2020/21.години; предлог плана рада за школску 2021/22. 

 
Чланови Актива су у највећој мери реализовали планирано. Уз 
редовне активности, састављен је и предлог новог школског 
програма. Сложеност посла захтевала је учествовање већег броја 
људи. Добром сарадњом у оквиру Актива, уз несебичну подршку и 
ангажовање колега, састављен је Школски програм за период од 
2022. до 2026. који је и усвојен на седници Школског одбора у 
законском року.

Нереализоване 
активности: 

 Праћење заступљености међупредметног приступа 
настави; креирање базе података са припремама 
колаборативних часова 

 Праћење и подстицање иновација у настави. 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

 Потешкоће током реализације комбинованог модела 
наставе у првом полугодишту, прелиле су се делимично и на 
друго полугодиште.  

Начин превазилажења 
проблема 

. 
 Остваривање континуитета у раду кроз непосредну 

наставу.   
Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

 Боља техничка опремљеност како би већи број наставника и 
ученика  имао могућност употребе дигиталних наставних 
материјала (више расположивих пројектора, лаптопова и 
сл), а у циљу оснаживања мотивације ученика. 

 Инсистирање на кључним појмовима и подстицање ученика 
на повезивање градива са реалним свакодневним појавама. 

 Ефикасније планирање, када се укаже потреба,  стручне 
замене у оквиру већа. 

Датум подношења 
извшетаја 

6.09.2022. 
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Извештај сачинила 
Данијела Јелић, координатор 

7.4.2. Стручни актив за развојно планирање 
Назив:  Стручни актив за развојно планирање 

Координатор: Јелена Бајић 

Чланови: 1. Данијел Шуњка, представник Савета родитеља 
2. Борислав Васиљевић, представник локалне заједнице 
3. Иван Ардалић, представник Школског одбора 
4. Анђела Чолаковић 3/4, представник Ученичког парламента 
5. Месуд Чустовић, директор 
6. Снежана Милосављевић, помоћник директора 
7. Јелена Бајић  
8. Маја Јовановић 
9. Љубица Станчић 

10. Јелена Митровић 
11. Тања Димитријевић 
12. Тања Обрадовић, координатор Тима за самовредновање 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака: 

Чланови Стручног актива за развојно планирање одржали су током 
школске 2021/22. године укупно седам састанка. 

Реализоване 
активности 

Током школске 2021/22. године чланови Стручног актива за развојно 
планирање континуирано су пратили реализацију активности 
предвиђених Акционим планом за школску 2021/22. годину и 
анализирали реализацију задатака. Услед неповољне 
епидемиолошке ситуације током првог полугодишта нису 
реализоване све активности.  

Настава је од 20.9.2021. до 22.11.2021. године била организована по 
комбинованом моделу, што је онемогућило реализацију неких 
активности, нарочито оних које се односе на ваннаставне 
активности, рад секција, разна такмичења на којима су ученици 
Школе за негу лепоте раније показивали одличне резултате. 

Извештај Стручног актива за развојно планирање састављен је на 
основу прикупљених података и на основу извештаја које су 
доставили руководиоци стручних већа и тимова и садржи прецизне 
податке о активностима, носиоцима активности и одговорним 
особама, циљним групама, времену реализације, резултатима и 
показатељима. Подаци су подложни корекцијама и допунама. 

 

Кључна област: Настава и учење 
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Општи развојни циљ Унапређење подршке учењу 

Током школске 2021/22. године предметни наставници у оквиру 
стручних већа реализовали су предавања на разне теме и на тај начин 
допринели побољшању квалитета наставе и увођењу саремених 
метода и мотивационих техника у наставу. С обзиром на неповољну 
епидемиолошку ситуацију, огледни часови током првог 
полугодишта нису реализовани у складу са планираним.  

Током октобра и новембра реализовани су следећи огледни часови: 
Љиљана Станојевић одржала је час на тему Апаратурни педикир 
(26.10.2021), Ивана Кошпенда на тему Декорација ноктију у кућним 
условима (26.10.2021), Ана Копуновић на тему Заштита, савети и 
помагала код жуљева (15.11.2021), Славица Радосављевић на тему 
Бојење косе (16.11.2021) и Силвија Митровић такође на тему Бојење 
косе (16.11.2021). 

Током другог полугодишта одржано је више огледних часова: Весна 
Гановић на тему Религија и савремено друштво (јануар 2022), 
Душица Стојковић на тему Црква и Вавилонска кула (фебруар 2022), 
Маја Тошић на тему Повреде костију и зглобова; Драгана Манделц 
на тему Филозифске претпоставке здраве исхране (март 2022), 
Албина Стефановић на тему Биогени елементи 1 и Биогени 
елементи 2 (март 2022), Светлана Бједов на тему Пословни план – 
израда и презентација (април 2022), Ивана Маћешић на тему 
Успешна комуникација (април 2022), Ана Јевтић на тему 
Друштвено-историјски развој Србије (јун 2022).  

Наталија Ђорђевић одржала je огледни час 20.5.2022. године у 
одељењу 1/8, о чему је известила чланове свог стручног већа. 

 

Поред огледних часова, у оквиру интерног стручног усавршавања, 
на састанцима стручних већа чланови су држали предавања и 
осмишљали презентације. Лидија Аврамовић одржала је предавање 
на тему Телесне казне у средњовековној Србији од Немањића до пада 
Деспотовине, базирано на стручном раду др Милоша Ивановића; 
Радојица Тадић одржао је предавање на тему Приказ греха на 
студеничкој трифори, Душица Стојковић на тему Корени и 
последице холокауста у културно-историјској перспективи, 
базирано на стручном семинару, Ивана Маћешић на тему Заштита 
деце са сметњама у развоју у случајевима дискриминације, 
занемаривања и злостављања, Драгана Манделц на тему Значај 
Осмог марта, Павле Стрнчевић на тему Подршка образовању 
избеглица и миграната, Весна Гановић на тему Препознај 
потенцијал својих ученика, Оливер Илић на тему Први народи. 
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Дана 2.10.2021, током манифестације Дани европске баштине, 
наставници практичне наставе учествовали су у радионици Београд 
– Михајлов град. 

Током новембра имали су прилике да учествују у обуци коју је 
организовао Лореал и која је била посвећена употреби разних 
препарата; 11. и 28. марта у просторијама Школе организована је 
едукација коју је реализовао Игор Стојковић, као и Империјал тим 
23. марта. 

 

Дана 29.11.2021. ученици Средње фризерске школе из Љубљане, у 
пратњи свог наставника и директора Школе Месуда Чустовића, 
присуствовали су настави основа фризуре и власуљарства у 
одељењу 2/1 и том приликом информисали су се о сличностима и 
разликама у вези са образовним профилима. Дана 15.12.2022. њихов 
час посетила је Милица Ђорђевић, запослена у Народном 
позоришту, а 24.12.2022. ученици из Љубљане. 

 

Дана 10.4.2022. године ученици су заједно са наставницима 
практичне наставе представљали Школу на сајму козметике Додир 
Париза – Београдско фризерско пролеће. 

 

Током другог полугодишта организоване су посете позоришту, 
биоскопу, Музеју СПЦ, Етнографском музеју и одлазак на градску 
славу – Спасовдан. 

 

Ради унапређења метода провере знања ученика наставници су на 
почетку школске године усагласили критеријуме оцењивања на 
нивоу својих стручних већа, редовно су проверавали знање ученика 
и континуирано пратили њихов напредак. 

Сви чланови стручних већа активно су учествовали у планирању 
наставе. На редовним састанцима разговарали су о кључним 
проблемима у настави, као и о мерама за унапређење наставе, 
сарађивали са члановима других стручних већа, водећи рачуна о 
карактеристикама и потребама ученика. 

 

Општи развојни циљ Прилагођавање наставних програма 
индивидуалним карактеристикама и потребама ученика 
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На крају првог полугодишта школске 2021/22. године укупан број 
ученика којима је потребна додатна подршка износио је 38 (нивои 
подршке: мере индивидуализације – три ученика; ИОП 1 – десет 
ученика; ИОП 2 – двадесет пет ученика). Укупно 28 ученика 
завршило је прво полугодиште са успехом, остали су имали слабе 
оцене или су били неоцењени из појединих предмета. 

У другом полугодишту дошло је до исписивања неких ученика, 
затим до процене за укидањем додатане подршке (мера 
индивидуализације) а такође и до накнадног увођења адекватне 
образовне подршке (на предлог предметних наставника) за неке 
ученике који је до тада нису имали. 

На крају наставне године бројно стање ученика са потребом за 
подршком било је следеће: евидентирано је 36 ученика којима је 
пружана додатна подршка. У једном случају су примењиване мере 
индивидуализације, са 11 ученика се радило по ИОП-у 1, док се са 
24 ученика радило по ИОП-у 2. 

 

За све ученике који имају мишљење ИРК израђен је педагошки 
профил, као и план примене и вредновања ИОП-а, утврђени су 
нивои подршке за ученике по одељењима, разредима и предметима, 
уз напомену да број ученика којима је потребна додатна подршка 
може бити промењен. Тим за ИО и Тим за пружање додатне подршке 
ученику (психолог, педагог, наставници и родитељи) континуирано 
су пратили постигнућа ученика и вршили евалуацију ИОП-а током 
целог првог полугодишта. На основу резултата вредновања ИОП-а, 
ТИО је давао предлог измена и допуна. 

У циљу пружања саветодавно-инструктивних услуга стручни 
сарадници (чланови ТИО) константно су одржавали комуникацију 
са родитељима/старатељима/васпитачима ученика који похађају 
наставу по ИОП-у.  

У другом полугодишту планови подршке су ревидирани како би се 
ученицима поставили реалнији захтеви у овладавању 
функционалним знањима. 

  

Допунска настава је организована и редовно се одржавала током 
школске године из оних предмета из којих су ученици имали 
недовољне оцене, а на редовним часовима примењивала се 
индивидуализована настава у раду са ученицима којима је потребна 
додатна подршка. Одељењске старешине на почетку школске године 
обавестиле су ученике и родитеље ученика о терминима одржавања 
допунске наставе како би резултати били бољи. 
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Обука наставника у оквиру стручног усавршавања одвијала се у 
складу са епидемиолошком ситуацијом. Различити облици стручног 
усавршавања за наставнике, стручне сараднике и директора, ради 
развоја компетенција, реализовани су углавном у онлајн-форми. 

Дана 3.12.2021. запослени су имали прилике да учествују у обуци на 
тему Windows 10, MS Office 365 i MS Intune. Организоване су две 
обуке, прва је била намењена администраторима рачунара у школи, 
друга обука била је намењена свима који су ангажовани у настави. 

Дана 13.12.2021. одржан је вебинар на тему Са стручњацима на вези 
2 – безбедно током пандемије и том приликом запосленима је 
прослеђен видео-материјал у вези са значајем спровођења општих и 
специфичних мера превенције против Ковида 19 у школској 
средини.  

Током маја 2022. сви наставници и стручни сарадници Школе 
приступили су обуци од јавног значаја – Дигитална учионица.
Програм обуке за запослене у образовању Дигитална учионица / 
дигитално компетентан наставник – увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала одвијао се путем 
интернета на платформи за учење на даљину Завода за 
унапређивање образовања и васпитања (циљ обуке – професионално 
оснаживање наставника за коришћење савремене информационо-
комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање 
наставника за коришћењe дигиталних уџбеника и отворених 
образовних ресурса, као и коришћење система за управљање 
наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја алата за 
самостално креирање образовних ресурса). 

 

У јуну 2022. већина наставника похађала је семинар Ангажовани 
наставник – савремена дидактичка решења стицања компетенција 
у стручном образовању, који је организован непосредно у 
просторијама Школе. 

 

Поједини наставници практичне наставе похађали су семинар 
Belgrade garhairing који је одржан 21. и 22. јуна 2022.  

 

У јуну 2022. група наставника практичне наставе присуствовала је 
акредитованом семинару Изражајност. 

Општи развојни циљ Унапређивање квалитета рада Школе кроз 
функционално и естетско уређење школског простора 
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Током школске године континуирано се вршила набавка наставних 
средстава, опреме и материјала. Набављене су нове столице за 
шминкање, ормарићи и полице за салоне сценских маскера и 
власуљара, брусилице за нокте, лампе и стерилизатори намењени за 
педикир и маникир; у школској зборници тапациране су све столице. 
Неке учионице су окречене, замењене су кошаркашке табле у 
школском дворишту, извршен је ремонт бојлера. 

Ученици првих разреда учествовали су у акцијама чишћења и 
уређивања школског дворишта. Писали су реферате којима су 
обележавани важни датуми из еколошког календара, у намери да 
подигну свест о потреби очувања природе.  

 

Кључна област Подршка ученицима 

 

Општи развојни циљ Унапређивање бриге о ученицима у оквиру 
Школе 

 

Због неповољне епидемиолошке ситуације током првог 
полугодишта у Школи нису организована стручна предавања на 
тему заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као 
што је то био случај претходних година. 

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља и представници 
Ученичког парламента активно су учествовали у едукацији ученика, 
Међународни дан деце жртава насиља обележен је разговором на ту 
тему, одржана су предавања у вези са трговином људима, 
вршњачким насиљем и осталим актуелним друштвеним 
проблемима, док су одељењске старешине на часовима одељењског 
старешине информисале ученике о врстама насиља и начинима 
заштите од насиља. Ученицима је предочено да су едукација и 
стални разговори о овом друштвеном проблему најбољи вид 
превенције, а да су млади најчешће жртве, те да су препознавање 
насиља и информисаност о начинима пријављивања истог и 
тражењу стручне помоћи од надлежних појединаца и институција 
кључни у превенцији ове социјално-патолошке појаве. Тим за 
вршњачку медијацију има важну улогу у овом сегменту заштите 
права ученика.  

Током октобра посебна пажња посвећена је дигиталном насиљу. 
Наставници су на националној платформи Чувам те имали приступ 
двема обукама Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању и Обука за запослене – породично насиље. 
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Након завршене обуке одељењске старешине представиле су 
ученицима материјал везан за ову тему.  

У фебруару су наставници похађали обуке: Заштита деце са 
сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља и Улога установа образовања и васпитања 
у борби против трговине људима. Наставници су могли приступити 
приручницима који се баве овом темом преко доступних линкова, 
као и видео-обуци МПНТР-а о примени Правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање. 

Реализовани су часови одељењског старешине на тему дигиталног 
насиља. Ученици су упознати са документом о дигиталном насиљу 
који је намењен ученицима. Заинтересованим ученицима је 
понуђена могућност да на националној платформи Чувам те прођу 
обуку за ученике која се односи на насиље.  

