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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/16.ГОДИНЕ 

 

Извештај се пише након поправних и разредних испита у јуну /за ученике 

четвртог разреда/ и августу /за ученике свих разреда/.  

Од 1646 ученика на крају школске 2015/16.године, њих 1643 је завршило разред са 

позитивним успехом, а 3 ученика није завршило разред. 

Од ученика који су завршили разред: 

 одличних је 816 

 врло добрих 654 

 добрих 169, и 

 довољних 4 ученика  

 

 

Средња оцена на нивоу Школе је – 4,26. 

У поређењу са претходне три школске године не запажају се већа одсупања 

просечне оцене по разредима као и укупно на нивоу Школе: 

 I разред II разред III разред IV разред укупно 

шк.2012/13.год. 3,94 3,97 3,94 4,14 4,00 

шк.2013/14.год. 4,10 4,13 4,16 4,23 4,16 

шк.2014/15.год. 4,16 4,26 4,18 4,44 4,26 

шк.2015/16.год. 4,28 4,10 4,25 4,41 4,25 

 
У првом, трећем и четвртом разреду, као и укупно на нивоу Школе, се смањио број 

ученика који се упућују на поправни испит: 

 I разред II разред III разред IV разред укупно 

 са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

са 1 
нед. 

са 2 
нед. 

шк.2012/13.год. 31 6 6 1 24 6 5 0 66 13 

шк.2013/14.год. 0 0 9 3 5 2 1 2 15 7 

шк.2014/15.год. 9 2 2 0 5 3 3 1 19 6 

шк.2015/16.год. 1 0 9 0 4 2 1 2 15 4 
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Напомена: Подаци о оцени владања ученика, изостанцима, реализацији наставе /теоријске 
наставе, вежби, наставе у блоку, изборне наставе/, реализацији осталих облика образовно-
васпитног рада /додатна настава, допунска настав и секције/ саставни су део анализе на крају 
наставне године и они се не мењају у периоду између краја наставне и школске године/. 

 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2015/16.ГОДИНЕ 
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МСI1 33 - 4,14 12 16 4 - 

МСI2 30 - 4,18 14 14 2 - 
МСI3 31 - 4,21 12 14 5 - 

МСI4 31 - 4,08 11 16 4 - 
МСI5 31 - 4,00 11 16 4 - 

МСI6 31 - 4,06 11 17 3 - 
ФI1 32 - 4,52 22 10 - - 

ФI2 31 - 4,59 25 4 2 - 
ФI3 32 - 4,68 26 6 - - 

ЛI1 33 - 4,42 17 16 - - 
ЛI2 33 - 4,48 20 12 1 - 

CTI1 32 - 4,15 10 18 4 - 
CTI2 32 - 4,14 12 16 4 - 

 
I 

 
411 

 
- 

 
4,28 

 
203 

 
175 

 
33 

 
- 

MCII1 33 - 4,31 16 14 3 - 
MCII2 33 - 3,83 12 10 10 1 
MCII3 34 - 4,14 17 12 5 - 
MCII4 33 - 3,83 5 21 6 1 
MCII5 33 - 4,12 15 11 7 - 
MCII6 34 - 4,04 12 15 7 - 
ФII1 33 - 4,25 15 15 3 - 
ФII2 34 - 4,24 15 15 4 - 
ФII3 32 - 4,47 23 7 2 - 
ЛII1 33 - 4,07 7 19 7 - 
ЛII2 33 - 3,78 3 23 7 - 

CTII1 28 1 4,09 10 14 4 - 
CTII2 32 - 4,13 10 18 4 - 
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1 
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MCIII1 32 1 4,37 24 3 5 - 
MCIII2 32 - 4,38 18 14 - - 
MCIII3 31 - 4,38 15 15 1 - 
MCIII4 33 - 4,00 11 16 6 - 
MCIII5 30 - 4,09 13 12 5 - 
MCIII6 31 1 4,20 12 19 - - 
ФIII1 32 - 4,36 14 17 1 - 
ФIII2 32 - 4,28 16 14 2 - 
ФIII3 32 - 4,32 16 13 3 - 
ЛIII1 21 - 4,33 11 9 1 - 
ЛIII2 34 - 4,15 16 14 4 - 

CTIII1 27 - 4,03 8 13 5 1 
CTIII2 29 - 4,31 13 15 1 - 

 

III 
 

396 
 
2 

 
4,25 

 
187 

 
174 

 
34 

 
1 

МСIV1 34 - 4,46 24 10 - - 
МСIV2 34 - 4,22 16 14 4 - 
МСIV3 33 - 4,40 22 7 4 - 
МСIV4 34 - 4,18 16 14 4 - 
МСIV5 32 - 4,33 20 11 1 - 
МСIV6 34 - 4,00 14 11 9 - 
ФIV1 29 - 4,57 20 8 1 - 
ФIV2 31 - 4,74 30 1 - - 
ФIV3 32 - 4,69 24 8 - - 
ЛIV1 20 - 4,80 19 1 - - 
ЛIV2 38 - 4,50 28 8 2 - 

CTIV1 31 - 4,01 13 11 6 1 
CTIV2 29 - 4,45 20 7 2 - 

 
IV 

 
411 

 
- 

 
4,41 

 
266 

 
111 

 
33 

 
1 

 
1643 

 
3 

 
4,26 

 
816 

 
654 

 
169 

 
4 
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Понављају разред: 

1. Томић Ивана МС 3/6 – губи право на даље редовно школовање 

2. Ненадовић Невена МС 3/1  - исписала се 

3. Aсталош Андреј СТ 2/1 – исписао се 

Напустили школу: 

1. Тоневски Немања Ф 2/3 – исписао се 

2. Јашаровски Џемила Ф 2/3 
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2015/16. ГОДИНЕ 

 
У току школске године уписало се 15 ученика /12 у први разред, 2 у други разред, 2 у трећи 

разред и 1 у четврти разред/, а исписало се 12 ученика /8 ученика из првог разреда, 1 из 

другог разреда, 2 ученика из трећег разреда и 1 ученик из четвртог разреда/. 

 

На крају наставне 2015/16.године у Школи је било 1648 ученика /Ж-1216, М-432/, који 

су постигли следећи успех: 

- позитиван – 1623 ученика /98,5%/ 

- негативан – 19 ученика /1%/ 

- неоцењено је 6 ученика 

 

Од позитивно оцењених ученика: 

- одличних је 816  

- врло добрих 652 

- добрих 152 и  

- довољних 3 ученика 

Општи успех позитивно оцењених ученика

одлични

51%врло добри

40%

довољни

0%

добри

9%

одлични врло добри добри довољни

 
 

Од ученика са недовољним успехом: 

- са 1 недовољном оценом је 15 ученика 

- са 2 недовољне оцене је 4 ученика и 

- са 3 и више недовољних оцена је 1 ученик1 /понавља разред/ 

Негативно оцењени ученици

са 1 

недовољном

75%

са 2 

недовољне

20%

са 3 и више 

недовољних

5%

са 1 недовољном са 2 недовољне са 3 и више недовољних
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Није завршила разред:  

1. Томић Ивана МС 3/6 (губи право на даље редовно школовање) 

 

На поправни испит упућују се: 

1. Тришић Николина МС 1/4 - биологија 

2. Станојковић Марија МС 2/3 - математика 

3. Ковачевић Селена МС 2/4 - математика 

4. Николић Исидора МС 2/5 - математика 

5. Поповић Анастасија МС 2/5 - математика 

6. Степић Анастасија МС 2/5 - математика 

7. Петровић Мина МС 2/6 - математика 

8. Костић Марија Л 2/1 - математика 

9. Јовановић Стеван Л 2/2 - математика 

10. Станојевић Алекса Л 2/2 - математика 

11. Масри Самир МС 3/1 - српски језик и књижевност 

12. Богојевић Урош МС 3/1 - биологија, инфектологија са негом 

13. Богдан Алекса МС 3/1 - биологија, инфектологија са негом 

14. Дервишевић Иван МС 3/4 - биологија 

15. Миљковић Вук МС 3/4 - биологија 

16. Павловић Анђелина Л 3/1 - математика 

17. Благојевић Павле СТ 4/1 - физика, здравствена статистика 

18. Живковић Марко СТ 4/1 – физика 

 

Неоцењени ученици /упућују се на разредне испите/: 

1. Стојановић Ксенија МС 1/3 - српски језик и књижевност, физика 

2. Веселиновић Катарина Л 2/1 - енглески језик, математика, хемија, аналитичка 

хемија, микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 

3. Асталош Андреј СТ 2/2 - српски језик и књижевност, енглески језик, историја, 

физичко васпитање, математика, физика, хемија, биологија, патологија, 

психологија, екологија и заштита животне средине, здравствена заштита са 

првом помоћи, микробиологија 

4. Ненадовић Невена МС 3/1 - сви предмети 

Просечна оцена на нивоу Школе је 4,26. 

 
 

4.28

4.1

4.25

4.41

4.26

3.9
3.95

4

4.05
4.1

4.15
4.2

4.25

4.3
4.35

4.4
4.45

I разред II разред III разред IV разред на нивоу

школе

Просечна оцена
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4.16

4.48

4.32

4.16

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

MС Ф Л СТ

Просечне оцене по одсецима

MС Ф Л СТ

 
 

Владање ученика је оцењено следећим оценама: 

- примерно владање /5/ је показало 1571 ученик 

- врло добро /4/ - 44 ученика 

- добро /3/ - 34 ученика 

- довољно /2/ - 3 ученика, и 

- незадовољавајуће /1/ - 1 ученик  

 

Изречено је укупно 294 васпитних и 28 васпитно-дисциплинских мера. 

 

Ученици су у току наставне године изостали са 157996 часова 

- оправдано са 151142 часова /96%/ 

- неоправдано са 6854 часова /4%/ 

Сваки ученик Школе је у просеку изостао са 96 часова или 15 наставних дана, и то са 

92 часа оправдано и са 4 часа неоправдано. 