Реализоване су едукативне радионице Центра за девојке на тему 
Превенција трговине људима и женско здравље. 

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су интервенисали у 
случајевима када се насиље дешавало и одмах предузимали 
одговарајуће мере и поступке. 

Подршка, оснаживање и саветодавни рад са свим актерима 
образовног процеса били су саставни део свих активности овог 
Тима. Са ученицима се и у мањим групама и у оквиру одељења 
разговарало о безбедности на интернету и о неопходности да се 
понашају у складу са очувањем сопствене и туђе безбедности.  

На школском паноу током целе школске године ученици су могли 
да се информишу о важним темама.  

У циљу промовисања толеранције на различитости, ученице 
одељења 2/1 (једна од њих је вршњачки медијатор) уредиле су пано 
у холу Школе на тему Разлике, постављајући, између осталог, 
фотографије Авганистана и Ирана (претходно пребивалиште 
ученика мигранта). 

Након сукоба који је избио између ученика мигранта и ученице из 
одељења првог разреда током првог полугодишта изведен је скеч 
(реализовали су га ученици 1/6, 2/1 и 3/6) који промовише мирно 
решавање проблема, тј. вршњачку медијацију. 

Педагог Школе представила је ученицима новински чланак Ко је 
крив ако дете постане агресивно? објављен у новинама Еspresо (од 
6.11.2021), у којем је, између осталог, наведен и један од 
алтернативних начина решавања конфликта – вршњачка медијација.
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Како би се ученицима олакшало да укажу на одређене проблеме у 
вршњачким односима, а да притом остану анонимни, у школском 
холу постављена је кутија намењена за поруке под називом Желим 
да кажем. У њу ученици могу да убацују своје поруке. 

Тим за заштиту ученика од насиља такође је током школске године 
радио на уређивању школског паноа постављајући садржаје везане 
за вршњачко насиље.  

Поводом Међународног дана људских права, који се обележава 10. 
децембра, сви предметни наставници посветили су први час тог дана 
поштовању људских и дечијих права. 

Током школске године одељењске старешине континуирано су 
сарађивале са школским педагогом и психологом. За ученике са 
великим бројем недовољних оцена, великим бројем неоправданих 
изостанака или неким проблемом у понашању и/или учењу одређен 
је појачан педагошко-психолошки рад.  

Квалитетна комуникација Школе и породице била је заступљена од 
почетка школске године кроз континуирано и правовремено 
информисање родитеља на родитељским састанцима и кроз друге 
видове сарадње („отворена врата”, школски сајт и пано).  

Родитељи су правовремено добијали информације о успеху, 
напредовању и понашању ученика, као и о променама у образовању.

Тим за сарадњу с породицом константно је радио на унапређивању 
сарадње на релацији родитељ – Школа, посебно водећи рачуна да 
избор тема буде битан за васпитно-образовни рад и развој ученика. 
Задужени за овај облик сарадње су одељењске старешине и стручни 
сарадници, а сарадња се остваривала кроз саветодавно-
инструктивни рад психолога и педагога у циљу развоја родитељских 
компетенција. Овај вид подршке укључује и сарадњу са центрима за 
социјални рад, сарадњу са домовима за децу без родитељског 
старања и хранитељским породицама. 

Током школске године наставници здравствене групе предмета 
одржали су низ предавања доприносећи на тај начин развијању 
свести о значају здравствене културе и подизању нивоа знања и 
свести ученика о заразним болестима и начинима заштите. Светски 
дан срца обележила је 29. септембра Лидија Ђорђевић предавањем у 
оквиру интерног стручног усавршавања; Светски дан менталног 
здравља обележен је предавањем Радице Дожић. Предавање 
поводом Светског дана борбе против опструктивних болести плућа 
(15. новембар) одржала је Снежана Пауновић, а Светски дан против 
сиде (1. децембар) обележен је предавањем Лидије Ђорђевић. 
Предавање на тему Теорије старења и козметички аспект 
реализавала је Драгана Јовановић. Поред тога, обележени су 
Светски дан бубрега 10. марта (реализатор Славица Бошковић), 
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Светски дан здравља 7. априла (реализатор Лидија Ђорђевић) и 
Светски дан без дуванског дима 31. маја (реализатор Радица Дожић).

Општи развојни циљ Унапређење социјалног развоја ученика у 
оквиру Школе 

Током школске 2021/22. године организоване су разне хуманитарне 
акције. У децембру се Школа укључила у акцију општине Вождовац, 
прикупљени су слаткиши за децу са Косова и Метохије. 

Хуманитарна акција Чеп за хендикеп трајала је током целе школске 
године и наставиће се у следећој. 

Поред тога, запослени у Школи организовали су у више наврата 
прикупљање новчане помоћи намењене појединим ученицима или 
колегама. 

Када је у питању менторски рад са ученицима у оквиру инклузије 
избеглица/тражилаца азила, наставу првог разреда редовно похађа 
један ученик мигрант/азилант, а пет ученика наставу похађа 
ванредно (три у првом разреду и два у другом разреду). Њима се 
пружала велика подршка у складу са компетенцијама наставника и 
стручних сарадника и у складу са потенцијалима тих ученика с 
обзиром на то да постоји комуникацијска препрека услед лошег 
познавања српског језика. Континуирано се пратио рад поменутих 
ученика и водила се евиденција о њиховом напретку. Процена се 
заснива на целовитом и индивидуализованом приступу, заснованом 
на једнаким могућностима у сагледавању потреба ученика, са циљем 
израде Плана подршке ученику у његовом најбољем интересу. 
Школа о ученицима мигрантима води прописану евиденцију и 
педагошку документацију.  

 

Општи развојни циљ Пружање подршке надареним и 
талентованим ученицима 

С обзиром на епидемијску ситуацију, током првог полугодишта рад 
са надареним и талентованим ученицима био је ограничен. 
Наставници практичне наставе припремали су ученике за школско 
такмичење у категорији „мушки/женски фризер” и „педикир–
маникир”. Такмичење је одржано у просторијама Школе 27.12.2021. 
године. Ученици који су освојили прва три места пласирали су се на 
републичко такмичење и за њих су обезбеђене награде у виду 
едукације у области за коју се сами определе. 

Поводом Дана школе 4.12.2020. наставници уметничке групе 
предмета заједно са ученицима поставили су у холу Школе најбоље 
ђачке радове на тему Обликовање фризура, портрета и костима и 
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Композиција и линија, a 15.4.2022. организована је ревија у СЦ 
Шумице.  

Дана 2.3.2022. године у просторијама Школе одржано је школско 
такмичење у изради мини-вала, а 23.3.2022. ученици Школе 
учествовали су на такмичењу Куп Никола Бизумић у Новом Саду. У 
дисциплини мушких фризера ученици су заузели пето и девето 
место. 

У марту 2022. године ученици Школе учествовали су на 
општинском и градском такмичењу у карикатури Мали Пјер. 
Ученице А. Темељковић и М. Смиљанић заузеле су друго место. 

Ученици Школе учествовали су 22.5.2022. године на Отвореном 
државном првенству фризера и козметичара Босне и Херцеговине – 
Цазин 2022.  

Током првог полугодишта фудбалска, кошаркашка и рукометна 
секција нису оформљене због епидемиолошке ситуације, а нису 
реализована ни општинска такмичења. У другом полугодишту 
организован је турнир у фудбалу (април), а наставници физичког 
васпитања организовали су кошаркашки турнир 18. и 19. априла 
2022. 

Дана 13.5.2022. организован је крос РТС-а у којем су учествовали 
ученици Школе. 

 

Општи развојни циљ Превенција осипања ученика 

Од почетка школске године план Тима за превенцију осипања није 
у потпуности реализован због комбинованог модела наставе и 
неповољне епидемиолошке ситуације; није било радионица, већ се 
материјал подршке слао путем електронске поште или је био 
истакнут на паноу у школском холу. У сарадњи са одељењским 
старешинама и предметним наставницима сва предавања о значају 
образовања, правима детета и вршњачкој подршци у систему 
образовања и васпитања одржана су на часовима одељењског 
старешине, грађанског васпитања и верске наставе. Комбиновани 
модел наставе отежао је да се у потпуности сагледа ризик од 
осипања.  

Пратећи број ученика током године, дошло се до закључка да 
осипања током првог полугодишта није било јер сви ученици који 
су се исписали из школе нису напустили образовни систем, већ су 
прешли у друге школске установе.  

Након другог полугодишта подаци Тима за превенцију осипања су 
следећи: 
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 због преласка у другу школу исписано је: 40 ученика 1. разреда 
(више од 50% на самом почетку године) и 9 ученика 2. разреда, док 
су се 4 ученика 3. разреда пребацила на ванредну наставу; 

 због напуштања школе исписала су се само 4 ученика 1. разреда и 
ниједан ученик 2. и 3. разреда; 

 због других разлога исписано је 28 ученика 1. разреда, 10 ученика 
2. разреда и 1 ученик 3. разреда. 

Нереализоване 
активности: 

Запослени и ученици поштовали су све прописане 
противепидемијске мере и у складу са тим наставне и ваннаставне 
активности нису могле бити реализоване у складу са планираним. 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извештаја 

29.8.2022. 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

8.1. Тим за безбедност и здравље на раду 

Назив  Тим за безбедност и здравље на раду 

Координатор Ђурђевић Стојмановски Анита 

Чланови Стевић Милка, Дожић Радица /замена за Јовановић Мају/ 
,Митровић Јелена и Ђурђевић Стојмановски Анита 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

Одржана су 2 састанка од планираних 3  

Реализоване 
активности: 

- извршен је преглед ормарића за прву помоћ 
- одржан је састанак на коме је разматран значај менталног 

здравља запослених на основу материјала који је 
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припремила Дожић Радица поводом Светског дана 
менталног здравља 

Нереализоване 
активности: 

Планиране активности :  
- обука запослених из прве помоћи – Повреде костију и 

зглобова 
- предавање и обука наставника физичког код повреда 

ученика на часовима, такмичењима 
- обука помоћног особља о безбедном коришћењусредстава за 

хигијену и управљању отпадом и смећем 
нису реализоване у првом полугодишту због епидемијских мера, тј. 
избегавања већег броја окупљања људи. 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Осим епидемијских мера, тешко је и организовати обуке у 
међусмени због недостатка простора. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

У следећем периоду се надамо бољој епидемиолошкој ситуацији а 
неке од активности је могуће реализовати и у дворишту школе, на 
отвореном простору. 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Рад овог Тима је условљен лошом епидемиолошком ситуацијом па 
ће бити потребно пратити је реализовати активности чим буде 
могуће. 

Датум подношења 
извшетаја 

10.1.2022. 

 

8.2. Тим за сарадњу са локалном самоуправом 

Назив  Тим за сарадњу са локалном самоуправом 

 

Координатор Весна Гановић 

Чланови Ивана Маћешић, Јасмина Кекић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

8/8 
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Реализоване 
активности: 

У складу са постојећом епидеиолошком ситуацијом Тим је слеио 
упутства за активности , те су оне биле сведене на минимум   току 
првог полугодишта и односиле се на сарадњу са здраствним 
установама, а у циљу чувања општег и здравља ученика.  

Сходно побољшању здравствене ситуације , Тим је могао да 
испуни План предвиђен за текућу школску годину, те су се 
остваривале следеђе активности: 

-састанци у вези саобразовањем на локалном нивоу, 

-зајдничке акције са Црвени крстом,  

-хуманитарне акције прикупљањапомоћи за најугроженије грађане ,

-сарадња са Инерресорном комисијом, 

-учешће на спортским, културнм манифестацијаа и такмичењима, 

-учешће на пригодним предавањима и, семинарима, обукама, 

-унапређење здравствне културе и општег здравља 
ученика:превентива, систематски прегледи, предавња на тему 
здравствене културе, 

-унапређење практичне и теоријске наставе у овиру стручних и 
општеобразовних предмета. 

Нереализоване 
активности: 

План активности је имао и варијанту Б- понашање у ситацији коју 
диктирају епидемиолошке мере, те је он рализиван.у току првог 
полугодишта, сходно тада актуелној епидемиолошкој ситуацији, 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Захваљујући припремљеној Б варијанти Плана, успешно савладане 
потешкоће изазване објективном ситуацијом/ пандемија / 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

27.06.2022.година 

 
 

8.3. Тим за сарадњу школе и породице 
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Назив  Тим за сарадњу са породицом 

Координатор Станислава Игњатовић 

Чланови 
Софија Бајец, Александра Влатковић, Ангела Силвана Петровић и 
Јованка Теофиловић    

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

У току школске 2021/22. године, планирано је и одржано пет 
састанака Тима за сарадњу са породицом. 

Реализоване активности:   Квалитетна комуникација Школе и породице је била 
заступљена током целе школске  2021/22. године кроз 
континуирано и правовремено информисање родитеља на 
родитељским састанцима и кроз друге видове сарадње 
(„отворена врата“, школски сајт и пано). Индивидуални 
разговори су реализовани током  целе школске  2021/22. 
године. Задужени за сарадњу са родитељима били су 
предметни наставници, одељењски старешина, педагог, 
психолог, помоћник директора и директор. 

 Родитељи су правовремено добијали информације о успеху, 
напредовању и понашању ученика, као и о  променама у 
образовању. 

 Тим је константно радио на унапређивању сарадње на 
релацији родитељ – Школа, посебно водећи рачуна да избор 
тема буде битан за васпитно-образовни рад и развој ученика. 
Задужени за овај облик сарадње су одељењске  старешине и 
стручни сарадници, а сарадња се остваривала  кроз 
саветодавно-инструктивни  рад психолога и педагога у циљу 
развоја родитељских компетенција. Овај вид подршке 
укључује и сарадњу са центрима за социјални рад, сарадњу са 
домовима за децу без родитељског старања и  хранитељским 
породицама. 

   - Одељењски родитељски састанци су реализовани према годишњем 
плану рада родитељских састанака, на почетку школске године, 
после сваког тромесечја и на крају наставне године како у Школи, 
тако и путем различитих различитих платформи. Због великог броја 
изостанака или/и недовољних оцена, на захтев директора, одржано 
је доста родитељских састанака на којима су, поред одељењског 
старешине, присутни били  и директор и психолог или педагог 
Школе. 
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- Родитељи ученика на првом родитељском састанку  упознати су са 
реализацијом наставе, постигнут је договор о начину сарадње 
(отворена врата),  упознати су са правима и обавезама ученика и 
правилима понашања у Школи и изабрали су представника 
родитеља за Савет родитеља. 

    - Укључивање родитеља у процес учења одвијао се 
према    потреби. Задужени за овај вид сарадње су били одељењски 
старешина и наставници практичне наставе. 

-  Саветодавни рад са родитељима реализовао се према потреби и 
договору, а на иницијативу одељењског старешине, предметног 
наставника, родитеља или ученика. 

-  Стручни сарадници су реализовали различите облике саветодавног 
рада у зависности од проблема. Психолог и педагог су обављале 
индивидуалне или групне саветодавно- инструктивне састанке са 
родитељима током наставне године. 

  Учешће родитеља у раду Савета родитеља и Школског одбора се 
остваривало према Годишњем плану и програму Савета родитеља и 
Школског одбора. 

На састанцима Савета родитеља и Школског одбора, представници 
родитеља обавештавани су о свим питањима од значаја за васпитно-
образовни процес. 

-  С обзиром на новонасталу ситуацију у сарадњу са породицом били 
су укључени: директор, помоћник директора, психолог, педагог, 
одељењске старешине и предметни наставници. Одељењске 
старешине су правовремено реаговале на све потешкоће које су се 
јављале током реализовања наставе како у Школи, тако и на даљину 
и максимално су се потрудиле да сви ученици буду укључени у 
наставни процес. Родитељи, старатељи и васпитачи су 
континуирано обавештавани о ангажовању ученика, тако да је 
сарадња са њима на крају резултирала добрим успехом. 
 

Нереализоване 
активности: 

Реализоване су све  активности предвиђене Годишњим планом 
рада. 

Белешка о потешкоћама 
у реализацији наставе  

Потешкоћа у остваривању комуникације између Школе и 
родитеља, односно старатеља или васпитача у току школске 
2021/22. године, није било. 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

79 

Датум подношења 
извшетаја 

15.8.2022. године 

 

 

8.4. Тим за додатну подршку ученицима 

 

 
Назив  

 

Тим за ИОП 
 

Координато
р 

 
Бранка Орешчанин, педагог 
 

 
Чланови 

 
Чланови Тима за школску 2021/22. годину су: Сузана Жужић (представник из 
Савета родитеља); Снежана Пауновић,  Лидија Аврамовић, Биљана Станков, 
Татјана Спасић (из редова наставника), Милијана Андрејић (психолог) и  Бранка 
Орешчанин (педагог) 
 

Бр. 
одржаних 
/планираних 
састанака 

 
Одржана су 8 састанка  тима на нивоу школе (20.IX, 15.X, 29.XI, 11.I,  5.V, 31.V,  
31.VI и 29. VIII) као и велики број састанака „мини тимова“, ради консултација 
међу члановима (одељ.старешина, родитељ, предметни наставник, стручни 
сарадник и ученик) 
 

Реализоване 
активности: 

 

Координатори „мини“ тимова, тј. одељењске старешине, су од предметних 
наставника у свом одељењском већу,  прикупљали  предлоге (након периода 
опсервације) о нивоу подршке за сваког ученика. Ти подаци су достављени педагогу 
и психологу а ми смо их потом обједиле  и у виду предлога проследиле их 
Педагошком колегијуму на  усвајање. 

Током првог полугодишта, поред ученика који су уписани са *, евидентирали смо 
још један број ученика, којима је, по нашој процени било потребно пружити додатну 
подршку. Испоставило се да су многи од њих и у основној школи радили по ИОП-
у 1 али нас родитељи нису упознали са тим. 

    Током наставне године,   рееализовани  су  састанци  мини тимова за ИОП 
одређених  одељења у циљу праћења ефеката досадашње подршке (на основу 
вредновања резултата /евалуације).  У случају да  досадашњи ниво пружене 
подршке није дао очекиване исходе,  сугерисано је  ревидирање ИОП-а, односно, по 
потреби мењан  је ниво досадашње  додатне подршке .              
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  У првом полугодишту шк.2021/2022. године, евидентирано је 38 ученика којима 
је пружана додатна подршка.  

  У 3 случајa су примењиване мере индивидуализације, са 10 ученика се радило по 
ИОП-у 1 , док се са 25 ученика радило по ИОП-у 2. 

  У другом полугодишту је дошло је до исписивања неких ученика, затим до 
процене за укидањем додатане подршке (мера индивидуализације) а такође и до 
накнадног увођења адекватне образовне подршке (на предлог предметних 
наставника) за неке ученике који је до тада нису имали. 

На крају наставне године, бројно стање ученика са потребом за подршком је било 
следеће:  

Евидентирано је 36 ученика којима је пружана додатна подршка. У 1 случају су 
примењиване мере индивидуализације, са 11 ученика се радило по ИОП-у 1 , док се 
са 24 ученика радило по ИОП-у 2. 

 
Успех на крају школске 2021/2022. Године 
(на нивоу школе) 
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I 2 3 Л.
М. 

иоп-2  1   *  -       5 3.29 

Д.В
. 

иоп-2 1   *  -       4 2.57 

М.
М. 

иоп-1 1   *  -       5 3.07 

I 3 4 Л.Б
. 

иоп-2 1   *  -       5 2.57 

Д.К
. 

иоп-1 1   *  -       5 2.57 

С.А
.П. 

иоп-1 1   *  -       5 3.07 

С.
П. 

иоп-1 1  *   -       5 3.50 

I 4 2 М.Ј
. 

мере 
индивидуа
лизације

1   *  -       3 2.85 

Ф.
Б. 

иоп-1 1    * -       4 2.31 

I 5 2 М.
М. 

иоп-2 1    * -       1 2.38 

Х.
М. 

иоп-1 -     * 1      2 2.08 

I 7 2 Т.З. иоп-2 1 * -    4 2.15
Ј.С. иоп-1 1 * -    4 2.54

I 9 1 Ј.Ђ
. 

иоп-2     
1

  *  -       5 2.54 

  I 
10 

2 Г.Ј. иоп-2 1 * -    5 3.08
М.
Т. 

иоп-1 1   *  -       5 3.17 

I 
11 

1 А.
М. 

иоп-1 -    * -       5 2.46 

I 
12 

1 М.
М. 

иоп-2 1  *   -       5 4.31 

I 
13 

1 Е.
М. 

иоп-2 1   *  -       5 3.00 

 

II 5 
1 С.С

. 
иоп-2 1   *  -       2 2.54 

II 6 
1 Н.

С. 
иоп-2 1  *   -       5 3.62 

II 8 
1 М.

М. 
иоп-2 1   *  -       5 3.46 

II 9 
1 Д.П

. 
иоп-2 1   *  -       5 2.92 

II 
10 

1 Б.Х
. 

иоп-2 -   *  -       5 2.69 

II1
1 

1 А.С
. 

иоп-2 1   *  -       5 3.31 
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II1
2 

1 Е.
М. 

иоп-2 1  *   -       5 3.62 

 

III 
1 

1 М.
М. 

иоп-1 1  *   -       5 3.64 

III 
2 

2 А.В
. 

иоп-2 1   *  -       2 2.80 

И.Б
. 

иоп-2 1  *   -       5 3.50 

III 
3 

1 С.Ј иоп-2 1   *  -       4 3.30 

III 
4 

1 А.
Ц. 

иоп-2 1  *   -       3 3.50 

III 
5 

1 В.О
. 

иоп-1 1   *  -       4 2.80 

III 
6 

1 Ђ.
К. 

иоп-2 1  *   -       5 3.50 

III 
7 

1 М.Ј
. 

иоп-2 1   *  -       5 3.20 

III 
9 

1 К.
М. 

иоп-2 1  *   -       5 4.20 

III 
13 

1 С.Д
. 

иоп-2 1   *  -       5 3.00 

  
∑ 

3
6 

  36  9 2
2

4 1         

 

          
    
*) Након полагања поправних испита у августовском року , три ученика су са 
позитивним успехом завршила разред : ученик 1/5 није приступила испиту, 
ученик 1/11  са средњом оценом 2.46, док је ученик 2/10 (који је био неоцењен), 
завршио разред са средњом оценом 2.69.  

 

Нереализо-
ване 
активности: 

 
Упркос напорима одељењског.старешине,  са родитељем (законским старатељем) 
једног ученика није успостављена конструктивна сарадња већ се сарадња одвијала 
са другим родитељем код кога ученик живи. 
У случају другог ученика, чији родитељ живи у иностранству а поверен је на бригу 
и старање другој особи (комшиници) такође је била отежана сарадња , стога смо 
морали да укључимо и Центар за социјални рад.
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Белешка о 
потешкоћам
а у 
реализацији 
наставе  

 
На почетку наставне године, услед  наизменичног похађања наставе и оправданог 
изостајања ученика, као и предметних наставника продужен је период опсервације 
нивоа потребне  подршке. Одељењске старешине нису успеле да прикупе све 
предлоге од свих наставника из свог одељењског већа. Стога је план подршке 
накнадно допуњен предлозима наставника. 

Начин 
превазилаже
ња проблема 

 
У случајевима дужег одсуства неких наставника услед болести, предлог је  био да 
се планира ниво подршке  за тај предмет у складу са препорукама ИРК. Другим 
речима, уколико је ученик имао мишљење ИРК за рад по ИОП-у 2, одређен је и ниво 
подршке:  „рад по иоп-у 2“, исто тако и у случају иоп-а 1.

Предлог за 
побољшање 
рада и/или 
отклањање 
проблема 

  
     У наредној школској години разматраће се предлози  подршке како за нове 
предмете, тако и за предмете који се поново изучавају и у наредном разреду .   
   Када је реч о мерама за побољшање успеха, потребно је чешће ревидирати планове 
подршке како би се ученицима поставили реалнији захтеви у овладавању 
функционалним знањима.  
   У циљу подршке за ученика/мигранта, наставиће се и у наредној школској години 
са израдом сажетка наставног материјала што ће свакако допринети бољем 
образовном постигнућу. 
 

Датум 
подношења 
извeштаја 

 
29.08.2022. уз допуну 31.08.2022.(након полагања испита)  

                                                                  
Координатор тима  

                                                     
Бранка Орешчанин 

 

8.5. Тим за заштиту животне средине 

Назив  Тим за заштиту животне средине 

Координатор Оливер Илић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

Није било одржаних састанака 

Реализоване 
активности: 

/ 

Нереализоване 
активности: 

/ 
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Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

/ 

 

8.6. Тим за каријерно вођење и саветовање 

Назив  Тим за каријерно вођење и саветовање 

Координатор Светлана Бједов 

Чланови Ивана Кошпенда, Јасна Милуновић, Лидија Тришовић 
Милинковић, Тања Обрадовић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

 

5/5 

Реализоване 
активности: 

На састанку који је одржан 09. септембра усвојен је План и програм 
рада Тима за каријерно вођење и саветовање за школску 2021/2022 
годину и конституисан  је сазив тима. Састанку су присуствовали 
сви чланови Тима и једногласно су прихватили План и програм рада 
Тима. 

 

У месецу септембру одељењске старешине првог разреда обавиле су 
саветовање са ученицима о њиховим професионалним 
интересовањима, као и о повезаности личних особина и афинитета 
са захтевима посла. 

 

У месецу октобру  руководилац Предузетничке секције упознала је 
ученике трећег и четвртог разреда са планом рада и активностима 
Предузетничке секције. У том периоду није било заинтересовних 
ученика, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију и 
комбиновани тип наставе.  
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30. новембра Тим је одржао састанак са следећим тачкама дневног 
реда: 

1. Анализа реализације активности Тима за каријерно вођење и 
саветовање у току првог класификационог периода школске 2021/22. 
године 

2. Планиране активности за наступајући период 

3. Разно 

Састанку су присуствовали сви чланови Тима. Констатовано је да 
услед неповољне епидемиолошке ситуације у првом 
класификационом периоду неке од активности предвиђених планом 
нису реализоване. 

У наступајућем периоду планирано је саветовање ученика завршних 
разреда о свим релевантним факторима за доношење добре одлуке о 
даљем професионалном опредељењу (разговор по одељењима). 

Тим за Каријерно вођење и саветовање сарађује и сарађиваће и 
убудуће са Тимом за превенцију осипања. 

У месецу децембру ученици су обавештени да Фондација SMELT 
организује бесплатну радионицу у циљу јачања капацитета и 
повећања знања учесника о њиховим радним правима и 
охрабривању за активно учешће на тржишту рада. 

Директор словеначке стручне школе био је у посети Школи како би 
разменили искуства у раду ове две школе, као и могућност одласка 
наших ученика у Словенију, као и доласка њихових ученика у нашу 
школу. 24.12. ученица из Словеније била је на часу сценске шминке. 
Ученице 3. и 4. разреда шминкале су 10 модела за школско 
такмичење фризера. 27.12.2021. одржано је школско такмичење 
фризера. У конкуренцији Мушки фризер прво место је освојио 
ученик Никола Ћирић (наставник Олгица Радојевић), друго место је 
освојио ученик Јован Петровић (наставник Јелена Јеличић). У 
женској конкуренцији прво место је освојила ученица Маја Јанковић 
(наставник Биљана Станков), друго место је освојио Лазар 
Рогановић (наставник Олгица Радојевић). 25. и 26.12. ученице 
Љиљана Васић и Кристина Ђулејић снимиле су студетски филм. 
Ученице смера педикир - маникир учествовале су на школском 
такмичењу. Прво место је освојила ученица одељења 3-3, Анђела 
Васиљевић (наставник Ивана Суботић). 

Ученица Јулија Стојковић израђивала је разне власуљарске 
производе за студенткињу Факултета примењених уметности, смер 
фотографија, сликала је поступке рада за испит на факултету. 
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У месецу јануару 2022. године одржан је састанак Тима за каријерно 
вођење и саветовање, са следећим тачкама дневног реда:  

1. Анализа реализације активности Тима за каријерно вођење и 
саветовање у току првог полугодишта школске 2021/22. године 

2. Планиране активности за наступајући период 

3. Разно 

Састанку су присуствовали сви чланови Тима. На основу 
појединачних извештаја чланова Тима сагледане су активности 
чланова Тима на пољу каријерног усмеравања ученика. Поједине 
активности предвиђене планом и програмом рада Тима за прво 
полугодиште нису реализоване услед неповољне епидемиолошке 
ситуације. У протеклом периоду организације, високе школе и 
факултети који су ранијих година сарађивали са Школом у вези 
професионалног развоја ученика нису организовали и презентовали 
Школи конкретне активности везане за каријерно вођење и 
саветовање. 

У наступајућем периоду, на основу плана рада Тима за каријерно 
вођење и саветовање, планирано је саветовање ученика завршних 
разреда о свим релевантним факторима за доношење добре одлуке о 
даљем професионалном опредељењу (разговор по одељењима), 
организовање представљања различитих професија, индивидуално 
саветовање са свим заинтересованим родитељима, упознавање 
ученика са улогом Канцеларије за младе, тестирање 
професионалних афинитета расположивим тестовима за ученике 
завршних разреда, саветовање ученика који планирају да упишу 
факултете, на којима се проверава општа култура или опште 
способности, посета Сајму образовања, радионице на тему Како да 
започнем бизнис? и Активно тражење посла, писање CV- а, 
припрема за пословни интервју. 