 

Изречене васпитно-дисциплинске мере

219

75

21 7

укор одељењског старешине укор одељењског већа

укор директора укор наставничког већа
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РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2014/15.ГОДИНИ 

 
 
 

 
I РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. 
реализованих 

часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 5508 816 5373 806 -135 -10 

Ф 3 2772 297 2712 296 -60 -1 

Л 2 1728 256 1657 254 -71 -2 

СТ 2 2030 210 1956 208 -74 -2 

 
Укупно 

 
13 

 
12038 

 
1579 

 
11698 

 
1564 

 
-340 

 
-15 

 
 

 
II РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. 
реализованих 

часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 5880 630 5638 630 -242 - 

Ф 3 2448 714 2361 686 -87 -28 

Л 2 1750 420 1674 404 -76 -16 

СТ 2 2100 140 2037 138 -63 -2 

 
Укупно 

 
13 

 
12178 

 
1904 

 
11710 

 
1828 

 
-468 

 
-46 
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III РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. 
реализованих 

часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 4620 2310 4474 2218 -146 -92 

Ф 3 2625 735 2541 729 -84 -6 

Л 2 1363 656 1311 629 -52 -27 

СТ 2 1680 560 1642 556 -38 -4 

 
Укупно 

 
13 

 
10288 

 
4261 

 
9968 

 
4132 

 
-320 

 
-129 

 
 

 
IV РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. 
реализованих 

часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

МС 6 4680 1080 4623 1094 -57 +14 

Ф 3 2430 450 2352 434 -78 -16 

Л 2 1220 588 1157 564 -63 -24 

СТ 2 1440 480 1396 472 -44 -10 

 
Укупно 

 
13 

 
9770 

 
2598 

 
9528 

 
2564 

 
-242 

 
-34 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ УКУПНО НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 

 
I РАЗРЕД 

Планиран 
број часова 

Бр. 
реализованих 

часова 

 
Реализација 

одсек бр.одељ. Т В Т В Т В 

I 13 12038 1579 11698 1564 -340 -15 

II 13 12178 1904 11710 1828 -468 -46 

III 13 10288 4261 9968 4132 -320 -129 

IV 13 9770 2598 9528 2564 -242 -34 

 
Укупно 

 
52 

 
44274 

 
10342 

42904 
97% 

10118 
98% 

 
-1370 

 

 
-224 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У БЛОКУ 

 

Настава у блоку реализована у целости, према предвиђеном плану и распореду: у 

првом разреду 44 блока, у другом разреду 21 блок, у трећем разреду 30 блокoва и у 

четвртом разреду 54 блока. Укупно 157 блокова.   
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Изборни предмети, грађанско васпитање и верска настава, реализовани са 

одступањем до -6 часова. 

Реализација часова изборних предмета по програму огледа /биологија, хемија/ - од 2 

до 4 часа одступања. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СЕКЦИЈА,  ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

На основу увида у Евиденцију осталих облика образовно-васпитног рада /која се 

води посебно за додатну наставу, допунску, припремну наставу и секције/ 

организовано је и реализовано: 

 

 801 час допунске наставе /проценат посећености допунске наставе од стране 

ученика веома низак/, 

 216 часова додатне наставе, са 62 ученика, 

 140 часова ваннаставних активности / секција, у којима се ангажовало 172 

ученика 

Преглед реализације секција, додатне и допунске наставе: 

 

 
С е к ц и ј е            

Предмет / област Наставник разред број 
ученик

а 

број 
часов

а 

еколошка секција Којановић Маша Ана  II 9 20 

ботаничка секција Срдић Маја I , II, III, IV 28 25 

драмска секција Тополовић Санела I , II, III, IV 43 34 

лингвистичка Марковић Славица I, II 15 25 

ГОПТА Трифуновић Јелена 
Самарџић Биљана 

I , II, III, IV 31 20 

рукометна Виторовић Славица I , II, III 
 

23 7 

одбојкашка Живковић Младен I , II, III 23 9 

 
Д о д а т н а    н а с т а в а 

математика Обрадовић Антонић 
Весна 

I , II, IV 11 21 

Кубура Жељко I , III 8 70 

енглески језик Смиљанић Душанка III 6 5 

Ненадић Гордана II 7 12 

физика Јањушевић Ана I , II, III  3 
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биологија Срдић Маја IV, I 10 26 

анатомија и 
физиологија 

Пејић Александра I 5 5 

Беара Ксенија I 9 11 

Лукић Милка I 3 3 

здравствена нега Макевић Јелена 
Миливојевић Биљана 
Живковић Драгана 

III 3 60 

Д о п у н с к а    н а с т а в а 

математика 

Обрадовић Антонић 
Весна 

I, IV 77 29 

Тратар Марија III 22 30 

Ракочевић Зорица I , II 66 20 

физика 

Вулетић Ката I 23 30 

Анић Мирјана IV 62 16 

Јањушевић Ана III  14 32 

Бећирић Снежана II 23 16 

 
хемија / аналитичка 
хемија 

Васић Драгица I 50 8 

Живковић Мирјана II 41 30 

Стојадиновић Иванка I , II ,III   46 43 

српски језик и 
књижевност 

Стојић Драгана IV 7 5 

латински језик 
Трнинић Весна I 22 17 

Радевић Јелена I 33 30 

енглески језик 

Веселиновић Милена II, IV 20 35 

Смиљанић Душанка I 11 8 

Цигуљин Мирела II, IV 8 18 

Вранић Јелена III    2  

биологија 

Срдић Маја II, I 28 55 

Готовина Вера II ,III 8 2 

Којановић Маша Ана I , II ,III 14 27 

Нинић Љиљана I, III 23 56 

рачунарство и 
информатика 

Корићанац Нада I 1 5 

анатомија и 
физиологија 

Лукић Милка I 10 20 

Беара Ксенија I  15 16 

Пејић Александра I 15 14 

Миљковић Миља I 2 30 

интерна медицина са 
негом 

Вујичић Елизабета IV 9 1 

Сењи Дејана IV 4  

микробиологија 
Томашевић Славица - 
в 

III 11 2 
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токсиколошка хемија Симеуновић Николина IV 23 2 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 
Планирана је, организована и реализована припремна настава за ученике који су 

упућени на полагање разредних испита /за ученике који су дуже оправдано 

изостајали са наставе као и за ученике који уче немачки, француски или руски језик а 

за које није организована редовна настава у току школске године/, за ученике 

упућене на поправне испите и за ученике четвртог разреда у циљу припреме за 

полагање матурског испита.  

 
 
 
 
 
 

здравствена нега 

Ђуричић Маја I 10 6 

Милуновић Милојевић 
Љиљана 

I 11 84 

медицинска биохемија 
Бађевић Данијела IV 25 7 

Петровић Кристина II 8 1 

фармакогнозија / 
фармакогнозија са 
фитотерапијом 

Мојовић Нада II, III 49 40 

инфектологија са 
негом 

Радосављевић Сакл 
Снежана 

III 21 6 

хирургија са негом Миљковић Миља III 10 29 

гинекологија и 
акушерство са негом 

Пршић Далиборка IV 6 8 

прва помоћ Ђуричић Маја I 24 9 

фармакологија Беара Ксенија II  23 14 
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

2012/2016. 

 
У среду, 22. јуна 2016. године у Свечаној сали наше школе организована је додела 

диплома најбољим ученицима у генерацији 2012/2016.  

 
НАЈБОЉИ У ГЕНЕРАЦИЈИ 2012/2016. 

 
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ: НЕБОЈША БРЕЗИЋ Л 4/1 

Ученици најбољи практичари у свом Одсеку: 

1. Одсек медицинских сестара – техничара 

ТАМАРА БЛАГОЈЕВИЋ МС 4/6 

2. Одсек фармацеутских техничара 

МАРИЈА РАДОСАВЉЕВИЋ Ф 4/2 

3. Одсек лабораторијских техничара 

АНЂЕЛА РАКИЋ Л 4/2 

4. Одсек санитарно – еколошких техничара 

МИЛИЦА МАРТИЋ СТ 4/2 

 

Ученици носиоци дипломе ''Вук Караџић'': 

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ  МС 4/2, ПЕТАР ЈОКСИМОВИЋ МС 4/2, САЊА ДАМЊАНОВИЋ 

МС 4/3, МИЛИЦА СИМИЋ МС 4/3, СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ МС 4/4, АНАСТАСИЈА 

НИКОЛИЋ МС 4/4, ДРАГИЦА МАРКИЋЕВИЋ МС 4/5, САЊА БОРАНИЈАШЕВИЋ МС 4/5, 

МАЈА СТАМЕНОВ МС 4/5, ТАМАРА БЛАГОЈЕВИЋ МС 4/6, МАРТА КАСТРАТОВИЋ Ф 

4/3, МИЛАН КРСТИЋ Ф 4/3, НИКОЛИНА МАГАЗИН Ф 4/3, ДРАГАНА ТУТУШ Ф 4/3, САЊА 

АВРАМОВИЋ Л 4/1, НЕБОЈША БРЕЗИЋ Л 4/1, ТАМАРА МАКСИМОВИЋ Л 4/1, АНА 

ПЕШИЋ Л 4/1,САНЕЛА СПАСИЋ СТ 4/2 

Најбоље написан матурски рад из српског језика и књижевности: 

КРИСТИНА КРСТИЋ Л 4/2 

Небоjша Брезић 
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УЧЕШЋЕ И УСПЕСИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
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ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ОПТШИНЕ 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

У хали Спортског центра Олимп 20. и 21. oктобра, одржано је општинско такмичење 

у одбојци за ученике и ученице средњих школа. Наша школа је имала представнике 

у обе конкуренције. Мушка екипа имала је слободно прво коло због не доласка 

противничке екипе и самим тим се пласирала у полу-финале турнира. У тој полу-

финалној утакмици, ученици наше школе су били бољи од Геодетске школе 

резултатом 2:0 у сетовима и остварила пласман у финале, што је био и циљ пре 

почетка такмичења. У финалној утакмици екипа наше школе се састала са 

ученицима VI београдске гиманазије и нажалост изгубила утакмицу истим 

резултатом 2:0. 

Женска екипа, на жалост није имала среће у жребу, већ се у првом колу састала са 

VI београдском гимназијом. Наша екипа је изгубила, услед изостанка фактора среће, 

тај меч резултатом 2:1 у сетовима, самим тим није прошла у даљу фазу такмичења.  