Тим за Каријерно вођење и саветовање сарађује и сарађиваће и 
убудуће са Тимом за превенцију осипања. 

 У месецу мају одржан је четврти састанак Тима за каријерно вођење 
и саветовање са следећим тачкама дневног реда: 

1. Анализа реализације активности Тима за каријерно вођење и 
саветовање у току другог полугодишта школске 2021/22. године
2. Разно 

Активности занимања: мушки фризер, женски фризер, педикир-
маникир у овом периоду на основу појединачних извештаја чланова 
Тима: 
 
- Ученице Школе за негу лепоте које се школују за занимање 
педикир-маникир су присуствовале Сајму образовања који је 
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одржан у ОШ Филип Филиповић 15.03.2022;
- Ученици који се школују за занимање женски фризер су 
учествовали на такмичењу у Новом Саду 20.03.2022. године и 
освојили треће, пето и шесто место у категорији пунђа и треће место 
у категорији мини вал;
- Школа се представила на сајму козметике ,,Додир Париза - 
Београдско фризерско пролеће " 10.4.2022. године;
- Ученице које се школују за занимање педикир-маникир су 
присуствовале Сајму образовања 24.03. у Спортском центру 
Шумице; 
- Ученици Школе за негу лепоте су учествовали на Отвореном 
државном првенству фризера и козметичара Босне и Херцеговине - 
Цазин 2022. одржаном 22.05.2022. године и постигли запажене 
резултате. 
 
Сви чланови Тима су ученицима, поред ових активности редовно 
пружали информације о даљем школовању, као и информације о 
школовању за одређена занимања, које могу да наставе после 
завршене Школе за негу лепоте, или о евентуалној 
преквалификацији и доквалификацији. У ту сврху је у холу наше 
Школе постављен пано са путоказима о даљем школовању.
 
У раду Тима за каријерно вођење и саветовање ове године 
учествовало је пет чланова. Тим је до сада имао пет састанака. Тим 
је с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију у првом 
полугодишту углавном реализовао већину активности предвиђених 
планом и програмом рада.
 
У протеклом периоду, на основу плана рада Тима за каријерно 
вођење и саветовање, обављено је саветовање ученика завршних 
разреда о свим релевантним факторима за доношење добре одлуке о 
даљем професионалном опредељењу (разговор по одељењима), 
представљене су ученицима различите професије, обављено је 
индивидуално саветовање са свим заинтересованим родитељима, 
ученици су упознати са улогом Канцеларије за младе. 

 

У месецу јуну одржан је пети састанак Тима за каријерно вођење и 
саветовање са следећим тачкама дневног реда: 

 

1. Подношење извештаја о раду Тима за школску 2021./2022.
2. Чланови Тима за следећу школску 2022./2023. годину
3. Избор руководиоца Тима
4. План рада за следећу школску 2022./2023. годину 
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1. Руководилац Тима за КВИС, Светлана Бједов поднела је извештај 
о раду Тима за школску 2021./2022. годину. На основу прикупљених 
података о активностима чланова Тима, Тање Обрадовић - 
наставника Српског језика и књижевности, Лидије Тришовић 
Милинковић - наставника практичне наставе, Иване Кошпенде - 
наставника практичне наставе, Јасне Милуновић, наставника 
практичне наставе, Светлане Бједов - наставника Књиговодства, 
руководиоца тима, сачињен је извештај о активностима Тима на 
плану каријерног вођења и саветовања ученика, као и о присуству 
наше Школе и промовисању занимања за која се школују ученици 
наше Школе, на Сајмовима образовања у основним и средњим 
школама. 
2. Чланови Тима за следећу школску годину 2022./2023. биће 
накнадно утврђени. Поред садашњих чланова и руководиоца Тима, 
предлог је да у састав Тима убудуће уђу и педагог или психолог 
Школе, као и професор грађанског васпитања. Овај предлог ће се 
доставити директору Школе.
3. Руководилац Тима ће бити изабран када директор Школе достави 
предлог чланова Тима за следећу 2022./2023. школску годину.
4. План рада Тима је прочитан члановима Тима, а званично ће бити 
усвојен на следећем састанку Тима на почетку школске 2022./2023. 
године. 
Овом приликом колегиница Ана Копуновић поднела је извештај о 
активностима смера педикир-маникир у овој школској години. 

 
27.12.20221. године Школско такмичење ученика маникира 
Рад: Слободна креација  
Тема: Тајне древног Египта 
 
1. место Анђела Васиљевић 3/3 
2. место Мина Красић 3/2 
3. место Јелена Гавриловић 3/3 
 
15.03.2022. Сајам образовања у ОШ Филип Филиповић, 17:00-19:00 
часова 
 
Ученице: 
Анђела Рафаиловић 3/2 
Маријана Стојаковић 3/2 
Наставник Ана Копуновић 
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24.03.2022. године Сајам образовања у СЦ Шумице 12:00-17:00 
 
Ученице: 
Нина Антоновић 3/2 
Катарина Сучек 3/2 
Јована Познановић 3/2 
Сара Денић 3/2 
Наставник Ана Копуновић 
 
15.06.2022. године одржан је Сајам образовања у културном центру 
Влада Дивљан. Сајму су присуствовале ученице Милица 
Стефановић и Јелена Јовановић, 2-3, наставница Ана Парезановић и 
директор Месуд Чустовић. 

Нереализоване 
активности: 

План и програм рада Тима за каријерно вођење и саветовање није у 
потпуности реализован због неповољне епидемиолошке ситуације у 
првом полугодишту. Настава на даљину и комбинована настава 
отежале су реализацију планираних активности. У протеклом 
периоду организације, високе школе и факултети који су ранијих 
година сарађивали са Школом у вези професионалног развоја 
ученика нису организовали и презентовали Школи конкретне 
активности везане за каријерно вођење и саветовање. 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Услед неповољне епидемиолошке ситуације неке од предвиђених 
активности нису реализоване. Настава је од 20.9.2021. до 22.11.2021. 
године била организована по комбинованом моделу, што је 
онемогућило реализацију неких активности, нарочито оних које се 
односе на ваннаставне активности, рад секција, разна такмичења на 
којима су ученици Школе раније учествовали и показивали одличне 
резултате. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

У наредном периоду Тим за каријерно вођење и саветовање 
наставиће да ради према плану и програму, у складу са тренутном 
ситуацијом. Стручни тим за каријерно вођење и саветовање у 
сарадњи са педагогом и психологом школе, наставницима 
грађанског васпитања обавиће саветовање ученика завршних 
разреда о свим релевантним факторима за доношење добре одлуке о 
даљем професионалном опредељењу (разговор по одељењима), као 
и упознавање са улогом Канцеларије за младе . 
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Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Укључивање у рад Тима свих релевантних актера у Школи и ван 
Школе, оспособљавање ученика да активно и ефикасно управљају 
својом каријером, информисање, саветовање, вођење и доношење 
одлука о професији ученика, организовање представљања 
рзличитих професија, комуникација чланова Тима са 
организацијама, Канцеларијом за младе општине Вождовац, 
високим школама и факултетима који су ранијих година сарађивали 
са Школом у вези професионалног развоја ученика. 

Датум подношења 
извештаја 

22.06.2022. године 

 

 

8.7. Тим за културне активности 

Назив  Тим за културне активности школе 

Координатор Александра Абрамовић 

Чланови Стана Булатовић 
Јелена Михајловић Вишњић 
Сузана Живковић 
Немања Илић 
Андреа Цонић

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

4 

Реализоване 
активности: 

На сатанцима се дискутовало о Дану школе и школској слави Св. 
Сава. Због погоршања здравствене ситуације одлучено је да се Дан 
школе одложи за пролеће( март,април). На састанцима је урађен 
план рада и подељена су задужења. Наставници практичне наставе 
имају обавезу да припреме моделе и оганизују ученике за рад . 
Наставници српског језика осмишљавају сценске задатке и 
пригодан текст. Наставници естетике раде на костимима и 
сценском простору. Наставник музичке културе одговоран је за 
хорске тачке и целокупан аудио музички  доживљај. Наставници 
естетике и ликовне културе припремили су изложбу поводом Дана 
школе на првом и другом спрату са ученичким радовима. 

Нереализоване 
активности: 

Дан школе 4.12.2021. није реализован  са музичким,хорским, 
рецитаторским тачкама због новонастале ситуације везане за 
Ковид. 
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Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Од 9.12.2021. започете су пробе хоске секције, рецитаторске 
секције и рад на моделима. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

10.1.2022. 

 

Александра Абрамовић, координатор Тима за културне активности 

 

8.8. Тим за школски спорт 

Назив  Тим за школски спорт, извештај о раду за 2021-2022 школску 
годину 

Координатор Душан Видосављевић 

Чланови Оливера Миљановић, Владан Петровић и Јован Лаушевић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

Од планираних 10,одржано је 9 састанака 

Реализоване 
активности: 

У другом полугодишту реализоване су следеће активности. 
- Одржан је турнир у малом фудбалу у периоду од 11.04 - 13.04.22  
- Одржан кошаркашки турнир 18 и 19.05.22 
- Крос РТС је одржан 13.05.22 

Нереализоване 
активности: 

Због епидемиолошке ситуације и преласком на комбиновану 
наставу, нисмо били у могућности да реализујемо школске 
спортове, као и одлазак на општинска такмичења која су 
предвиђена планом Министарсва просвете и спорта. 
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Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Тим за школски спорт је дошао до закључка да су потешкоће у 
такмичењу онемогућене због епидемиолошке ситуације.  

Начин 
превазилажења 
проблема 

Престанком епидемије корона вируса и враћањем на непосредни 
вид наставе, стекли су се услови за одржавање турнира на нивоу 
школе. 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Тим је предложио да се одређене активности одвијају ван објекта 
школе. 

Датум подношења 
извшетаја 

27.06.2022 

 

Извештај сачинио 

Оливера Миљановић, координатор Тима за школски спорт 

8.9.Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Назив тима Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања 

Координатор Ивана Маћешић 

Чланови - Месуд Чустовић, директор школе, члан 
- Милка Стевић, помоћник директора, члан (од маја у пензији) 
- Наташа Грујовић, секретар школе, члан 
- Бранка Орешчанин, педагог школе, члан 
- Милијана Андрејић, психолог школе, члан 
- Ивана Јеротић, организатор наставе, члан 
- Лидија Ђорђевић, наставник дерматологије, члан 
- Наталија Гаврић, наставник практичне наставе, члан 
- Немања Илић, наставник – представник Школског одбора, члан 
- Гордана Милентијевић Ранковић, представник Савета родитеља, 
члан 
- Катарина Станковић 1-6, представник Ученичког парламента 
- Ивана Маћешић, наставник психологије, координатор Тима

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Одржано је 9 формалних састанка у току полугодишта, али и 
велики број неформалних састанака међу члановима Тима када је 
то ситуација захтевала. 
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Састанци се одржавају на класификационим периодима ради 
пресека и анализе стања, али се конултације међу члановима 
одвијају и кад год то актуелна ситуација налаже, па се не могу 
унапред планирати.

Реализоване активности:  
У циљу интезивирања превентивних активности ради заштите 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, сви запослени су 
били у прилици да се приукључе обуци 
Националне плаформе "Чувам те". У октобру су похађали обуке: 
Обука за запослене - породично насиље; Стратегије у раду са 
ученицима који показују проблеме у понашању. У фебруару су 
похађали обуке: Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља; Улога 
установа образовања и васпитања у борби против трговине 
људима. Након завршене обуке добијао се персонализован 
сертификат са 16 бодова за остварено усавршавање које предузима 
установа у оквиру својих активности. Наставници су могли 
приступити Приручницима који се баве овом темом преко 
доступних линкова, као и видео обуци МПНТР-а о примени 
Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање. 
 
Реализовани су ЧОС-ови на тему дигиталног насиља. Ученици су 
упознати са документом о дигиталном насиљу који је намењен 
ученицима. Заинтересованим ученицима је понуђена могућност да 
на  националној платформи "Чувам те" се прођу обуку за ученике 
која се односи на насиље.  
Реализоване су едукативне радионице Центра за девојке, на теме: 
Превенција трговине људима и женско здравље подржаног од 
стране Министарства. 
 
Чланови тима су интервенисали у случајевима када се насиље 
дешавало и одмах предузимали одговарајуће мере и поступке.  
Током шк.2021/22.године у одељењима првог и другог разреда 
забележено је неколико случајева вербалног, дигиталног и 
физичког сукоба међу ученицима, као и злоупотреба 
недозвољених супстанци. 
Спровођене су мере смиривања ситуације, обављани су разговори 
са ученицима и родитељима/старатељима чија су деца учествовала 
у сукобу, али и обавештаване инстанце попут МУП-а и Центра за 
социјални рад. 
Подршка, оснаживање и саветодавни рад са свим актерима 
образовног процеса били су саставни део свих активности овог 
Тима. Са ученицима је и у мањим групама и у оквиру одељења, 
причано о безбедности на интернету и о неопходности да се 
понашају у складу са очувањем сопствене и туђе безбедности.



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

94 

 
Срадња је остварена и са школским вршњачким Тимом за 
медијацију који су се укључивали у разрешавање сукоба међу 
ученицама тамо где је ситуација омогућавала. Неке од тих 
медијација су окончане писаним споразумом, одиграним  скечом, 
као и уређивањем паноа у холу школе на тему „Разлике“.  
 
Током комбиноване наставе, у првом тромесечју, насиље се веома 
ретко бележи. Враћањем на регуларну наставу, забележени су сви, 
горе поменути, случајеви насиља. 
 
Чланови Тима су учествовали и у припреми програма рада тима за 
Школски програм који ће важити наредне четири године.

Нереализоване 
активности: 

Због пандемије корона вируса (нарочито прво полугодиште), 
планиране активновни рада Тима  за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања су 
углавном спорведене, али у нешто мањем обиму и промењеним 
ритном, онако како је то ситуација налагала. 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Могло би се рећи и да мањи број ученика у одељењу током 
комбиноване наставе - менторки рад и мањи број интеракција 
(током првог тромесечја и првог полугодишта) погодно утицао на 
смањен обим појава дискриминација у том периоду. Повратком на 
регуларну наставу у другом полугодишту, бележе се поједини 
облици насиља.