Наставићемо да окупљамо одбојкашку секцију, да вежбамо и трнирамо, да што боље 

се припремимо за наредну такмичарску сезону.  

Наставник: Младен Живковић 
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ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ ГРАДА 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

После успеха на Општинском такмичењу из књижевности, одржаном 01.3.2016. у 

Седмој гимназији, најбољи такмичари пласирали су се за Окружно такмичење. 

Окружно такмичење из књижевности – Књижевна олимпијада одржано је 9. априла 

2016. године у Филолошкој гимназији у Београду. 

Нашу школу су представљали ученици првог, другог и трећег разреда: Марија 

Милетић Ф 3/3 је освојила  прво место, Милица Котур Ф 2/1 је освојила друго 

место, Марија Арбутина Ф 1/2 је освојила прво место.  

Нарочито смо поносни на постигнути успех ученика наше школе с обзиром на то да 

су се такмичили у истој категорији са ученицима гимназија. Тиме је њихов успех још 

значајнији. 

Ученике су за такмичење припремале наставнице Славица Марковић и Марија 

Стефановска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

Градско такмичење из биологије одржано је 10.4.2016. године у Седмој београдској 

гимназији. Наша школа имала је представнике у категоријама првих и четвртих 

разреда. 

Милош Петровић, ученик првог разреда смера Лабораторијски техничар, освојио је 

прво место у конкуренцији 88 ђака из скоро свих београдских гимназија и средњих 

медицинских школа. Небојша Брезић, ученик четвртог разреда смера 

Лабораторијски техничар, са освојених 96 поена, освојио је пето место међу 106 

ђака. Сузана Козакијевић ученица четвртог разреда, са освојила је 89 поена 
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Милош, Небојша и Сузана представљаће нашу школу на овогодишњем Републичком 

такмичењу.   

Остали наши представници на градском такмичењу, у изузетно јакој конкуренцији, 

остварили су запажене резултате.  Ученице првог разреда Данијела Зелић и Марина 

Анастасов, са освојеним 36., односно 56. местом такође су, у оваквој конкуренцији, 

на врло добар начин репрезентовале нашу школу. 

Успех наших ђака тим је већи ако се зна да се такмичење организује на основу 

гимназијских наставних програма који се знатно разликују од програма у средњим 

медицинским школама. 

Ментор наших такмичара била је наставница Маја Срдић. 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

Градско такмичење у атлетици на којем су учествовали и ученици наше школе 

одржало се на стадиону Црвене Звезде 18.04.2016.  

Душан Јурошевић  Ф 2/1 освојио је треће место у дисциплини скок удаљ, док су 

Вагић Лука С 3/1, Гаргента Јован С 3/1 и Милојковић Ђорђе Ф 2/2 достојно 

репрезентовали нашу школу. 

Вођа екипе била је Славица Виторовић 
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ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ 

ЧЕТВРТО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

Под покровитељством Министарства просвете , науке и технолошког развоја 

Републике Србије одржано је Четврто републичко такмичење медицинских школа 16. 

и 17.4.2016. године у Шапцу. Школу су представљали ученици трећег разреда, одсек 

медицинска сестра-техничар :  

Петровић Емилија МС 3/3 

Тулимировић Марија МС 3/6 

Петкој Никола МС 3/2 

Првог дана такмичења су показали теоријско знање на тесту, а другог дана 

такмичења практичне вештине у изради радних задатака из Здравствене неге. Од  

24 школе у екипном такмичењу заузели смо осмо место, а у појединачном пето и 

шесто  место. 

Ученици школе су похваљени од стране организатора и судија за показано знање, 

рад, вештине и комуникацију са пацијентима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученике су за такмичење припремали наставници: Миливојевић Биљана, Макевић 

Јелена и Живковић Драгана. 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ МЕДИЦИНСКИХ 

ШКОЛА 

Десето по реду Републичко такмичење из математике за ученике Медицинских 

школа одржало се 22. и 23. априла 2016. године у Сремској Митровици. Нашу школу 

представљали су ученици: Бањевић Милица (први разред), Лара Бајкић Васиљевић 

и Грујовић Ђурђина (други разред), Марија Милетић и Александра Илић (трећи 

разред), Наташа Лукежић , Николина Магазин и Драгана Тутуш (четврти разред). 

Наши ученици и ове године постигли су одличне резултате. 

Прва места освојиле су ученице Ф 3/1 Александра Илић и Ф 4/3 Драгана Тутуш.  

Посебно  треба похвалити наше искусне такмичарке Лукежић Наташу (пето место), 

Милетић Марију (шесто место), одличан пласман  међу првих десет Ларе Бајкић и 

Ђурђине Грујовић, прво учешће на такмичењу  Милице Бањевић (пето место) и на 

крају сјајну Николину Магазин која је ове године поред учешћа на такмичењу била и 

ментор свим осталим такмичаркама. Њено велико искуство и знање било је од 

огромног значаја за нашу одабрану и добро уиграну екипу. 

Екипу  наставника који су пратили наше сјајне ученице  чинили су Весна Обрадовић 

Антонић, Жељко Кубура и Андрија Терзић.    
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ  

У недељу 8.5.2016. године одржано је Републичко такмичење из биологије за 

ученике гимназија и свих средњих школа на подручју Србије у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Српског биолошког друштва и 

Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду. 

На Републичко такмичење пласирали су се ученици који су на протеклом окружном 

такмичењу остварили значајне резултате. Наша школа имала је представнике у 

првом и четвртом разреду. 

Ученик првог разреда одељења Л 1/1 Милош Петровић, освојио је друго место у 

конкуренцији од 53 ученика. Тест за први разред обухватио је целокупно градиво 

програма гимназија природно-математичког смера из одобрених уџбеника (биологија 

ћелије, морфологија биљака, гљива, лишајева). Поред теста, ученици првог разреда 

је у практичном делу такмичења требало да детерминишу десет дикотиледоних 

биљака са наших подручја, где је Милош освојио максималан број бодова. 

Ученик четвртог разреда одељења Л 4/1 

Небојша Брезић, освојио је друго место у 

конкуренцији од 110 ученика. Такмичење 

за четврти разред се такође састојало од 

теоријског дела и вежби. Теоријски део 

теста је обухватио целокупно градиво 

програма гимназија природно-

математичког смера из одобрених 

уџбеника (развиће, генетика, молекуларна 

биологија, еволуција, екологија, заштита 

животне средине), а на вежбама су 

ученици решавали 5 проблемских, 

рачунских задатака из генетике, који су 

такмичарима представљали највећи 

проблем. Небојша наравно није имао 

проблема са њиховим решавањем и на 

вежбама је остварио максималан број 

поена. Он је, као већ искусан такмичар, 

давао смернице нашем тиму ове године. 

Ученица Л 4/1 Сузана Козакијевић такође је остварила значајан успех освојивши 78 

поена. 

Успех наших такмичара већи је тиме што су сјајне резултате постигли у великој 

конкуренцији ученика гимназија, средњих и средњих стручних школа.  

Ментор наших такмичара била је наставница Маја Срдић. 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ 

Три ученице наше школе су након великог успеха на Општинском и Окружном 

такмичењу учествовале на Републичком 

такмичењу из књижевности - Књижевна 

олимијада, одржаном 14. маја 2016. године 

у Сремским Карловцима. 

Милица Котур Ф 2/1 освојила је треће 

место, Марија Милетић Ф 3/3  4. место и 

Марија Арбутина Ф 1/2  5. место. Све три 

су показале одлично знање у конкуренцији 

са бројним ученицима гимназија из читаве 

Србије. Њихови резултати заиста 

представљају успех и заслужују похвалу. 

Чари књиге, лепота ентеријера Карловачке 

гимназије, дух прошлих времена, сећање 

на дивне песнике, пријатни разговори и 

дружење - то су утисци које носимо при 

повратку у Београд и своју школу. 

Ученике су за такмичење припремалe 

наставницe Славица Марковић и Марија 

Стефановска. 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ 

Овогодишње 18. по реду Републичко такмичење из анатомије и физиологије 

одржано је 13. и 14. маја у Истраживачкој станици Петница. Домаћин такмичења 

Медицинска школа ''Др Миша Пантић'' из Ваљева, трудио се да боравак учини што 

пријатнијим и занимљивијим.  

Наша школа после дужег времена имала је 

представнике на овогодишњем такмичењу. 

Школу су представљали у најбољем 

светлу, у сваком смислу те речи: Катарина 

Стаменковић МС 1/4, Милош Петровић Л 

1/1 и Милица Јовановић Ф 1/2. У оштрој 

конкуренцији искусних такмичара из 21. 

школе освојили смо 8. место. Наша 

најбоље пласирана ученица Катарина 

Стаменковић пласирала се на високо 6. 

место. 
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НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ 
ЗВЕЗДАРА 

 

Поводом Дана општине Звездара у четвртак, 15.октобра 2015. године представници 

Градске општине Звездара су свечано доделили новчане награде ученицима 

основних и средњих школа који су освојили прву, другу или трћу награду на 

републичким или међународним такмичењима у школској 2014/2015. години. 

Награде су добиле наше ученице Николина Магазин и Лара Бајкић, као и њихови 

ментори Весна Обрадовић Антонић и Андрија Терзић. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА 

МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА (за одсек медицинска сестара-техничар) 

 

12. 05. 2016. године на Златибору у Конгресном 

центру Србије одржана је свечаност поводом 

додела признања најбољим сестрама и 

техничарима Србије као и ученицима завршног 

разреда медицинских школа, смер: медицинска 

сестра-техничар. Нашу школу су представљале 

Милица Симић МС 4/3 и Драгица Маркићевић МС 

4/5 са наставницима здравствене неге Биљаном 

Тошић и Данком Радосављевић. Такође 

презентована је тема ICN-а за ову годину: 

"СЕСТРЕ, СНАГА, КОЈА ЖЕЛИ ПРОМЕНЕ; 

ПОБОЉШАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ 

СИСТЕМА". 
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ЗВЕЗДАРИЈАДА 2015/2016. 