Начин превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

Још транспарентније појашњење/обевештавање осталих колега из 
колектива шта је подручје деловања Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања кроз 
појачане интерне размене, обуке, предвиђене процедуре и сл. 

Датум подношења 
извшетаја 

Јун, 2022. 

 

8.10. Тим за вршњачку медијацију 
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Назив  ТИМ ЗА ВРШЊАЧКУ МЕДИЈАЦИЈУ  

Координат
ор 

Бранка Орешчанин 

Чланови Катарина Станковић (1/6) ,  Исидора Вулетић (1/6), Милица Митровић (1/6) , 
Даница Бартула (2/1), Ања Тијанић (3/6) , Јована Станков(3/6) 
и психолог Милијана Андрејевић

Бр. 
одржаних 
састанака 

Пет званична и већи број састанака поводом размене информација и поделе 
радног материјала у вези са медијацијом. 

Реализован
е 
активности
: 

     
     Тим за вршњачку медијацију се конституисао на почетку школске године 
након предлога чланова на састанку Ученичког парламента. Касније су у 
тиму приступили ученици који су изразили жељу да буду укључени у рад 
тима. 
  - На првом састанку вршњачког тима за медијацију, присутни су сe 
упознали са правилима и поступком медијације. 
   - На супервизијским састанцима, при размени искустава медијатори су 
говорили о тактикама и методама које су сами  примењивали када је 
спорадично долазило до неких неслагања унутар њихових одељењских 
заједница. 
   - У циљу упознавања осталих ученика са алтернативом у решавању сукоба 
, уређен је пано у холу школе(од стране ученика-медијатора), на коме је 
представљена употреба вршњачке медијације, са информацијама о 
доступности медијатора и решавању сукоба пре његове ескалације  и потребе 
за укључивањем Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 
   - Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља злостављања и 
занемаривања је упознат са активностима Тима за медијацију и предложена 
је сарадња. Сви сукоби на првом нивоу скале насиља се најпре упућују на 
вршњачку медијацију. Мото наших медијатора је : „Од спора до договора“. 
Гарантује се неутралност, поверљивост података као и подршку након 
постигнутог споразума. 
    
- Portal Еspresо (од 06.11.2021.) у чланку „Ко је крив ако дете постане 
агресивно?“ , између осталих, наводи и један од алтернативних начина 
решавања конфликта-вршњачку медијацију. 
 
 

Vršnjačkа medijacijа - "od spora do dogovora" u Školi za negu lepote. 
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.  
 
    ... „Da je ova škola jedan od pozitivnih primera, govori i kutija za prijem 
poruka pod nazivom „Želim da kažem“ koja je postavljena u holu škole. U 
kutiju učenici mogu da ubace poruke ukoliko žele da ukažu na određene 
probleme u vršnjačkim odnosima, a da ostanu anonimni.“ 
  -У првом полугодишту, услед  наизменичног похађања наставе и 
оправданог изостајања ученика није забележено пуно сукоба.  
Прва одржана медијација са странама у сукобу је била у одељењу 1/13. Након 
отвореног сукоба, обе стране су прихватиле медијацију која је окончана 
писаним споразумом о добровољном приступању медијацији. У сукобу су 
посредовали: Даница Бартула и Ања Тијанић, као и коомедијатори: Исидора 
Вулетић и Јована Станков. 
Медијација је у почетку започела најпре уз супервизију педагога, а потом се 
одвијала самостално у кругу ученика - страна у сукобу и ученика-медијатора 
и која је окончана уз потписивање мировног споразума.  
Договор који је постигнут у току медијације је и одржан. Ученице које су 
били у сукобу, након медијације нису понављале грешке које су правили и 
поштовале су споразум који су договорили у току медијације. 
 
 - Након сукоба у одељењу 1/4 (између ученика мигранта и ученице из истог 
одељења), у одељењу је изведен скеч (у реализацији ученика 1/6, 2/1 и 3/6) 
који промовише мирно решавање проблема, тј.вршњачку медијацију. 
У другом полугодишту је одржана медијација са странама у сукобу  у 
одељењу 2/9. Обе стране су прихватиле медијацију која је окончана писаним 
споразумом након предлога решења обе стране. У сукобу су посредовале: 
Даница Бартула и Јована Станков.  
Договор који је постигнут у току медијације је и одржан. Ученице које су 
били у сукобу, након медијације нису понављале грешке које су правили и 
поштовале су споразум који су договорили у току медијације. 
 
- Такође, у циљу промовисања толеранције на различитости, ученице  2/1 
(ЉубицаМомировић и Даница Бартула) уредиле су пано у холу школе на 
тему "Разлике", на који су, између осталог, постављене фотографије 
Авганистана и Ирана (претходно пребивалиште нашег ученика /мигранта -
1/4) 
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Белешка о 
потешкоћа
ма у 
реализациј
и 
активности 

 
- Извођење скеча је планирано у свим одељењима првог разреда али,  услед    
епидемиолошке ситуације у првом полугодишту није свуда изведен.                   

 

Начин 
превазила
жења 
проблема 

- Транспарентно представљање на огласној табли о раду тима 
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8.11. Тим за међупредметне компетенције 

Назив  Тим за међупредметне компетенције и предузетништва 

Координатор Марина Деспотовић 

Чланови Иван Ардалић, Душан Васиљевић, Тања Милуновић, Ана Јевтић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

/ 

Реализоване 
активности: 

У школској 2021/2022. планирано је да већи број наставника 
информишемо о потребама и предностима развоја међупредметних 
компетенција, да се настави рад од прошле године где је наставни 
кадар упознат са тиме шта су међупредметне компетенције, као и да 
се сакупе примери добре праксе, који у школи постоје у том пољу. 
Идеја је да се током године реализују огледни часови, радионице, 
пројекти, трибине, предавања. Идеја је и да се наставни кадар 
оснажи да препозна значај и примену међупредметних 
компетенција. План радне групе је подстицање комбиновања знања, 
вештина и ставова релевантних за решавање различитих  проблема 
и задатака, комбиновање различитих знања за лично остварење и 
развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање. 

Наставници су преко представника својих Стручних већа добили 
документ са стандардима општих међупредметник компетенција за 
крај средњег образовања. 

Поштујући ограничене услове рада, због тренутне епидемиолошке 
ситуације, посебан акценат и ове године стављен је на следеће 
компетенције: одговоран однос према здрављу, дигитална 
компетенција и сарадња, као и  праћење индивидуалног напретка 
ученика и развијености међупредметних компетенција са циљем да 
се утврди степен коришћења међупредметних кмомпетенција у 
реализацији наставног процеса и ефикасност њене примене код 
ученика.Креиран је план рада који чини саставни део Годишњег 
плана рада Школе. У том погледу наставници здравствене групе 
предмета су почетком наставне године припремили материјал везан 

Предлог за 
побољшањ
е рада  

-   У плану је да проширимо тим и укључимо и ученика који долази из 
редова ученика из осетљивих друштвених група. 

Датум 
подношењ
а 
извешетаја 

 
27.8.2022. 
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за информације о вирусу Covid-19, који је истакнут на сајту Школе 
и био доступан свима. Наставници готово свих стручних већа су 
похађали онлајн семинаре са ИКТ тематиком и своја знања 
међусобно размењивали.  

У сарадњи са стручном службом, педагог и психолог, одржана је 
радионица на тему „Насиље над девојкама,трговина људима и 
женско здравље.“ у склопу опште међупредметне компетенције  
сарадње и активне комуникације. Реализована је и хуманитарна 
акција прикупљања слаткиша за новогодишње пакетиће за децу са 
Косова и Метохије, као одговор на учешће у демократском друштву.

Нереализоване 
активности: 

Огледни час (радни  наслов) Како да знање фиике искористим на 
часу физичког? –у процесу израде (Због епидемиолошке ситуације 
дошло је до померања термина реализације огледног часа) 

презентација на тему- у плану  

- Брига о здрављу (стручно већа наставника здравствене групе 
предмета,  стручно већа наставника физичког васпитања; стручног 
већа наставника природних предмета; стручна служба- психолог и 
педагог)  

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

За сада су планиране активности реализоване уз мала одступања. 

Да је епидемиолошка ситуација дозвољавала, било би више 
реализованих и забележених огледних/угледних часова, пројеката и 
сл. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Планиране радионице и презентације реализовати путем апликација 
google meet или zoom, презентације окачити на сајт школе и у google 
учионице. 

Датум подношења 
извшетаја 

14.1.2022. 

 

 

 

 

 

8.12. Тим за слободне активности 
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Назив  Тим за слободне активности 

Координатор Владан Петровић 

Чланови Радоња Јукић, Јасмина Кекић, Јован Лаушевић 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

Није одржан ниједан састанак тима 

Реализоване 
активности: 

/ 

Нереализоване 
активности: 

/ 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

10.1.2022. 

 

Извештај сачинио 

Владан Петровић, координатор Тима 

8.13 Тим за превенцију осипања 

Назив тима:  Тим за превенцију осипања 

Координатор:  Драгана Јовановић 

Број чланова:  

Датум подношења извештаја:  31.08.2022. 

Тим за превенцију осипања ученика у току школске 2021/22. није остварио своје циљеве 
и задатке које је поставио на почетку године. 
Школска година је почела са комбинованом наставом па није на време одређена рана 
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идентификација ученика који су под ризиком од осипања, нити су у складу са тим 
формирани индивидуални планови превенције осипања (ИППО). 
Упркос томе одељењске старешине, координатори наставе, педагошко-психолошка 
служба као и предметни наставници су учинили велике напоре да спрече осипање 
ученика, што укључивањем других ученика у смислу вршњачке помоћи, као и у 
организовању допунских настава, али и веома честих разговора са родитељима и 
старатељима ученика који су исказали жељу за тим или су уочени проблеми у понашању и 
школском успеху. 
У току године је и сам директор са одељењским старешинама и координаторима наставе 
одржавао родитељске састанке. ПП служба је саветодавно радила и са ученицима и са 
њиховим родитељима. 
ТПО је мало учинио по питању превенције осипања ученика и задатак је да се у следећој 
школској години много више ангажују чланови и координатори овог тима на превенцији 
осипања ученика. 
У школској 2021/22. у Школу за негу лепоте исписано је: 

 због преласка у другу школу: 40 ученика 1. разреда (више од 50% на самом 
почетку године) и 9 ученика 2. разреда док се 4 ученика 3. разреда пребацило на 
ванредну наставу 

 због напуштања школе само 4 ученика 1. разреда и ниједан ученик 2. и 3. разреда 
 због других разлога 28 ученика 1. разреда, 10 ученика 2. разреда и 1 ученика 3. 

разреда. 
 

 

8.14. Тим за самовредновање 

Назив  Тим за самовредновање 

Координ
атор 

Тања Обрадовић 

Чланови 1. Сузана Живковић - председник Стручног већа српског језика и 
књижевности 
2. Тања Бобић - председник Стручног већа страних језика 
3. Оливера Миљановић - председник Стручног већа физичког васпитања 
4. Тамара Марчић - председник Стручног већа математике и информатике 
5. Јасмина Кекић - председник Стручног већа природних наука 
6. Душица Стојковић  -  председник Стручног већа друштвених наука 
7. Јованка Петрова - председник Стручног већа здравствене групе предмета 
8. Владица Недељковић - председник Стручног већа уметничких предмета 
9. Кристина Кузмановић Глишић - председник Стручног већа практичне 
наставе 
10. Јелена Бајић - председник Стручног актива за развојно планирање 
11. Данијела Јелић - председник Стручног актива за развој школског програма
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12.  Месуд Чустовић - директор 
13. Славица Богдановић - наставник практичне наставе 
14. Владанка Жиловић - наставник практичне наставе 
15. Ана Парезановић - наставник практичне наставе 
16. Драгана Јовановић - наставник хемије и познавања препарата 
17. Милијана Андрејић - психолог 
18. Бранка Орешчанин - педагог 
19. Милка Стевић- помоћник директора 
20. Немања Илић - представник Школског одбора 
21. Жељко Радовић- представник Савета родитеља 
 Катарина Живановић и Невена Петровић - представнице Ученичког парламента 
22. Тања Обрадовић - руководилац Тима за самовредновање 

Бр. 
одржани
х/планир
аних 
састанака 

2/2 

Реализов
ане 
активнос
ти: 

У току школске 2021/2022. године чланови Тима за самовредновање одржали су 
четири састанка. На првом састанку чланови Тима упознати су са задацима који их 
очекују у наредном периоду у складу са активностима Акционог плана за ову 
школску годину. Сви чланови Тима успешно су сарађивали са члановима Стручних 
већа, актива и тимова, што је побољшало квалитет рада и оствареност резултата.  

Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију изазвану Ковидом 19 и услове 
у којима се одвијала настава, а све у складу са инструкцијама Министарства просвете 
и управе Школе, све планиране активности нису остварене. Школа за негу лепоте је 
убрзо по почетку школске године прешла на  комбиновани модел наставе, који је 
подразумевао наизменично похађање редовне и онлајн наставе по данима - ученици 
су били подељени у две групе. Запослени и ученици поштовали су све прописане 
противепидемијске мере и у складу са тим, све наставне и ваннаставне активности 
предвиђене Акционим планом Тима нису могле бити реализоване. 

 

 

Кључна област: 

Настава и учење

Подручја 

вредновања

 

Планирање и 

припремање 

 

Наставни процес

 

Учење 

Праћење и 

напредовање 

ученика 
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Кључна област 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Показатељи: ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊE 

 

Прва активност која је планирана, а и реализована у месецу септембру је 
прикупљање података и анализа резултата иницијалних тестова спроведених из 
поједних предмета међу ученицима првог разреда. Услед тренутне епидемиолошке 
ситуације и комбинованог модела наставе (ученици су наставу у школи пратили 
сваког другог дана), већина предметних наставника иницијално тестирање обавила 
је кратком, углавном усменом провером знања која се односила на градиво 
обрађено у основној школи. Резултати добијени на тај начин показали су да 
ученици имају доста нејасноћа које се односе на основне појмове неопходне за 
даље напредовање и стицање знања. Наставници су сваки тренутак на редовним 
часовима користили да наведене пропусте ученици савладају, како би им било 
лакше даље праћење наставе. 

Такмичења 

Ученици наше школе познати су као веома вредни и талентовани и као ученици које 
постижу одличне резултате на такмичењима уз помоћ и подршку наставника 
практичне наставе, директора школе, одељењских старешина, својих другова и 
родитеља (често су они и модели). 