 

Ученици наше школе пријавили су се на три 

литерарна такмичења у оквиру 

Звездаријаде,  фестивала културе младих и 

освојили бројне награде.  Сва такмичења 

одржана су у библиотеци ''Бранко 

Миљковић''. 

НАГРАДЕ СУ ДОБИЛИ 

Кратка прича 

Прва награда - ''Тристан'', Бјанка Стоичков 

Ф 3/2, ментор Биљана Самарџић 

Друга награда - „Јелка“, Стефан Новаковић МС 3/4, ментор Санела Тополовић 

Ауторска песма 

Трећа награда - ''Сребрна ноћ'',  Дарко Ристић СТ 1/2, ментор Славица Марковић  

За лепу атмосферу побринуо се наш гитариста Дамјан Стаменковић који је био 

музичка подршка ауторима током читања текстова. 

На конкурсу за уметничку фотографију ученици наше школе су, такође, освојили 

награде. Прва награда је припала Милици Стисављевић Ф 3/1, за фотографију Крик 

заласка, док је другу награду освојио Небојша Брезић Л 4/1, за фотографију Empire 

state of mind. 
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ШКОЛА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА 

На овогодишњој Звездаријади у оквиру Школе креативног писања нашу школу су 

представљали следећи ученици: 

1. Ђурђија Савићевић МС 3/2 

2. Стефан Новаковић МС 3/4 

3. Mихајло Наумоски МС 3/4 

4. Уна Ђукић МС 3/4 

5. Aна Рилак МС 3/6 

6. Дамјан Стаменковић МС 3/4 

Радионице су одржане 8. и 9. октобра и 2. и 3. новембра 2015. године у Седмој 

београдској гимназији. Ученици су имали прилику да вежбају и усаврше писање 

поезије, прича, романа, рекламних текстова, као и све популарнијих блогова. 

Похваљујемо наше талентоване и вредне ученике. 
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ПРВИ ГЛАС ЗВЕЗДАРЕ 

На овогодишњој Звездаријади у оквиру Првог гласа Звездаре нашу школу су 

представљали следећи ученици: 

1. Кристина Грозданић 

2. Бјанка Стоичков 

3. Марина Жутомарковић 

4. Дамјан Стаменковић 

Такмичење је одржано 5. новембра 2015. године у великој сали МЗ ,,Липов лад”. 

Kристина Грозданић МС/I6 је певала песму Impossible (James Arthur), Марина 

Жутомарковић Ф 1/2 се представила етно песмом Црвен цвете, Бјанка Стоичков Ф 

3/2 је изводила нумеру Donna con te (Anna Oxa), Дамјан Стаменковић МС 3/4 је 

свирао на гитари и певао Бајагину песму Тишина. 

Похваљујемо наше талентоване младе уметнике. 
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ДИПЛОМЕ, ПОХВАЛЕ, ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

 

У периоду од 05. до 08. новембра 2015. године 

на Тари, у организацији Асоцијације 

лабораторијских технолога и техничара Србије 

одржани су Дани лабораторијске дијагностике 

Републике Србије са међународним учешћем на 

којима су активно учествовали и наставници 

наше школе: Алексов Стојан, др Биљана 

Марковић Николић, Mr ph Љиљана Кузмановић и 

Mr ph Јелена Младеновић. 

 
 
 
 

Крајем децембра прошле године ученици наше школе  заједно са својим 

наствницима учествовали су у традиционалној планинарској акцији “Авала из четири 

правца“, у организацији Планинарско-скијашког клуба „Копаоник“ - Београд. 
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Поводом међународног дана ретких болести 

који је обележен последњег дана фебруара, 

Национална организација за ретке болести 

Србије покренула је акцију ''Загрли за ретке - 

загрли за Гиниса''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолшког 

развоја Републике Србије, Удружење 

медицинских школа Републике Србије и 

Медицинска школа ''ДР МИША ПАНТИЋ'' из 

Ваљева, доделили су Школи Захвалницу за 

успешно учешће и остварене резултате на 

Осамнаестом Републичком такмичењу 

ученика медицинскх школа из анатомије и 

физиологије. 

 

 

 

 

Српско биолошко друштво и Седма београдска 

гимназија доделили су Диплому ученику 

Милошу Петровићу за освојено прво место на 

градском такмичењу из биологије. 
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Министарство просвете, науке и технолшког развоја Републике Србије, Удружење 

медицинских школа Републике Србије и Медицинска школа ''Драгиња Никшић'' из 

Сремске Миторвице доделили су Дипломе за освојено прво место на X Републичком 

такмичењу ученика медицинских школа из математике. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА 
МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ 

 

ДРУГА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА У НОВОМ САДУ 

У организацији Архива Војводине у Новом Саду, који интензивно развија своју 

кутурно-просветну и образовну улогу одржана је 29. и 30. октобра 2015. године друга 

међународна конференција под насловом: Учешће добровољаца и улога цивилног 

становништва у Првом светском рату. На конференцији је поред 29 излагача из 

земље и иностранства учествовао и наставник наше школе Павле Јовић, који је 

говорио о словеначким добровољцима који су се у великом броју (567) одазвали и 

борили на страни српског народа.  

Данас су они у Србији 

заборављени, иако су 

даровали своје животе за 

Слободу Србије и уједињење у 

заједничку државу. Међу 

првима који су похитали да 

помогну српској војсци били су 

лекари, који су у дошли у 

Србију већ за време 

Балканских ратова. Један од 

првих словеначких лекара који 

је дошао у Србију још далеке 

1867. године био је Франц 

Рибникар, чији су синови Владислав и Даворин (Дарко) Рибникар основали лист 

Политику. Браћа Рибникар, обојица као официри у чину капетана српске војске и као 

прекаљени борци из оба Балканска рата, погинула су 1914. године, дан за даном. 

Архив Војводине ће до краја 2015. године издати Зборник радова у електронском 

облику, а наредне године он ће бити штампан.  

Конференција је одржана у самом центру Новог Сада, у хотелу Путник и била је 

одлично организована. Сви су отишли задовољни, а контакти који су успостављени 

на конференцији допринети ће бољем повезивању истраживача који се интересују за 

сличне теме. 
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ДАНИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

У периоду од 05. до 08. новембра 2015. године на Тари, у организацији Асоцијације 

лабораторијских технолога и техничара Србије одржани су Дани лабораторијске 

дијагностике Републике Србије са међународним учешћем на којима су активно 

учествовали и наставници наше школе: 

 Алексов Стојан, наставник практичне наставе и др Биљана Марковић Николић, 

наставник теорије из Хематологије са трансфузиологијом одржали су 

предавање на тему ''Анемија-подела, патогенеза и дијагноза''. 

 Mr ph Љиљана Кузмановић, одржала је предавање на тему ''Лабораторијске 

анализе воде за пиће''; 

 Mr ph Јелена Младеновић одржала је предавање на тему ''Липидни статус код 

деце и адолесцената''. 

Предавања су акредитована за лиценцу 

лабораторијских техничара-лабораната. 

Предавања других учесника била су стручна и 

корисна у циљу упознавања и примене нових 

додтигнућа у лабораторијској дијагностици 

различитих болести. У циљу унапређења 

образовања наших ученика наставници ће 

презентовати неке од стручних предавања 
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ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНОЛОГА И 

ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

У нашој школи је одржан први међународни  конгрес Лабораторијских технолога и 

техничара Србије 8. и 9. априла 2016. године. На конгресу је учествовало преко 500 

учесника  и 48 предавача. 

Поред лабораторијских технолога и техничара  на конгресу су као предавачи 

учествовали еминентни стручњаци из различитих области: (биохемија- др Сања 

Станковић, начелник лабораторијске службе Клиничког центра Србије и др.; из 

микробиологије, хематологије - Проф. др Андрија Богдановић и многи други 

предавачи). 

На овом скупу учешће су узели и гости из БИХ, Македоније и Словеније. 
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УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОЈЕКТИМА ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 

САРАДЊА ШКОЛЕ СА UBG – UNTERNEHMESBERATUNG FUR DAS 

GESUBDHEITSYESEN ИЗ БЕРЛИНА, НЕМАЧКА 

 

У току претходне школске године вођени су прелиминарни разговори о сарадњи 

немачке фирме са нашом Школом и Националном службом за запошљавање везани 

за стручно партнерство. Септембра 2015. године званично је одпочела сарадња. 

Понуђени писани предлог Уговора подписали су родитељи 34 ученика из одсека 

медицинска сестра-техничар.  

Ученици су кренули на курс немачког језика који је организован у просторијама наше 

школе од стране предавача са Goethe Institut-а. Курс траје до 4. новемра 2016. 

одине и у оквиру њега ученици похађају 420 часова. У августу месецу 

положили су ниво А1 и А2, 14.,15.,16. новембра 2016. пред комисијом ће 

полагати завршни испит нивоа знања Б1, након чега су оспособљени да 

обављају рад у својој струци у Немачкој.  

Пројекат води госпођа Астрид Вонхоф испред  организације ''Удружења 

медицинских сестара источне Европе и Кине''. Договорена је сарадња која ће 

бити континуирано настављена јер држава Немачка има потражњу за кадром 

медицинска сестре за рад у области геронтологије. 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРОЈЕКТУ ''ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП'' 

Прошле школске године Школа је подржала пројекат 

под називом ''Чеп за хендикеп''. Ученици наше Школе 

и ове школске 2015/16. године наставили су са 

спровођењем ове акције коју реализује Удружење 

параплегичара и квадриплегичара ''Банат'' (ОСИ) из 

Зрењанина. Заједничка акција на ниву целе државе, 

спроводи се у сарадњи са овлашћеним институцијама, а почива на основним 

принципима солидарности и хуманости. 

Ученици и сви запослени у Школи континуирано током године сакупљали су 

пластичне чепове са флашираних вода, безалкохолних пића и производа кућне 

хемије.  

Акција такође има и еколошки карактер, јер сви сакупљени чепови ће се рециклирати 

а од средстава прикупљена рециклажом биће купљена неопходна ортопедска 

помагала за параплегичаре. 
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САРАДЊА СА УДРУЖЕЊЕМ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 

САСТАНАК УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Седница Удружења медицинских школа Републике Србије одржана је у Вршцу 

19. и 20. новембра 2015. године. Састанку су испред Школе присуствовали: 

директор Јадранка Абузеид, као и координатори наставе Весна Митровић и 

Душица Бојић. 

Директори школа који су били домаћини Републичких такмичења дали су 

извештаје са такмичења током школске 2014/15. године.  

Важно питање о коме се на састанку расправљало јесу нови наставни планови 

и програми. Дати су предлози, запажања и сугестије школа везаним за 

наставне планове и програме првих и других разреда у школским 2014/15. и 

2015/16.г. 

Дискутовало се о запажањима везаним за Правилник о оцењивању у средним 

стручним школама. 

Такође на састанку је било речи о потешкоћама око верификације нових 

образовних профила у неким медицинским школама у Републици Србији. 

Предложен је календар Републичких такмичења у школској 2015/16. години 

Министарству просвете. 

САСТАНАК АКТИВА ДИРЕКТОРА 
 

Састанак Актива директора одржао се 1. 2. и 3. јула 2016. године на Златару. 

Састанку су испред Школе присуствовали директор Јадранка Абузеид и 

помоћник директора Љиљана Кузмановић. 

На почетку је усвојен Записник са претходног састанка Актива директора 

одржаног у Јагодини. 

Током састанка било је речи о применама нових наставних планова и 

програма. Изнети су коментари и запажања везана за: поделу одељења на 

групе – вежбе, реализацију вежби из здравствене неге, као и о проблемима 

техничке природе које треба превазићи. 

Присутни су упознати са извештајима са републичких такмичења медицинских 

школа Републике Србије. 
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Током састанка такође разматрало се о:  

- Допуни и измени Правилника о стручној спреми наставника 

- Школовању ванредних ученика и ученика на преквалификацији и 

доквалификацији и полагању матурских испита 

- Избору екстерних комисија за полагање матуре 

- Приручницима и уџбеницима 

На састанку је поднет Извештај са Конференције средњошколских удржења и 

заједница, као и са Оснивачке скупштине Савеза удружења и заједница 

средњих школа Републике Србије 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА НИВОУ 

ГРАДА 

ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 

24. и 25. септембра у Дому омладине у Београду, одржан је дванаести јесењи 

фестивал здравља. На позив организатора фестивала наша школа је узела учешће 

у трибинама и предавањима која су од великог едукативног значаја за наше ученике. 

Наставници Биљана Миливојевић и Јелена Ловчевић са ученицима МС 4/1 и МС 4/4, 

присуствовали су предавањима:  

1. "Пут здравља", предавач Ана Петровић, дипломирани нутрициониста  

2. Трибина "Београд, здрав град", ТВ Студио б, модератор Јелена Петровић. 

Наставници Драгица Малиш и Љубинка Коцић са ученицима МС 2/3 и МС 3/5 

присуствовали су предавањима:  

1. Предавање института за вирусологију вакцине и серуме, Торлак  

2. "Како тумачити лабораторијске анализе", Бане Спасојевић, удружење лабораната 

Србије 

Наставник Данка Радосављевић са ученицима МС 3/3 присусвовала је предавању: 

1. "Природни начини за побољшање здравља, наталитета и превенцију болести", 

Душко Гацин, натуропата 

2. "Стрес" проф.др Нада Костић, КБЦ "Др Драгиша Мишовић'' 

Наставници др Миља Миљковић и др Милка Лукић са ученицима СТ 1/1 и СТ 1/2 

посетили су трибину за средњошколце: 

1. "Причајмо о свему", тима психолога психолошког саветовалишта за младе 

2. "Контрацепција"  Др Светлана Цвијановић, гинеколог ДЗ ''Савски венац''. 
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НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 

У Београду, 25. септембра 2015. године одржала се ''Ноћ истраживача'' по десети 

пут. Преко 300 младих истраживача је ове вечери у 

периоду од 16 часова до поноћи било са ученицима 

из многих школа са територије града Београда у 

незаборавној забавној истраживачкој авантури на 

много локација у граду, са слоганом “Засијајмо 

заједно у ноћи”. 

Организатори свих дешавања у Београду су тимови 

Института за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство, београдског Фестивала науке, 

Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић”, Математичког факултета Универзитета у 

Београду, Факултета за физичку хемију Универзитета 

у Београду и Института „Михаило Пупин” у сарадњи 

са научним демонстраторима из многих других 

института, факултета и удружења. 

Ученици Медицинске школе Београд (Звездара), заједно са наставницама Иванком 

Стојадиновић и Аном Јањушевић, су и овога пута показали велику заинтересованост 

за науку и неколико пута учествовали у извођењу разних експеримената и у давању 

логичних одговора, на неколико локација које су посетили те вечери. 

Ученици који су посетили манифестацију: 

МС 1/6 : Пејновић Оља, Радић- Глишић Ана, Стевић Илија, Ћорић Татјана, 

Цветковић Никола; МС 2/1 : Благојевић Урош, Дробњаковић Милица, Караџић 

Дамјан,Мећава Марко, Радовановић Иванка, Ракић Теодора, Милановић Наташа, 

Симјоновић Марија, Тотај Магдалена, Ћирковић 

Данјел; Л 2/1 : Вићковић Стефан, Живковић Ана, 

Станковић Александар; Л 3/2 : Бојић Лука, Војновић 

Никола, Јоковић Исидора, Матијевић Стефан, Никшић 

Александар, Ракић Уна, Стоичков Константин, Шавија 

Ања; МС 3/6 : Перовић Александра; МС 3/5 : 

Вукашиновић Ина, Живковић Лазар, Живковић Невена, 

Максимовић Анђела, Ногић Марко, Ракић Анђела, 

Ранковић Марина, Симић Тамара, Станковић Марија, 

Стоиљковић Немања, Хамза Данил, Шавија Наталија; 

МС 3/4 : Илић Љубица, Нинић Невена; МС 3/2 : 

Даниловић Кристина, Дивљачки Ирена, Митровић 

Тамара, Савићевић Ђурђија; МС 3/1 : Бараћ Угљеша, 

Велимировић Никола, Масри Самир и Станковић 

Богдан. 
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ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА 

У понедељак 28.09.2015. године у 19:30ч. у малој сали Студентског културног центра 

одржана је едукација младих о фалсификованим лековима и представљање 

едукативног стрипа. Предавачи: доцент др сц. Душанка Крајновић, Фармацеутски 

факултет Универзитета у Београду и мр фарм. Павле Зелић - Агенција за лекове и 

медицинска средства Србије. 

Опасност од фалсификованих лекова по 

људски живот је огромна, од чега није 

заштићена ниједна земља, па ни наша. 

Такође, нажалост, ова појава све више 

утиче и на младе. Они у контакт са овим 

производима долазе преко Интернета и 

друштвених мрежа, користећи их 

углавном у рекреативне сврхе, али 

несвесни да тиме озбиљно и дугорочно 

угрожавају своје здравље. Унапређење 

знања о фалсификованим лековима је кључно за очување здравља и живота младих 

људи.  

Радионци су присуствовали ученици одељења Ф 1/2 (Алекса Станимировић, Бојана 

Катић, Стефан Марковић, Огњен Бојанић, Јелена Зарић, Анђела Савићевић, 

Владица Алексић, Маја Атлић, Милица Петровић, Наталија Радовановић, 

Александра Селена, Јована Бадркић, Марија Арбутина, Јелена Станић, Милица 

Максимовић, Катарина Нешовановић, Данијела Ђоковић, Милица Бањевић, Матија 

Бањевић) и Ф 2/3 (Милица Вељковић, Сања Ђелић, 

Бољанцу Кристина Жаклина, Сандра Кедић, Јадранка 

Пејчић, Никола Неговановић, Оливера Јовановић). 

Ученике су водиле наставнице Живојиновић Невенка и 

Анђелић Јелена. 
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ТРИБИНА ''РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ'' 
 

21. октобра 2015. године у Дому Здравља 

''Вождовац'' одржана је трибина на тему 

''РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ''. Предавач и 

вођа трибине био је др Ратко Гаровић са 

сарадником медицинска сестра –техничар 

Марија Којић. Учесници трибине су били 

ученици наше школе из одељења МС 3/4. 

Предавање је успешно реализовано кроз 

више испланираних радионица. Сви ученици наше школе током предавања су 

активно учествовали и били веома задовољни садржајем. 

За ово предавање ученике су припремиле и предводиле наставнице Кенић Лена и 

Јушчак Љиљана. 
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ПОСЕТА МАНИФЕСТАЦИЈИ ''НАУКА ОКО НАС 6'' 

У суботу 14.11.2015. године на Факултету за Физичку хемију, одржана је 

манифестација ''Наука око нас 6''. Манифестацију су посетили ученици трећег и 

четвртог разреда Медицинске школе (предметни наставници Мирјана Анић и  Ана 

Јањушевић). 

Тема манифестације 

„Зашто је битно да је 

нано“ заинтригирала је 

ученике и подстакла их 

да један дан викенда 

проведу у свету науке. 

Иако је заинересованост 

била велика, због 

ограничења од стране 

факултета само 15 

ученика је присуствовало 

манифестацији. Утисци 

су фантастични, и по речима ученика, превазишли су њихова очекивања. Ипак 

највише од свега им се допао лабораторијски рад у ком су активно учествовали. 

Неке од вежби које су изводили су и Адсорпција боје на активном угљу, Светлећа 

диода, Магнетни флуид и Добијање колоидних честица сребра. 

Ученици који су посетили манифестацију: Даниловић Кристина МС 3/2, Савкић 

Тијана и Франета Катарина МС 3/1, Максимовић Анђела и Вукашиновић Ина МС 3/5, 

Кулина Жељко, Стоичков Константин и Маринковић Милица Л 3/2, Марић Милица, 

Марић Теодора, Ђорђевић Хелена, Вукашиновић Теодора СТ 4/2  и Мирослав Равић 

СТ 4/1. 
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ПОСЕТА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ 

У суботу 21. новембра ученицe наше школе су ималe лепу прилику да на Факултету 

за физичку хемију присуствују извођењу занимљивих огледа које су им припремили 

наставници,  а демонстрирали студенти тог факултета. Најпре су у препуном 

амфитеатру Факултета за физичку хемију чули два занимљива предавања, од којих 

је једно било посвећено слободним радикалима и антиоксидансима, што је 

саслушано са великом пажњом, пошто појачано стварање слободних радикала 

кисеоника лежи у основи многих болести и у процесу старења организма. За време 

паузе, када је било послужено окрепљење и освежење, наше ученице су могле да се 

упознају са ученицима гимназије и Фармацеутско-физиотерапеутске школе и да 

постављају питања у вези пријемног испита и студирања на поменутом факултету.  