Неповољна епидемиолошка ситуација изазвана Ковидом 19 знатно је пореметила све 
планиране активности везане и за такмичења. Упркос томе, све што је било 
изводљиво у школи, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и препорукама од 
стране Министарства просвете као и управе Школе, реализовано је - ту се 
првенствено мисли на Школско такмичење, одржано у децембру, на коме су ученици 
показали импресивне резултате. Када се ситуација колико-толико стабилизовала, 
ученици који се школују за занимање женски фризер су учествовали на такмичењу 
у Новом Саду  20.03.2022. године и освојили треће, пето и шесто место у категорији 
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пунђа, и треће место у категорији мини вал. Ученици Школе за негу лепоте су 
учествовали на Отвореном државном првенству фризера и козметичара Босне и 
Херцеговине „Цазин 2022“ одржаном 22.05.2022. године и постигли запажене 
резултате. 

 

Кључна област 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Подручје вредновања: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ, УЧЕЊЕ, 
НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Показатељи: ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ,OДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА, 
НАЧИН УЧЕЊА 

 

Кроз једну од најважнијих кључних области - настава и учење, која се низом 
активности прати током читаве школске године, а веома често кроз посету часова 
од стране директора, помоћника, педагога и психолога, анализиран је непосредни 
увид у наставни процес и планирање и припремање наставе. Током првог 
полугодишта настава се одвијала  комбинованим начином рада (где су ученици 
наизменично долазили на наставу у школу, као и кроз наставу на даљину) и заиста 
се доста радило на планирању и припремању наставе како би сарадња са 
ученицима била што боља, а и остварени квалитетнији резултати рада. Друго 
полугодиште је протекло кроз непосредан наставни процес (први модел рада). 

Наставници су се континуирано стручно усавршавали и  припремали за наставни 
процес водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и наставних средстава за 
рад.  

Часови редовне наставe реализовани су према предвиђеном плану и програму рада 
Школе, а мања одступања из појединих предмета јављају се услед одсуства 
предметних наставника због боловања. 

У току школске године, часове су посећивали директор Школе, педагог, психолог и 
помоћник директора (редовне, огледне, као и  часове одељењског старешине). 
У почетку је то било интервенисање на позив предметних наставника у случају када 
ученици нису имали на часу препоручени и за праћење наставне јединице потребан 
уџбеник. Такође, било је ситуација да ученици нису имали ни свеске за записивање. 
Најчешће посете на позив одељењских старешина су следиле након уочених првих 
слабих резултата у појединим одељењима. У тим случајевима, за ученике је 
припремљен и подељен материјал који се односио на дневни план рада, као и 
прилагођену (смени) месечну агенду за планирање.  
Посећивани су часови и ради праћења напредовања ученика који раде по ИОП-у. 
Ради провере оспособљености за рад/савладаности програма, заједно са директором, 
ментором и наставником из стручног већа посећивани су часови 
наставника/приправника који треба да полажу испит за добијање лиценце за рад. 
 
(Подаци су наведени на основу извештаја директора, школског педагога и 
психолога) 
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Кључна област 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА 

Показатељи: НАПРЕДОВАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА,  ДОДАТНА НАСТАВА И СЕКЦИЈЕ 

 
 

Допунска настава је организована и редовно се одржавала током читаве школске 
године из оних предмета из којих су ученици имали недовољне оцене, а на редовним 
часовима примењивала се индивидуализована настава у раду са ученицима којима је 
потребна додатна подршка. Одељењске старешине на почетку школске године 
обавестиле су ученике и родитеље ученика о терминима одржавања допунске 
наставе како би резултати били бољи. 

03.12.2021. године је отворена изложба за Дан школе. За изложбу су направљене и 
осликане маске од гипса, израђени власуљарски производи, изложен костим и маска 
вукодлака и уређен пано са фотографијама ученичких радова (извештај наставнице 
Т. Димитријевић). 

Школа се представила на сајму козметике ,,Додир Париза - београдско фризерско 
пролеће“ 10.4.2022. године. 

Одржан је школски турнир у малом фудбалу у периоду од 11. до 13.04, затим 
кошаркашки турнир 18. и 19.05, као и крос РТС-а на којем су учествовали наши 
ученици  13.05.2022. (извештај наставнице О. Миљановић) 

Тим за ИОП и Тим за пружање додатне подршке ученицима (психолог, педагог, 
наставници и родитељи) континуирано су пратили постигнућа ученика и вршили 
евалуацију ИОП-а током целокупне школске године.  

У школској 2021/22. години планирана је додатна подршка - ИОП за 36 ученика. 11 
ученика ради по ИОП-у 1, а 14 ученика по ИОП-у 2. Код 1 ученика примењују се 
мере индивидуализације из појединих предметa - у циљу подршке за ученика 
мигранта приступило се изради сажетка наставног материјала, који је даље 
прослеђен преводиоцу. 
 
Када је реч о мерама за побољшање успеха, потребно је ревидирати планове подршке 
како би се ученицима поставили реалнији захтеви у овладавању функционалним 
знањима. 

Након примене свих наведених корака и пружања додатне подршке овим ученицима, 
резултати успеха свих ученика на крају школске 2021/22. године су следећи: 
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     Табела успеха ученика на крају  школске 2021/2022. 
године 

 

Први разред 

 

Разр
ед и  
Оде
љењ
е 

Уку
пан 
број 
учен
ика 

Пози
тивн
и 

одли
чних 

вр
ло 
доб
ри
х 

доб
ри
х 

дово
љни
х 

Недов
ољни 

  

Неоце
њеи 

Сре
дњ
а 
оце
на 

1/1 30 29 5 17 7 - 1 - 3.75 

½ 21 21 1 5 14 1 - - 3.21

1/3 19 17 - 4 12 1 - 2 2.97

¼ 18 16 - 4 9 3 1 1 2.90

1/5 17 15 - 2 12 1 2 - 2.94

1/6 25 23 2 3 18 - 2 - 3.09

1/7 20 17 - 2 12 3 3 - 2.70

1/8 22 22 - 3 17 2 - - 3.08

1/9 19 15 - 2 12 1 3 1 2.68

1/10 21 21 1 5 14 1 - - 3.23

1/11 21 19 2 2 9 6 1 1 3.08

1/12 21 19 1 4 13 1 1 1 3.25

1/13 20 20 - 4 15 1 - - 3.00

 274 254 12 57 164 21 14 6 3.07

%  

92,70
% 

 5.11% 
2.19
%
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Други разред 

 

Разр
ед и  
Оде
љењ
е 

Уку
пан 
број 
учен
ика 

Пози
тивн
и 

одли
чних 

вр
ло 
доб
ри
х 

доб
ри
х 

дово
љни
х 

Недов
ољних 

 

Неоце
њени 

Сре
дњ
а 
оце
на 

2/1 27 27 6 19 2 - - - 4.03

2/2 27 19 - 10 8 1 1 - 3.33

2/3 20 20 2 9 9 - - - 3.56

2/4 20 20 4 5 9 2 - - 3.46

2/5 17 17 - 11 6  *) - 3.57

2/6 19 17 - 9 6 2 2 - 3.17

2/7 21 21 1 10 10 - - - 3.51

2/8 24 22 1 9 12 - 1 1 3.43

2/9 20 20 1 5 14 - - - 3.35

2/10 20 20 - 9 10 1 - - 3.31

2/11 21 21 - 8 11 2 - - 3.36

2/12 19 19 - 10 9 - - - 3.49

2/13 18 16 - 7 8 3 - - 3.28

 266 261 15 121 114 11 4 1 3.45

%  

98.12
% 

 1.50% 0.38% 

                                                                                                             *) ученица са недовољним успехом се исписала 29.8.2022. 

 

Трећи разред 
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Раз
ред 
и  
оде
љењ
е 

Уку
пан 
број 
учен
ика 

Пози
тивн
и 

одли
чних 

вр
ло 
доб
ри
х 

доб
ри
х 

дово
љни
х 

Недов
ољних 

Неоце
њени 

Ср
ед
ња 
оце
на 

3/1 26 26 6 12 8 - - 3.94

3/2 20 20 4 10 6  - - 3.83

3/3 15 15 3 4 8  - - 3.61

3/4 22 22 - 14 8  - - 3.58

3/5 14 14 2 6 5 1 - - 3.55

3/6 19 19 5 13 1  - - 4.12

3/7 17 17 3 8 6  - - 3.83

3/8 15 15 1 10 4  - - 3.83

3/9 14 14 - 6 8  - - 3.44

3/11 22 22 - 6 16  - - 3.10

3/12 20 20 2 8 10  - - 3.46

3/13 19 18 1 5 12  1 - 3.37

 223 222 27 102 92 1 1 - 3.64

%  99.55
% 

 0.45% 
 

 

 
 

Четврти разред 

Ра
зре
д 
и  
од
ељ
ењ
е 

Ук
упа
н 
бро
ј 
уче
ни
ка 

Поз
ити
вни 

одл
ич
ни
х 

в
р
ло 
до
бр
их 

до
бр
их 

дов
ољ
них 

Нед
ово
љни 

Ученици 
са 

недовољн
им 

оценама 

  

1 2 3 4
 
Неоце
њени

Ср
ед
ња 
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оц
ена

4/1 30 30 19 11 - - - - - - - - 
4.4
6

%  100
% 

 0%  0%  

 
 
 
 

   Успех на нивоу школе на крају школске    
2021/2022. године 

 

   Ра
зред   

Уку
пан 
број 
учен
ика 

Позит
ивни 

одли
чних 

врл
о 
доб
рих 

доб
рих 

дово
љних 

Недов
ољни 

 

 
Неоцењ
ени 

Сре
дња 
оцен

а

I 274 254 12 57 164 21 14 6 3.07

%  92.70% 5.11% 2.19%

II 266 261 15 121 114 11 4 1 3.45

%  98.12% 1.50% 0.38%

III 223 222 27 102 92 1 1 - 3.64

%  99.55% 0.45%  

IV 30 30 19 11 - - - - 4.46

%  100% % %

∑ 
79
3 

767 73 
29
1 

37
0 

33 19 7 
3,4
1 

% 
96.72

% 
    2.40% 0.88%  
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Табелe изостанака ученика  у току  школске  2021/2022. 
године 

                                 (подаци из извештаја одељењских старешина) 
 

Разред и 
одељењ

е 

 
Бр.уч.  

Број 
оправдани

х 
изостанака

Број 
неоправдани
х изостанака 

Број 
нерегулисани
х изостанака 

∑ Број 
изостанак

а 
по 

ученику
I 1 30 3453 185 0 3638 121

I 2 21 2656 255 0 2911 139

 I 3 19 3019 886 0 3905 201

 I 4 18 3691 260 0 3951 220

I 5 18 2134 593 0 2727 152

I 6 25 2857 724 0 3581 143

I 7 20 2857 260 0 3117 156

I 8 22 3986 123 0 4109 187

I 9 19 2760 357 0 3117 164

  I 10 21 2166 90 0 2256 107

  I 11 21 2915 486 42 3443 164

  I 12 21 3025 477 0 3502 167

  I 13 20 1982 239 0 2221 111

  ∑         275  

II 1 27 3770 62 0 3832 142

II 2 20 3633 204 0 3837 192

II 3 20 3236 158 0 3394 170

II 4 20 3017 441 0 3458 173

II 5 18 2630 276 0 2906 161

 II 6 19 5852 543 0 6395 337

II 7 21 2639 324 0 2963 141

II 8 24 4857 203 0 5060 211

II 9 20 3332 306 0 3630 182

  II 10 20 4479 72 0 4551 228

  II 11 21 2902 709 0 3611 172

 II 12 19 2721 132 0 2853 150

 II 13 18 2850 542 0 3392 188

       ∑          267  
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 Разред 
и 
одељењ
е  

 
Број 
ученик
а  

Број 
оправдани

х 
изостанака

Број 
неоправдани
х изостанака 

Број 
нерегулисани
х изостанака 

    
∑ 

Број 
изостанак

а 
по 

ученику
     III 1 26 3801 742 0 4543 29

III 2 20 2411 216 0 2627 131

III 3 15 1815 230 0 2045 136

III 4 22 3379 472 0 3851 175

III 5 14 1852 144 0 1969 141

III 6 19 3938 86 0 4024 212

III 7 17 2596 51 0 2647 156

     III 8 15 3832 487 0 4319 288

     III 9 14 2747 329 0 3076 220

  III 11 22 3138 274 0 3412 155

  III 12 20 2830 476 0 3306 165

  III 13 19 2662 207 0 2869 151

      ∑             22
3 

 

IV 1 30 3525 70 0 3595 120

 

Табелe изостанака ученика  у току школске  2021/2022. године 

                                 (подаци из извештаја у ес Дневнику) 
 

Разред 
Број 

ученик
а 

Изостанци 

Оправдан
и 

Неоправдан
и 

Нерегулисан
и 

Укупн
о 

Укупн
о по 

ученик
у 

I 275 37567 5007 16 42590 154.87

II 267 46045 3979 0 50024 187.36

III 223 35052 3754 0 38806 174.02

IV 30 3525 70 0 3595 119.83
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Укупн
о 

795 122189 12810 16 135015 169.83 

 
 

 

Разредн
o 

одељењ
e 

Број 
ученик

а 

Изостанци

Оправдан
и 

Неоправдан
и 

Нерегулисан
и 

Укупн
о 

Укупн
о по 

ученик
у

I 1 30 3453 197 0 3650 121.67

I 2 21 2668 255 0 2923 139.19

I 3 19 3025 946 0 3971 209

I 4 18 3691 260 0 3951 219.5

I 5 18 2134 593 0 2727 151.5

I 6 25 2857 724 0 3581 143.24

I 7 20 2857 260 0 3117 155.85

I 8 22 3986 123 0 4109 186.77

I 9 19 2760 357 0 3117 164.05

I 10 21 2166 90 0 2256 107.43

I 11 21 2963 486 16 3465 165

I 12 21 3025 477 0 3502 166.76

I 13 20 1982 239 0 2221 111.05

 

Укупно 275 37567 5007 16 42590 154.87

 
 
 

 

Разредн
o 

одељењ
e 

Број 
ученик

а 

Изостанци

Оправдан
и 

Неоправдан
и 

Нерегулисан
и 

Укупн
о 

Укупн
о по 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

113 

ученик
у

II 1 27 3770 62 0 3832 141.93

II 2 20 3633 204 0 3837 191.85

II 3 20 3236 158 0 3394 169.7

II 4 20 3017 441 0 3458 172.9

II 5 18 2630 276 0 2906 161.44

II 6 19 5853 545 0 6398 336.74

II 7 21 2684 324 0 3008 143.24

II 8 24 4857 203 0 5060 210.83

II 9 20 3332 306 0 3638 181.9

II 10 20 4560 77 0 4637 231.85

II 11 21 2902 709 0 3611 171.95

II 12 19 2721 132 0 2853 150.16

II 13 18 2850 542 0 3392 188.44

 