Уз пратњу својих 

наставника др Елизабете 

Вујичић и др Павла Јовића, 

у суботње преподне, 

ученице из лабораторијског 

одсека су одвојиле време 

да нешто ново сазнају: 

Александра Бирчевић, 

Снежана Кретић, 

Александра Милић, Тамара 

Миленковић, Андреа 

Спасић из Л 3/1 и Дамјана 

Бадњаревић, Теута 

Нинковић, Анђела Ракић и 

Милица Петковић из  Л 4/1. 

Три и по сата колико је проведено на Факултету за физичку хемију брзо су протекла 

захваљујући занимљивом садржају огледа, љубазном пријему и труду домаћина. 

Можда ће ова посета Факултету за физичку хемију бити подстрек неким нашим 

ученицима да студирају на овом факултету.   

ПОСЕТА МУЗЕЈУ МЕДИЦИНЕ 

Ученици одељења 3/1,2,3,6 одсека медицинских сестара посетили су 25.11.2015 са 

наставницама Миленом Стојичић и Миљом Миљковић изложбу Медицина  у Србији 

кроз векове у Музеју медицине Српског лекарског друштва. 

У прекрасној старој згради у стилу романичке и готичке архитектуре и архитектуре 

ренесансе, на малом простору изложени су експонати који сведоче о успешном 

развоју медицинске науке у Србији. Документима, фотографијама, медицинским 

инструментима, апаратима и прибором, приказан је развојни пут здравства и 

медицине који обухвата формирање лекарског кадра и долазак у Србију првих наших 
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доктора медицине, као и оснивање 

првих здравствених установа – 

болница, карантина, апотека. 

Изложбом су обухваћена велика 

медицинска открића 19. века – 

анестезија, антисепса и асепса, Х – 

зраци и њихово увођење у медицинску 

праксу код нас. Током обиласка музеја 

ученике је интересовао сваки експонат 

посебно јер изложба обухвата 

временски период од касног 

палеолита па све до данашњих дана. 

 

МОТИВАЦИОНА РАДИОНИЦА ''УЧИМО ЈЕДНИ ОД ДРУГИХ'' 

У среду 9. децембра 2015. године у 13 часова у Малој сали Дечијег културног центра 

у Београду одржана је мотивациона радионица „Учимо једни од других“, посвећена 

обележавању Међународног дана особа са инвалидитетом. Гошће су биле: Данијела 

Дјакив (првакиња Србије у стреличарству); Марина Блажић и Есма Хаџић ученице 

средње школе за децу оштећеног слуха. Ученици наше школе одељења МС 3/3 и МС 

3/4 са наставником Газдић Аном упознали су се са гошћама и сви заједно су 

покушали да нађу одговоре на питања: Како превазићи потешкоће? Који су моји 

потенцијали? Како се носити са предрасудама околине? 
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

Овогодишњи Фестивал науке, одржан на Београдском сајму, посетило је око 120 

ђака наше школе (4. XII 2015. у времену од 16 до 18 сати). Иако је било мало 

времена да се све обиђе, утисци свих посетилаца су исти - ни ове године нису 

изостали веома занимљиви 

експерименти, а наши ђаци су били 

запажени, како рекоше „Па, ви из 

Медицинске баш имате знања!" 

Од наставника наше школе присутни 

су  били: Ана Јањушевић, Мирјана 

Живковић, Сања Козаичевска, 

Невенка Живојиновић и Слободан 

Кљајић. 

 

ПОСЕТА МУЗЕЈУ НИКОЛА ТЕСЛА 

Поводом обележавања годишњице рођења Николе Тесле ученици МС 1/5 заједно са 

својим разредним старешином Иваном Стевановић, посетили су музеј Николе Тесле 

који се налази у Крунској улици 51. Ученици су били одушевљени експериментима и 

докумнетарним филмом који је пројектован у музеју. Показали су велики ентузијазам 

и жељу да сазнају увек више. 

Похваљени су од стране запослених у музеју за понашање и показану жељу за 

знањем као и заинтересованост. Заједнички је закључено да Никола Тесла јесте 

омогућио 20 век како то многи велики умови тврде јер још увек користимо многе 

његове изуме. 

Посету музеју и дружење организовали ученици: Немања Папић, председник 

одељења, Ања Баљак, члан парламента, Маја Ђорђевић, благајник и члан 

парламента. 
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ПЛАНИНАРСКА АКЦИЈА ''Авала из четири правца'' 

У суботу 26. 12. 2015. ученици наше школе (Небојша Брезић Л 4/1, Марта 

Кастратовић Ф 4/1, Александар Вујичић и Јелена Димитријевић Ф 4/3) заједно са 

својим наставницима (Весном Митровић, Миром Анић и Мајом Срдић) учествовали 

су у традиционалној планинарској акцији “Авала из четири правца“, у организацији 

Планинарско-спортског клуба „Копаоник“ - Београд  у сарадњи са Планинарским 

клубом „Авала“ - Београд. Акција је промотивна - организована уз помоћ Градског 

секретаријата омладине и спорта. 

Наша група ишла је западним правцем, стазом Ресник - село Пиносава - Споменик 

руским ратним ветеранима - врх Авале, Споменик Незнаном јунаку - ТВ торањ - 

планинарски дом Чарапићев брест.  Дужина стазе је 12 км а висинска разлика 300м. 

Са железничке станице Ресник 

ученици су кренули у 9:15 ч. На 

врх Авале стигли су у 12:30ч. 

Обишли су Споменик руским 

ратним ветеранима, споменик 

Незнаном јунаку и ТВ торањ. 

Након тога планинарском 

стазом пешачили су до 

планинарског дома Чарапићев 

брест где су и ручали. У 

Београд су се вратили у 16ч. 

Утисци ученика и наставника су 

веома позитивни. Поред шетње по сунчаном дану и чистом ваздуху и обиласка 

знаменитих места Авале пронашли су биљне врсте кукурек, кострику, ловор-вишњу 

и бршљан које су  ученицима познате са часова фармакогнозије и ботанике.  

ПРЕДАВАЊЕ "Пословне вештине за ученике средњих школа" 

Дана 08.03.2016. године у сарадњи Медицинске школе и универзитета Сингидунум 

одржано је предавање на тему "Пословне вештине за ученике средњих школа". 

Предавању, које је одржано у сали за мултимедијалне презентације,  присуствовали 

су  ученици четвртог разреда са својим наставницима грађанског васпитања.  С 

обзиром да су у питању ученици завршног разреда, посебан акценат је стављен на 

вештину писања радне биографије. 

На крају су наши ученици позвани да присуствују предавању " Стимулативна 

средства у спорту:изазови и последице", које ће се одржати 25.марта на 

универзитету Сингидунум, у оквиру дана матураната. 
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НЕДЕЉА СВЕСТИ О МОЗГУ 

Недеља свести о мозгу је међународна научно популарна манифестација у чијој 

организацији учествује и Центар за промоцију науке. Ученици наше школе 

прикључили су се овој манифестацији и присуствовали предавању " Мозак у 

адолесцената", које се одржавало у библиотеци града Београда 18. марта 2016. 

године у периоду од 12 до 14 часова.  

Манифестацији су присуствовали ученици треће године одсека медицинска сестра - 

техничар: Аћимовић Цвета, Васић Катарина, Дивљачки Ирена, Стојановић Марија, 

Стојановић Јована, Даниловић Кристина, Милетић Никола, Франета Катарина, Лукић 

Магдалена, Живић Тијана и Миленковић Кристина. Организатор: наставник др Миља 

Миљковић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАН МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА 

У Београду, дана 11. марта 2016. године ИМГГИ (Институт за молекуларну генетику 

и генетичко инжењерство) је по први пут у Србији, организовао Дан матичних ћелија 

(UNISTEM дан). У питању је једнодневна 

манифестација посвећена промоцији 

истраживања матичних ћелија, намењена 

средњошколцима и њиховим 

наставницима. Ово је осма годишњица 

UNISTEM дана и највећи 

научнопопуларни догађај у области 

матичних ћелија у Европи. 

Овој манифестацији присуствовали су 

ученици наше школе: Угљеша Бараћ, 

Тијана Савкић и Катарина Франета 
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заједно са својим наставником Миљом 

Миљковић. Општи утисак је да је 

организација скупа била на највишем 

нивоу. 

Кроз свет матичних ћелија водили су их 

компетентни предавачи Др Марија 

Мојсин, научни сарадник, Др Амира 

Мима Фазлагић, Др Соња Павловић, 

научни саветник и многи други. 

У другом делу програма, наши ученици 

су посетили ИМГГИ (Институт за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство) где су са научницима који бележе 

веома добре резултате у истраживању матичних ћелија, ближе упознали са истим и 

њиховом великом значају у медицини, који из дана у дан расте. 

ПОСЕТА МУЗЕЈУ БАЊИЧКИ ЛОГОР 

Посета музеју  Бањички логор на Бањици реализована је 2.03.2016. године у 

одељењу МС 1/5. Присуствовали су сви ученици из разреда заједно са својим 

одељењским старешином Иваном Стевановић. 

Кроз историју музеја, 

његов настанак и историју 

тог времена која се 

односила на нашу земљу 

провео их  је кратким 

уводним предавањем 

запослени музеја.  

Ученици су имали 

прилику да виде 

аутентичне радове 

сачуване из тог времена 

које су радили затвореници у логору на Бањици. То нису  само уметничка дела већ 

део наше националне историје и разна сведочења о затвореницима и њиховом 

тешком положају током другог светског рата. 

Ученици су показали заинтересованост да науче и упознају сегменте историје. 

Похваљују се за исказано поштовање и дисиплину показану током посете музеју. 

У организацији посете учествовали су: Папић Немања, Маја Ђорђевић и Дуња 

Пејчић. 
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ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 
 

Ученици прве године одсека 

санитарно еколошки техничар са 

својим наставницама др Милком 

Лукић и др Миљом Миљковић 

(разредним старешином) 

посетили су Фестивал здравља. 

Слушали су предавање 

"Балансирана исхрана и физичка 

активност у превенцији болести". 

Након тога обишли су све 

штандове и упознавали се како 

превенирати одређене болести. 

 

ТАМО ГДЕ НАУКА ПОЧИЊЕ 

У суботу 26. марта 2016. године, две ученице наше школе Стевановић Александра и 

Бојовић Исидора заједно са наставницом медицинске биохемије Бађевић Данијелом 

посетиле су Хемијски факултет у Београду. На Хемијском факултету се одржавала 

манифестација „Тамо где наука почиње 2“, са бројним предавањима и едукативним 

радионицама за основце и средњошколце. Ученице наше школе и наставница су 

присуствовале предавању ванред.професора 

Раде Баошић: ,,Допинг контрола-хемијска 

анализа узорака“. Предавање је било 

занимљиво, упознали су са новим методама 

којима хемичари откривају недозвољена 

средства у серуму и урину спортиста. После 

предавања ученице су отишле на едукативну 

радионицу: ''Анализа каже да л' спортиста лаж'' 

и практично су у лабораторији виделе примену 

метода за које су чуле на предавању. 

Наставница је за то време била на предавању 

редовног професора Љубе Мандић: ''Хемија у 

нама-како наше тело обезбеђује енергију за рад 

мишића''. После предавања и радионица 

ученице и наставница обишле су и хемијски 

музеј на факултету. 
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''НАУКА ОКО НАС'' 

У Београду, 02.04.2016. године већ седму годину за редом на Факултету за физичку 

хемију Универзитета у Београду одржала се манифестација "Наука око нас". Вредни 

ученици наше школе посетили су овај догађај и сазнали нешто ново из области 

физике.  

Професори факултета и млади студенти пуни енергије одржали су поучна и 

занимљива предавања трудећи се да ученицима кроз причу и многобројне примере 

дочарају природне законе који свакодневно одређују наш живот. 

Организатори овог дешавања на Факултету за физичку хемију били су поштовани 

проф. др Немања Гаврилов, Игор Пашти, Михајло Етински, као и даме Ана 

Станојевић и Љиљана С. Дамјановић. 

Ученици наше школе Угљеша Бараћ, Тијана Савкић, Марко Глушац, Богдан 

Станковић, Катарина Франета и Наталија Новаковић, одсека МС и овога пута су као 

и на многим манифестацијама које су организовале сличне установе града Београда, 

показали велику заинтересованост за науку и разна истраживања. 

Заједно са студентима овог факултета учествовали су у извођењу многих 

експеримената у различитим лабораторијама, показали доста знања из области 

физике утврђеног код наставнице Ане Јањушевић и у доношењу многих логичних 

закључака и одговора на постављена питања. 
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У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА РАМАНОВУ СПЕКТРОСКОПИЈУ 

У суботу, 2. априла  ученицe наше школе из лабораторијског одсека  посетиле су  

Факултет за физичку хемију, где су имале прилику да се упознају са том научном 

дисциплином преко  занимљивих предавања и практичних вежби у више 

лабораторија. Студенти тог факултета су приказали вежбе из различитих области: 

електрохемије, алгинатни полимери, осцилаторне хемијске реакције. 

идентификација пигмената помоћу Раманове спектроскопије. Ова последња метода, 

коју је открио индијски физичар Раман и 1930. добио Нобелову награду, заснива се 

на деловању монохроматског ласерског зрачења на узорак и мерењу дифузно 

расуте светлости.  Поређењем Раманових спектара анализираних пигмената са 

спектрима из базе података можемо идентификовати различите природне и 

синтетичке пигменте, а такође и молекуле у здравим и малигним ћелијама.  

Ученице из одељења Л 3/1 

одвојиле су време да нешто 

ново науче: Александра 

Милић, Јасна Костић, 

Снежана Кретић, Александра 

Бирчевић и Анђела 

Маринковић. Њима су се 

придружиле и ученице 

четвртог разреда: Дамјана 

Бадњаревић, Анђела Ракић, 

Теута Никол Нинковић и 

Милица Петковић. Ово је 

други пут како ученице наше 

школе посећују Факултет за 

физичку хемију, и имају  прилику да нешто ново да сазнају, а такође, могу и саме да 

покушају да ураде нешто  практично уз помоћ студената.  Време од три и по сата 

проведених на Факултету за физичку хемију је брзо протекло, а остали су лепи 

утисци о занимљивим експериментима и љубазном пријему особља на факултету. 

Организатор: наставик др Јовић Павле. 

ДАН СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Ученици наше школе су учествовали на манифестацији Дан страних језика, на 

Универзитету Сингидунум 01.априла 2016. год. Манифестација је била подељена у 

два дела: ревијални (учешће студената Универзитета Сингидунум) и условно речено 

такмичарски, који је био намењен средњошколцима (победник се бирао на основу 

дужине аплауза). Ученици Правно-биротехничке школе, Прве београдске гимназије, 

Четрнаесте београдске гимназије, Филолошке гимназије и других школа су кроз 

песме, рецитације, монологе, скечеве показали своје знање на различитим језицима.  
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Као и увек, ученици наше школе су блистали: чаробна Бјанка Стоичков (Ф 3/2 и 

феноменални Дамијан Стаменковић (MC 3/4 су извели песму "The Civil War" (Taylor 

Swift). Аплаузи су се чули и током извођења песме. Даровита Александра Каран (Ф 

1/1) је уверљиво извела монолог "Protecto". 

Ученици су добили захвалнице и мајице, као и велике комплименте од домаћина. 

Наставник енглеског језика Душанка Смиљанић 

ХЕМИЈА У СЛУЖБИ ВЕШТАЧЕЊА 

Ученици трећег разреда лабораторијског 

смера су у суботу 9. марта били у посети 

на Факултету за физичку хемију, где су 

сазнали нешто ново о физичко-хемијским 

методама које се примењују у 

форензичким испитивањима, тј. 

вештачењу: како утврдити 

фалсификоване папирне новчанице; како 

разликовати људску од животињске 

длаке; како на тканини доказати трагове 

крви; како одредити наркотике у 

биолошком материјалу. Иако је сврха одржаних предавања и приказаних  практичних 

вежби била упознавање са недавно уведеним студијским програмом – форензика, 

ученици наше школе су имали прилику да упознају нове аналитичке поступке о 

којима су до сада веома мало знали или први пут чули.  

 У пратњи наставника биохемије Павла Јовића, предавањима и практичним 

вежбама, присуствовали су следећи ученици из одељења Л 3/2: Јелена Милић, 

Милица Маринковић, Ирјета Јовановић, Александар Никшић, Лука Бојић, Ања 

Шавија, Стефан Матијевић, Драгана Стојковић, Маријана Јакимовски, Сандра 

Николић, Марија Никодијевић, Жељко Кулина, Константин Стоичков и Стојан 

Видосављевић. Посебно нас је обрадовао сусрет са студентима Факултета за 

физичку хемију, који су недавно били ученици наше школе.  
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ПОСЕТА ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ДЕЦУ 

Поводом Светског дана породице, 13. маја,  27 ученика наше школе, из одељења 

прве и треће године одсека за фармацеутске техничаре, са наставницом Биљаном 

Самарџић, посетило је  Прихватилиште за децу на Вождовцу. Ученици наше школе 

донели су поклоне у виду слаткиша које су предали васпитачима Прихватилишта. 

Имали смо прилику да заједно са децом из Прихватилишта уживамо у разноврсном 

програму који су припремили  уметници: плесне групе, гимнастичари, забављачи, као 

и девојчица сјајног гласа Лена Стаменковић, која је својим певањем дотакла срца 

публике. Након уводног програма забава се наставила кроз Игре без граница у 

којима су учествовали и домаћи и гости. Након сат и по времена, поздравили смо се 

са домаћинима и под утисцима кренули својим кућама. 

Дивно смо се провели и надамо се да ће се овакве посете чешће организовати и да 

ће више људи моћи да присуствује и да буде нечија породица барем на дан. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ШКОЛА УЧЕСТВОВАЛА НА НИВОУ 

ОПШТИНЕ 

 

ДАНИ СЕНИОРА НА ЗВЕЗДАРИ – ''Активирај се'' 

Дани сениора на Звездари одржавају се од 

21. до 25. септембра 2015. године. 

Активација и активизам сениора у Београду 

је предавање на коме ће се пружити помоћ 

и подршка старијим лицима. Састоји се од 

мреже програмских и социјалних услуга 

намењене сениорима и њиховим 

породицама, као што су: правна помоћ у 

остваривању права из области социјалне 

заштите, теренске посете (волонтерске 

услуге), апотека на точковима, библиотека, 

кухиња (кућно достављање), разне 

радионице, школа рачунара за сениоре, 

саветовалиште за појединце и породице и 

још многе друге активности. 

Проблеми са памћењем су веома честа 

појава. У највећем броју случајева узрок су 

стрес, замор, расејаност... Мождани удари 

такође могу изазвати проблеме са 

памћењем као и депресивно расположење. Проблеми са памћењем престају 

отклањањем узрока, односно лечењем основне болести. Најозбиљнији вид 

заборавности је Алцхајмерова болест која је један од облика деменције. Дементни 

болесници су људи који живе у једном нестварном свету доживљаја и осећаја. 

21. септембар је међународни дан борбе против Алцхајмерове болести; која је била 

једна од главних тема на предавању. Сваких 68 секунди, неко у свету развије 

Алцхајмерову болест. Симптоми се обично јављају после 60.године живота, али се 

дешава да се појаве и раније. Узроци настајања болести нису довољно познати. 