Укупно 267 46045 3979 0 50024 187.36

 
 

Разредн
o 

одељењ
e 

Број 
ученик

а 

Изостанци 

Оправдан
и 

Неоправдан
и 

Нерегулисан
и 

Укупн
о 

Укупн
о по 

ученик
у 

III 1 26 3819 760 0 4579 176.12

III 2 20 2429 217 0 2646 132.3

III 3 15 1815 230 0 2045 136.33

III 4 22 3379 472 0 3851 175.05

III 5 14 1825 144 0 1969 140.64

III 6 19 3944 86 0 4030 212.11
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III 7 17 2596 51 0 2647 155.71

III 8 15 3844 487 0 4331 288.73

III 9 14 2747 329 0 3076 219.71

III 11 22 3162 274 0 3436 156.18

III 12 20 2830 497 0 3327 166.35

III 13 19 2662 207 0 2869 151

Укупно 223 35052 3754 0 38806 174.02

 
 
 

Разред/одеље
њe 

Број 
учени

ка 

Изостанци

Оправда
ни 

Неоправда
ни 

Нерегулиса
ни 

Укуп
но 

Укупн
о по 

учени
ку

IV 1 30 1869 41 0 1910 63.67

 
 
 

Евиденција оцена из владања ученикa 
 

Разред и одељење  5 4 3 2 1

I 1 25 - 4 1 -
I 2 10 5 2 3 1
I 3 12 4 - 3 -
I 4 7 4 6 1 -
I 5 7 - 5 3 3
I 6 9 6 4 6 -
I 7 8 4 2 6 -

             I 8 17 3 - - 2
             I 9 8 2 4 5 -

I10 13 4 - 3 1
I11 8 5 6 2 -
I12 8 1 4 7 1
I13 12 4 1 3 -

 
Разред и одељење  5 4 3 2 1
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II 1 27
II 2 12 5 2 1 -
II 3 16 3 1 - -
II 4 11 3 3 1 2
II 5 14 - 3 1 -
II 6 5 5 7 2 -
II 7 13 3 5 - -
II 8 18 6 - - -
II 9 7 4 8 1
II10 16 3 - - 1
II11 12 1 5 1 2
II12 11 5 3 - -
II13 9 5 - 4 -

 
 

Разред и одељење  5 4 3 2 1

III 1 11 2 11 2
III 2 11 4 2 3 -
III 3 7 3 2 3 -
III 4 7 5 7 3 -
III 5 7 5 1 1 -
III 6 17 1 1 - -
III 7 16 - 1 - -
III 8 11 - 4 - -
III 9 8 1 5 - -
III11 8 5 7 2 -
III12 11 4 4 1 -
III13 12 4 3 - -

 
Разред и одељење  5 4 3 2 1

I V1 30
Тим за превенцију осипања ученика (ТПО) у току школске 2021/22. није остварио 
своје  циљеве и задатке које је поставио на почетку године. Школска година је почела 
комбинованом наставом, па није на време одређена рана идентификација ученика 
који су под ризиком од осипања, нити су у складу са тим формирани индивидуални 
планови превенције осипања (ИППО).  

Упркос томе, одељењске старешине,  координатори наставе, педагошко-психолошка 
служба, као и предметни наставници су учинили велике напоре да спрече осипање 
ученика укључивањем других ученика у смислу вршњачке помоћи, организовањем  
допунске наставе, али и веома честих разговора са родитељима и старатељима 
ученика који су исказали жељу за тим, или су уочени проблеми у понашању и 
школском успеху. 
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У току године је и сам директор са одељењским старешинама и координаторима 
наставе одржавао родитељске састанке. ПП служба је саветодавно радила и са 
ученицима и са њиховим родитељима. ТПО је мало учинио по питању превенције 
осипања ученика и задатак је да се у следећој школској години много више ангажују 
чланови и координатори овог тима на превенцији осипања ученика. У школској 
2021/22. из Школе за негу лепоте исписано је: 

 због преласка у другу школу: 40 ученика 1. разреда (више од 50% на самом 
почетку године) и 9 ученика 2. разреда, док се 4 ученика 3. разреда пребацило 
на ванредну наставу; 

 због напуштања школе, само 4 ученика 1. разреда и ниједан ученик 2. и 3. 
разреда; 

 због других разлога: 28 ученика 1. разреда, 10 ученика 2. разреда и 1 ученик 
3. разреда. 

               (извештај Драгане Јовановић, координатора ТПО) 

Мере за побољшање успеха 
 Неопходна је реконструкција процеса виртуелне комуникације између 

ученика, родитеља/законских заступника, наставника и стручних сарадника. 
И у прошлој школској години смо имали неко искуство, али се оно морало 
сада уредити. У традиционалној комуникацији је постојао договор о сарадњи: 
утврђен термин родитељског састанка, термин отворених врата... док на 
друштвеним мрежама нема временског ограничења, па су нам одговори  
ученика често стизали током 24 сата по њиховом нахођењу. Али, зато ми  
можемо да креирамо „распоред“ и путем виртуелних канала. За почетак,  
можда осмишљеним протоколом од стране сваког одељењског старешине; 

 На одељењским старешинама је било да доставе предметним наставницима 
информације о техничкој опремљености ученика који имају слабе оцене из 
предмета који они предају. У случају да међу њима има ученика који долазе 
из породица ниског социо-економског статуса и да им нису на располагању 
електронски видови комуникације и други савремени комуникациони 
ресурси, према Упутству МПНТР, требало је обезбедити наставне материјале 
у папирној форми, као и повратну информацију наставника; 

 Када је реч о ученицима који имају потешкоћа у учењу (ИОП) а нису постигли 
очекиване резултате, треба ревидирати постојеће планове и прилагодити их 
њиховим могућностима; 

 Када су у питању ученици са слабим оценама и поред оптималне техничке 
опремљености, треба са њима успоставити и одржавати перманентну 
комуникацију у циљу подстицања ученика на редовно извршавање 
образовних захтева; 

 Колега Иван Ардалић је крајем претходне школске године сачинио упутства 
и предлоге за организацију онлајн наставе. Предложио је Гугл учионицу или 
коришћење осталих платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams, Edmoнdo), 
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затим коришћење електронске поште, као и постављање наставних 
материјала на сајт Школе; 

 Стално подстицање и праћење напредовања. Саопштавање и образлагање 
оцене са јасним инструкцијама о наредним образовним захтевима. 

 Индивидуални приступ ученику. 
 Усклађивање образовних захтева са потребама и могућностима ученика. 
 Занимљивија настава са примерима из  праксе и реалног живота. 
 Уједначени критеријуми оцењивања. Усаглашавање на нивоу Стручног 

већа. 
 Интерактивна настава. Рад на часу у паровима или мањим групама. 

Тежиште наставе на учење на часу са што конкретнијим индивидуалним 
задужењима. 

 Подстицање ученика да подстављају себи циљеве у учењу. 

 Још интензивније треба инсистирати на битним садржајима и активностима 
који су кључни за остваривање исхода наставних предмета.  
 

           
 

Нереализ
оване 
активнос
ти: 

/ 

Белешка 
о 
потешко
ћама у 
реализац
ији 
наставе  

/ 

Начин 
превазил
ажења 
проблема 

/ 

Предлог 
за 
побољша
ње рада 
и/или 
отклања
ње 
проблема 

 Услед епидемиолошке ситуације поводом вируса Ковид 19, све активности 
које нису спроведене у претходном периоду, а биле су планиране као део 
активности Акционог плана Тима за самовредновање, биће реализоване у 
наредном периоду, посебно имајући у виду чињеницу да ће предстојећа 
наставна година почети регуларно – без специјалних епидемиолошких 
смерница, односно Плана наставе за ванредне околности. 
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            Поред тога, неопходно је: 

 У области настава и учење развијати и ојачати активности у подручју учење 
(комуникација и сарадња, начин учења, мотивисати ученике да испољавају 
своје могућности и интересовања); 

 Ојачати стручну помоћ наставницима и ученицима у пружању подршке 
одговорности ученика и на још једноставнији начин осмислити како 
олакшати учење ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. 

 Реализовати постављене циљеве самовредновања кроз планиране задатке и 
садржаје, што аутоматски значи унапређивање квалитета рада школе, јер 
школа која зна поуздано да утврди и вреднује ефекте свог рада и живота у 
целини или појединих сегмената, и која на основу самовредновања може да 
осмисли и унапреди сопствени развој - на добром је путу да изгради властити 
систем обезбеђивања квалитета. 

 
Датум 
подноше
ња 
извештај
а 

31.08.2022. 

 

8.15. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Назив  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Координатор Снежана Милосављевић 

Чланови Месуд Чустовић, директор; Милка Стевић, помоћник директора; 
Бранка Орешчанин, педагог; Милијана Андрејић, психолог; Весна 
Спасојевић, наставник; Светлана Нешовић, наставник, Славица 
Бошковић, наставник; Далиборка Марковић, представник Савета 
родитеља; Софија Ивковић, представник Ученичког парламента 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

4/5 

Реализоване 
активности: 

Израђен је и усвојен План рада Тима. Тим је у сарадњи са 
Педагошким колегијумом донео Опративни план рада школе за 
период када се примењивао модел непосредне наставе, као и за 
период када се реализовао модел комбиноване наставе. 

Разматран је Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе 
за школску 2020/21. годину. Разматрано је остваривање Школског 
програма за школску 2020/21. годину. Школски програм је 
остварен уз мања одступања због епидемиолошке ситуације, 
комбинованог и онлајн модела наставе, измењеног броја 
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наставних дана. Утврђено је да је сачињен је нови Развојни план 
школе. Размотрен је Годишњи план рада школе за школску 
2021/22. годину. Анализирана је усклађеност рада стручних већа, 
тимова и актива. Закључено је да усклађеност постоји, али је 
неопходно обратити већу пажњу на то. 

Настава је у току првог полугодишта реализована у складу са 
Годишњим планом уз мања одступања. Одређени број наставника 
је био на боловању и за неке није било могуће наћи замену. Услед 
неповољне епидемиолошке ситуације неке од предвиђених 
активности нису реализоване. Настава је од 20.9.2021. до 
22.11.2021. године била организована по комбинованом моделу, 
што је онемогућило реализацију неких активности, нарочито оних 
које се односе на ваннаставне активности, рад секција, разна 
такмичења на којима су ученици Школе раније показивали 
одличне резултате. У септембру месецу смо добили wifi који 
покрива целу школу, све учионице и салоне. У децембру је 
одржано школско такмичење за фризере и маникире, а награде се 
састоје од обуке које ученици бирају у складу са својим 
интересовањима. Стручно веће наставника практичне наставе је 
доставило план одржавања угледних часова и часови су 
реализовани током целе школске године. И чланови осталих 
стручних већа су реализовали огледне часове, али у мањем обиму. 
Што се тиче предлога пројеката за развој, Школа је успоставила 
сарадњу са козметичком кућом „L'Oreal“ која је донирала Школи 
материјал за практичну наставу. Исто тако је организовала и 
обуку за наставнике практичне наставе. Школа се представила на 
Сајму козметике, а организована је приредба поводом Дана школе 
којој су присутвовали предстваници локалне заједнице и партнери 
Школе. 

Утврдили смо којим ученицима је потребна подршка кроз 
индивидуални план подршке. Спроводе се мере и урађена је 
евалуација на крају наставне године. Организује се вршњачка 
помоћ ван наставе, ученицима којима је то потребно. Ради се на 
унапређењу предузетничког духа, развој практичних и животних 
вештина, професионалне оријентације и каријерног вођења. 
Подиже се квалитет стручне праксе кроз рад предузетничке 
секције и Тима за каријерно вођење. Практична настава у блоку је 
реализована у салонима на крају наставне године уз редовно 
праћење од стране предметних наставника.  

Увидом у извештаје о стручном усавршавању може се доћи до 
података о реализованом усавршавању. Организовано је више 
обука за наставнике.  

Разматрана је припремљеност школе за наредну школску годину, 
као и смернице за израду Годишњег програма рада школе. 
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Анализирани су извештаји о реализацији Акционог плана, 
Извештај о раду директора, праћен је процес самовредновања и 
анализирани су резултати, праћено је остваривање стандарда 
постигнућа и остваривања међупредметних компетенција. 

Нереализоване 
активности: 

Планирани угледни часови, одређена такмичења и посете 
ученика, нису одржани у планираном обиму. Није рализована 
планирана израда школског часописа у електронском облику. 
Констовано је да је потребна реализација већег броја активности 
током школске године кроз рад тимова и секција. 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Боља усклађеност рада стручних већа, тимова и актива. 
Усаглашавање на нивоу стручног већа и уједначени критеријуми 
оцењивања. Рад на превенцији изостајања ученика са наставе и 
редовно изрицање васпитних мера. 

Датум подношења 
извшетаја 

31.8.2022. 

 

8.16. Тим за маркетинг школе 

Назив Тим за маркетинг 

Координатор Гаврић Наталија 

Чланови Месуд Чустовић –директор –члан 

Бранка Личина- члан 

Драгана Калабић- члан 

Ивана Булатовић -члан 

 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

3 

Реализоване 
активности: 

Организовано праћење пријема ученика у први разред 

Израда промотивних материјала за превенцију Ковид-19 

Ажурирање сајта школе. 

Сарадња са другим тимовима у школи. 

Организација сарадње са  ПУ Вождовац,   Успостављање и 
одржавање сарадње са Савезом фризера Србије, Клубом фризера 
Београд, Субрином, Ултра сун. 
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Остварена је сарадња са представништвом Лореала у Србији 

Остварена је сарадња са фирмом ,,АДАКТАР" 

Остварена је сарадња са представништвом Kryolana за Србију 

Праћење  школског такмичења ученика за  занимање фризер, 
маникир, педикир, уз примену свих неопходних мера заштите од 
Ковид-19. 

Снимање и фотографисање свих активности. 

Нереализоване 
активности: 

Због ситуације са епидемиом вируса Ковид -19 нису реализоване 
следеће активности 

Обележавање дана школе. 

Сарадња са домом здравља Вождовац 

Сарадња са Градским заводом за јавно здравље 

Сарадња са јавним и локалним новинама и телевизијама 

Праћење обележавања Дана школе, Новогодишњих и Божићних 
празника 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе 

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

Када се побољша епидемиолошка ситуација створиће се услови да 
се остваре нереализоване активности 

Предлог 
запобољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

Јануар 2021 

 

8.17. Тим за професионални развој 

Назив  Тим за професионални развој 

Координатор Ивана Јеротић 

Чланови Јованка Петрова, Душица Стојковић, Ана Копуновић, Јелена 
Јеличић, Александар Јовановић, Ивана Јеротић 
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Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

3/3 

Реализоване 
активности: 

1.Конституисање сазива Тима за школску  
2. Креирање плана рада Тима и подела посла 
3. Креирање Плана професионалног развоја наставника  

4. Анализа реализације Плана професионалног развоја у првом 
полугодишту и сачињавање Извештаја 

5. Анализа рада Тима и остварености планова професионалног 
развоја 

6. Праћење професионалног развоја наставника и сарадника 

7. Квартална, полугодишња и годишња анализа развоја наставника 
и сарадника 

8. Уочавање проблема и предлози за побољшање  

Активности у оквиру интерног усавршавања, а које су биле 
планиране у виду посета са ученицима позоришту, разним стручним 
сајмовима, биоскопу и сл. су одложене или реализоване у малом 
броју због неповољне епидемиолошке ситуације. Остале активности 
су реализоване и налазе се у документима „Интрено усавршавање“ 
и „Екстерно усавршавање“ по стручним већима.  На основу ових 
докумената је урађен Извештај о реализацији Плана 
професионалног развоја и достављен директору и разматраће се на 
Педагошком колегијуму. Тим је реализовао све планиране 
активности  али са измењеном динамиком. Активност анализа 
реализације Плана професионалног развоја је планирана за октобар, 
али се реализује сада на крају првог полугодишта. 

Начин достављања података је путем табела које су доступне и 
отворене свим наставницима. Потребно је урадити унапређење 
табеле како би се што више заштитили подаци, у смислу да не дође 
до оштећења табеле или података. 

 

Нереализоване 
активности: 

/ 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији рада 

Табела путем које се достављају подаци има одређених недостатака 
који су уочени током рада 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

123 

Начин 
превазилажења 
проблема 

Отклонити и унапредити табелу како би праћење реализације 
Плана професионалног развоја био олакшан 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

28.08.2022. 

На основу података које су наставници доставили путем табела „Интерно усавршавање“ и 
„Екстерно усавршавање“ можемо закључити да су следеће активности реализоване: 

1. Активност организовања екстерног стручног усавршавања у коме су учествовали 
наставници из свих стручних већа 

2. Активност реализације интерног стручног усавршавања се огледа у организовању огледних 
часова (стручно веће практичне наставе), похађања семинара који се односи на превенцију 
насиља, учествовања и припремању школског такмичења (стручно веће практичне наставе), 
реализација размена искустава и обуке са различитим и разноврсним темама у оквиру 
стручних већа  

У току школске 2021/2022. године наставници и стручни сарадници су остварили укупно 1683 
бодова екстерног усавршавања и 3128 бодова интерног усавршавања. Податак је начињен 
28.08.2022. године након преузимања табела са подацима које су наставници доставили. 

У току школске године сачињена је листа наставника који се упућују на две обуке од јавног значаја, 
с тим што је у овој години одржана једна „Дигитална учионица“ коју је одржао Завод за 
унапређење квалитета образовања и васпитања. Друга обука, са Темом настава која је оријентисана 
ка исходима, није одржана још увек, такође је реализује ЗУОВ. 

 

         извештај сачинила 

         Ивана Јеротић 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 
9.1. Рецитаторска секција 

Назив  Рецитаторска секција 

Координатор Сузана Живковић 
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Чланова 10 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

25 У школи или путем Вибер/Воцап група и Гугл учионице 

Реализоване 
активности: 

Реализоване активности: Током првог полугодишта није било 
реализованих активности због владајуће епидемије која је утицала 
да се многи догађаји одложе. Најважнији од њих је прослава 
јубиларног Дана школе, који је одложен за пролеће. На првим 
састанцима договорили смо се уопштено шта би требало да радимо 
и како. У првом полугодишту ученице одељења 4/1 које су чланови 
рецитаторске секције су учестововале у реализацији огледног часа 
„Мерсо у судници (испред тужилаца, бранилаца и пороте)“. У 
прослави Светог Саве нису учествовали ученици због неповољне 
епидемиолошке ситуације. У другом полугодишту организовано  је 
школско такмичење на ком је победила ученица Софија Ивковић, 
3/1 са песмом „Та љубав“ Жака Превера. Интензивно су одржавани 
састанци- пробе за прославу Дана школе, тј. великог јубилеја: 60 
година школе. У одељењу 4/1 одржан је угледни час на тему 
„Раскољникова кривица“, најангажованије у реализацији истог 
биле су ученице рецитаторке.  15. априла у Културном центру 
„Шумице“ обележен је дуго очекивани, најављени Дан школе. 
Чланови секције и они који су се накнадно придружили дали су 
свој максимум пред препуном салом. Све похвале за њихов труд и 
залагање.  

Управо због преплитања активности које су рецитаторске и 
драмске природе и зато што је поменута прослава Дана школе 
показала да постоји у школи интересовање и потенцијал за драмске 
активности, следеће године ова секција ће преиначити име у 
драмско-рециторска и сходно томе и свој план рада. 

 

Нереализоване 
активности: 

/ 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 
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Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/. 

Датум подношења 
извшетаја 

25.08.2022. 

 

 

9.2. Калиграфска секција 

Назив  Калиграфска секција 

Координатор Љубица Станчић 

Чланови ученици 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

Није одржан ни један састанак 

Реализоване 
активности: 

Нису реализоване планиране активности 

Нереализоване 
активности: 

Нису реализоване планиране активности 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Часови секције нису одржани јер учешће у секцији подразумева 
додатно остајање након или пре часова што је увећавала ризик од 
заразе вирусом COVID-19 , као блиски контакт ученика са 
наставником раде коректуре писаних словних знакова. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

Проблем ће се превазићи уколико буде успостављена нормална 
настава следеће школске године  

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

13.01.2022. 

 

9.3. Предузетничка секција 
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Назив  Предузетничка секција 

Координатор Светлана Бједов 

Чланови Ученице одељења 3-3, Јелена Гавриловић и Анђела Васиљевић и 
ученице одељења 4-1, Катарина Живановић, Дуња Кашић, 
Анастасија Отовић, Александра Стојановић и Маша Френцић 

Бр. 
одржаних/планираних 
часова 

20/20 

Реализоване 
активности: 

Упознавање ученика са радом предузетничке секције, развијањем 
предузетничких вештина и њиховим активностима; 

Упознавање ученика са карактеристикама тимског рада; 

Упознавање ученика са радом ученичких компанија, пословним 
изазовима, социјалним предузетништвом; 

Прикупљање идеја за оснивање ученичких компанија; 

Пословне идеје - избор и селекција пословних идеја 

Пословни (бизнис) план; Маркетинг план 

Маркетинг план; Анализа тржишта 

Пословни (бизнис) план; Производни план 

Менаџмент план, дизајн рада и оптимални број радних места 

Успостављање оптималне организационе структуре 

Утврђивање трошкова и одређивање цена за конкретну пословну 
идеју 

Економски принципи као мерило успеха 

Креирање оперативног плана за конкретну пословну идеју 

Финансијски план; Инвестициона улагања 

Финансијски план; Извори финансирања 

Финансијски план; Обрачун резултата пословања 

Финансијски план; Биланс успеха; Израда биланса успеха за 
конкретну пословну идеју 

Финансијски план; Обрачун резултата пословања 

Израда биланса стања за конкретну пословну идеју 

Креирање пословног плана за конкретну пословну идеју 
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Нереализоване 
активности: 

План рада Предузетничке секције у току првог полугодишта није у 
потпуности реализован због неповољне епидемиолошке ситуације. 
Настава на даљину и комбинована настава онемогућиле су да се у 
потпуности реализују планиране активности. У протеклом периоду 
организације, високе школе и факултети који су ранијих година 
сарађивали са Школом нису организовали и презентовали школи 
конкретне активности везане за рад Предузетничке секције. У току 
другог полугодишта услед повољније епидемиолошке ситуације 
већи део планираних активности је остварен, предузетничка секција 
је радила према предвиђеном плану и програму. 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

Услед неповољне епидемиолошке ситуације неке од предвиђених 
активности у току школске 2021/2022 године нису реализоване. 
Настава је од 20.9.2021. до 22.11.2021. године била организована по 
комбинованом моделу, што је онемогућило реализацију неких 
активности, нарочито оних које се односе на ваннаставне 
активности, рад секција, разна такмичења на којима су ученици 
Школе ранијих година учествовали и показивали одличне резултате. 
У месецу октобру ученици су обавештени о формирању 
Предузетничке секције. У том периоду није било заинтересованих 
ученика. Крајем месеца новембра када су ученице показале 
интересовање, формирана је Предузетничка секција. 

Начин 
превазилажења 
проблема 

У наредном периоду Предузетничка секција наставиће да ради 
према предвиђеном плану и програму рада у складу са тренутном 
ситуацијом. Руководилац и чланови секције настојаће да превазиђу 
проблеме везане за реализацију активности Предузетничке секције 
редовним радом и већим ангажовањем, што је било онемогућено у 
првом полугодишту услед неповољне епидемиолошке ситуације и 
комбинованог типа наставе. 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

Редован рад Предузетничке секције уз ангажовање већег броја 
заинтересованих ученика, као и комуникација руководиоца секције 
са организацијама и вишим школама које организују активности од 
значаја за рад Предузетничке секције. 

Датум подношења 
извeштаја 

22.06.2022. године 

 

9.4. Музичка секција – хор 

Назив  Музичка секција - хор 

Координатор Александра Абрамовић 
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Чланови 41 ученик 

Бр. 
одржаних/планираних 
састанака 

7 

Реализоване 
активности: 

Аудиције, припрема песама: етно( Месечина, Заспо ми је драги ) 
поп ( Пази се, Целу ноћ и цели дан), химна Св. Сави 

Нереализоване 
активности: 

Секција није могла да стартује од септембра због ситуације са 
Ковидом , али су пробе започете од невембра месеца. 

Белешка о 
потешкоћама у 
реализацији наставе  

/ 

Начин 
превазилажења 
проблема 

/ 

Предлог за 
побољшање рада 
и/или отклањање 
проблема 

/ 

Датум подношења 
извшетаја 

15.1.2022. 

 

Извештај сачинила 

Александра Абрамовић 

9.5. Спортске секције 

Назив  Фудбалска секција 

Координатор Оливера.Миљановић 

Чланови / 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Укупно је одржан 1 састанак у септембру због епидемиолошке 
ситуације која се мењала у току наставне године, због тога нису 
одржани тренинзи,као ни одлазак на турнире из 
кошарке.Планирано32 часа
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Реализоване активности: У другом полугодишту је оргснизован турнир у фудбалу у 
дворишту школе у периоду од 11.04.22. до 
13.04.2022.Учествовало је 10 екипа 

Нереализоване активности: Учествовање на Општинском такмичењу.Часови секције. 
Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Тешкоће су условљене епидемиолошком ситуацијом због чега 
није оформљена секција. 

Начин превазилажења 
проблема 

Са побољшањем епидемиолошке ситуације оргснизован је 
школски турнир 

Предлог за побољшање рада 
и/или отклањање проблема 

Предлог је организовање турнира у циљу 
такмичења,мотивисања ученика 

Датум подношења извшетаја 27.06.2022. 

 

Назив  Рукометна секција 

Координатор Јован Лаушевић 

Чланови 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Укупно је одржан 1 састанак у септембру због епидемиолошке 
ситуације која се мењала у току наставне године, због тога нису 
одржани тренинзи,као ни одлазак на турнире из рукомета. 

Реализоване активности:  Због епидемиолошке ситуације и комбинованог наставног 
програма,нису испуњени услови за одржавање рукометне 
секције,као ни рукомртних турнира који су по плану 
министарства предвиђени за прво полугодиште. 
   

Нереализоване 
активности: 

Све активности везане за секцију из рукомета нису одржане. 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Тешкоће везане за организовање секције и учеће на турниру је 
изазвано епидемиолошком ситуацијом и комбинованим моделом 
наставе.Због наведеног није било могуће формирати секцију и 
учествовати на општинском турниру 

Начин превазилажења 
проблема 

Начин превазилашења проблема је условљено 
епидемиолошком  ситуацијом.Неколико часова посветити 
рукометној игри 
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Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

Предлог је организовање мини турнирау школи 

Датум подношења 
извшетаја 

27.06.2022. 

 

Назив  Одбојкашка секција 

Координатор Владан Петровић 

Чланови 
 

Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Укупно је одржан 1 састанак у септембру због епидемиолошке 
ситуације која се мењала у току наставне године 

Реализоване активности:  Због епидемиолошке ситуације и комбинованог наставног 
програма,нису испуњени услови за одржавање кошаркашке 
секције.  

Нереализоване активности:  Нису реалировани часови одбојкашке секције и ученици нису 
учествовали на Општинскомтскм такмичењу 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Тешкоће везане за организовање секције и учеће на турниру је 
изазвано епидемиолошком ситуацијом и комбинованим моделом 
наставе.Због наведеног није било могуће формирати секцију и 
учествовати на општинском турниру 

Начин превазилажења 
проблема 

Начин превазилашења проблема је условљено 
епидемиолошком  ситуацијом. 

Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

Предлог је организовање школског турнира  

Датум подношења 
извшетаја 

27.06.2022. 

 

Назив  Кошаркашка секција 

Координатор Душан Видосављевић 

Чланови 
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Бр. одржаних/планираних 
састанака 

Укупно је одржан 1 састанак у септембру због епидемиолошке 
ситуације која се мењала у току наставне године, због тога нису 
одржани тренинзи,као ни одлазак на турнире из кошарке 

Реализоване активности:  Због епидемиолошке ситуације и комбинованог наставног 
програма,нису испуњени услови за одржавање кошаркашке 
секције. Школски турнир у кошарци,који је одржан .18.и 19. 
маја  учествовало је пет  екипа.  
   

Нереализоване активности: Због епидемиолошке ситуације и комбинованог наставног 
програма,нису испуњени услови за одржавање кошаркашке 
секције..Све активности везане за секцију из Кошарке нису 
одржане.Учеици нису излазили на Општинско такмичење 

Белешка о потешкоћама у 
реализацији наставе  

Тешкоће везане за организовање секције и учеће на турниру је 
изазвано епидемиолошком ситуацијом и комбинованим моделом 
наставе.Због наведеног није било могуће формирати секцију и 
учествовати на општинском турниру 

Начин превазилажења 
проблема 

Начин превазилашења проблема је условљено 
епидемиолошком  ситуацијом. 

Предлог за побољшање 
рада и/или отклањање 
проблема 

Предлог је организовање школског турнира 

Датум подношења 
извшетаја 

27.06.2022. 

 

Извештај сачинила 

Оливера Миљановић 
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