Болест пролази кроз три стадијума. Прво се јавља заборавност на скорије догађаје, 

после почиње заборављање имена појединих особа, затим измене понашања. Иза 

свега овога се крије озбиљна болет. Такве особе не треба критиковати и не треба им 

замерати. Са њима треба бити стрпљив, водити рачуна о њиховој безбедности. 

21. септембра 2015. године од 13:00 до 15:00 часова у библиотеци ''Вук Караџић'', 

предавању су присуствовали ученици Медицинске школе на Звездари - Ивошевић 

Милица, Живковић Невена и Јовановић Анђела, као и наставница школе Александра 

Обреновић. 
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ДАН СРЦА НА ЗВЕЗДАРИ 

Градска општина Звездара у сарадњи  са здравственим институцијама са територије 

Звездара и града, организовала је 27.септембра традиционалну манифестацију ''Дан 

срца на Звездари'' у Спортском центру ''Олимп''. 

Као и претходних година ученици наше школе учествовали су на овој 

манифестацији. Поред њих здравствене прегледе пружали су: КБЦ Звездара, Дом 

здравља Звездара, Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд, Дом 

здравља Medigroup, Фармацеутско-физиотерапеутска школа и Зуботехничка школа, 

а учествовали су и Институт за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић-Бату'', 

Галеника а.д. Београд, Волонтерски сервис Звездаре, Канцеларија за ОСИ, Друштво 

за спорт и рекреацију ОСИ Звездаре... 

Испред одсека лабораторијских техничара били су наставници Јелена Младеновић, 

Маја Борић и Бојана Рвовић, заједно са ученицима из одељења Л 4/2 (Милица 

Петковић, Јован Ђокић, Милица Глишовић, Тамара Јевтовић, Дамјана Бадњаревић).  

Испред одсека медицинских сестара-техничара били су наставници Радмила Антић 

и Драгана Живковић заједно са ученицима одељења МС 4/1 (Андријана Вучковић и 

Ана Гајић) и МС 2/6 (Марија Терентић, Милица Радуловић и Андријана Беговић). 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА НА ЗВЕЗДАРИ 

У оквиру програма Дечја недеља на Звездари, 7.октобра представнице Ученичког 

парламента Ивана Павловић и Бојана Борља из одељења Л2/2, Ступар Сара из Ф 

3/2 заједно са психологом школе Силвиом Радић били су у позоришту Пан театар 

где су слушали занимљиво предавање на тему „Кладионице и замке интернета“. 

Један део предавања је био интерактивне природе, што је ученике посебно 

обрадовало. У сали су били у друштву представника других школа са Звездаре и сви 

су учествовали у дискусији. 

Предавачи су били чланови стручног тима из 

центра Адијафора: Дејан Божовић, 

дипл.економиста, Милица Динић, 

дипл.економиста и Мирјана Аћимовић, 

дипл.драматург. Оно што је свима заједничко 

је дугогодишње искуство у области рада 

социјалне одговорности у играма на срећу. С 

обзиром да је тема младим људима веома 

блиска, важна и незаобилазна у ери модерне 

технологије, психолог школе позвала их је у 

нашу школу да одрже исто предавање у 

мултимедијалној сали. Време проведено на 

интернету може да буде плодоносно у 

смислу добијања информација, може да нам 

омогући брже долажење у контакт са нама важним особама, да нам приушти забаву 

- играње игрица, на пример. Међутим,често нам украде много више - и време и 

информације и новац и могућност за бољи вид забаве, а пре свега време за 

невиртуално дружење са пријатељима.   

ПРОЈЕКАТ ''БЕЗБЕДАН МОТОЦИКЛИСТА'' 

У Великој сали Градске 

општине Звездара, одржано 

је предавање о безбедности 

саобраћаја са интерактивном 

радионицом у оквиру пројекта 

''Безбедан мотоциклиста''. 

Предавању су присуствовали 

ученици СТ 2/1 са 

наставницом Милком Лукић, а 

реализовао га је ЦЕРИБ, под 

покровитељством 
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Секретаријата за саобраћај, Агенције за безбедност саобраћаја и Српског комитета 

за безбедност саобраћаја. 

Присутне је у име Градске општине Звездара поздравио Зоран Вулетић, заменик 

председника Општине, а потом су професори Саобраћајног факуклтета Београд 

проф. др Милан Вујанић и проф. др Крсто Липовац ученицима причали о  факторима 

ризика, безбедности путника на мотоциклу и важности употребе заштитне опреме с 

нагласком на важност заштитне кациге. 

Ученици наше школе су добили важне информације о начину безбедне вожње 

мотоцикла (о одговарајућој брзини, употреби алкохола, стилу вожње мотоцикла и 

др.), а имали су прилику и да сазнају како се припрема мотоцикл за вожњу (како се 

користи заштитна опрема како се правилно употребљава заштитна кацига...). 
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ШКОЛСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРИРЕДБЕ, СМОТРЕ, ДЕШАВАЊА 

ОБЕЛЕЖЕНА ШКОЛСКА ЛЕКАРСКА СЛАВА СВЕТИ ВРАЧИ 

У суботу, 14. новембра у нашој школи 

свечано је прослављена слава светих 

лекара и чудотвораца – Козме и Дамјана. 

Живели су у трећем веку, за време 

римског цара Карина. Према предању, 

свети лекари (свети врачи): Козма и 

Дамјан помагали су и лечили без 

новчане накнаде, због чега носе назив и 

“бесребреници ”. Слава је обележена 

молитвено,  резањем славског колача уз 

беседу свештеника Срђана Ћосића, 

вероучитеља наше школе. Овогодишњи 

домаћини славе били су лекари и медицинске сестре, наставници наше школе. Уз 

богату трпезу и пријатно дружење време је брзо протекло.  

ПРЕДСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ ''ЗАТО ШТО ТЕ СЕ ПЛАШИМ'' 

У оквиру активности Ученичког парламента, Тима за заштиту 

ученика од насиља и на спречавању насилничког понашања, 

Тима за културну и јавну делатност школе, у уторак, 

17.11.2015. године у Свечаној сали наше школе изведена је 

представа ''Зато што те се плашим''. 

Кроз представу ученици су могли да виде већину примера 

вршњачког насиља (вређање, отимање ствари, вербално 

малтретирање,батине). По завршетку представе ученицима 

се обратио професор др Ратко Божовић који је кроз своје 

излагање упутио ђаке у проблеме вршњачког насиља. 

У последњем делу програма од 

ученика се тражило да глумцима 

сугеришу како да реше одређене 

конфликте из представе. Ђаци су 

активно учествовали у 

проналажењу решења а глумачка 

екипа (Иван Јевтовић, Милена 

Николић и Дејан Јајчанин) је 

сценски дочарала њихове 

предлоге. 
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ПРЕДСТАВА ''СОКИН И БОСИНА'' 

У четвртак, 10.12.2015. године у препуној 

Свечаној сали наше школе изведена је 

представа позоришта ''Звездара'' под 

називом  ''СОКИН И БОСИНА''. 

''Сокин и Босина'' је комедија која на 

духовит начин говори о теми која занима 

све узрасте – међуљудски односи, 

односи унутар породице, односи свекрве 

и снахе, таште и зета.  Сјајан глумачки 

тандм (Љиљана Благојевић, Соња Кнежевић, Калина Ковачевић и Виктор Савић), 

сјајан редитељ (Југ Радивојевић) и сјајна енергија ове представе допринели су да се 

догоди управо то: да, иако су ликови велике Таште и велике Свекрве, мудре снаје и 

скромног зета, веђени и виђани у комедији, опет делују зачуђујуће ново и ученици су 

са интересовањем ишчекивали расплет њихове компликоване ситуације. 

С обзиром да су наши ученици 

љубитељи позоришта, нисмо били 

изненађени због велике 

заинтересованости за представу. 

Захваљујући томе, више од 400 

ученика уживало је у представи, коју 

су наградили заслуженим аплаузом. 

Након представе глумци су показали 

разумевање за жеље ученика да се 

фотографишу са њима и поделе им аутограме. Ученици су задовољни напустили 

салу, још једном осетивши чари коју нам добра представа доноси. 

Велику захвалност дугујемо руководству 

школе, које има пуно разумевања за 

промовисање овог вида културе, те нам 

пружа несебичну подршку у организацији 

оваквих манифестација. 

За организацију у оквиру школе биле су 

задужене наставнице Јелена 

Трифуновић и Биљана Самарџић. 

Драго нам је што смо и овај пут успели да будемо добри домаћини и што су наши 

гости осетили искрену добродошлицу. 
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НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 

Новогодишња приредбица за најмлађе одржана је 28.12.2015. у мултимедијалној 

учионици. Наши вредни и талентовани ученици организовали  су и ове године дивно 

дружење. Заједно са наставницама Санелом Тополовић и Маријом Стефановском 

припремили су симпатични игроказ „ Лутка Чупка и Деда Мраз“. Реализатори 

овогодишње приредбице су: Драгана Медић, Аљоша Савић, Наталија Новаковић, 

Анђела Максимовић, Никола Петкој, Анђела Бјелоглав, Катарина Дрангова и 

Андријана Васиљевић. Малишани су били 

одушевљени још једном новогодишњом чаролијом 

у нашој школи.  

 

ПРОСЛАВА ДАНА СВЕТОГ САВЕ 

Традиционална приредба поводом 

Дана Светог Саве одржана је 

27.1.2016. године  у 11 часова у 

препуној Свечаној сали школе. 

Присуствовали су бројни ученици, 

директор, наставници и ненаставно 

особље, као и наше драге бивше 

колеге.  

Пригодни програм је био у знаку 

обележавања стогодишњице 

албанске голготе. Бројни ученици, 

заједно са наставницима српског језика и књижевности, припремили су нам дирљив 

и богат програм. 
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Учесници Светосавске приредбе су: Алекса Билбија Л 

2/1, Светозар Војтечки МС 2/2, Владимир Јаћимовски 

Л 2/1, Лазар Кузмић Ф 4/2, Дамјан Стаменковић МС 3/-

4, Игор Радосављевић Л 4/2, Стефан Никитовић Л 1/1, 

Никола Петровић МС 1/3, Лазар Ђорђевић Л 1/1, 

Марко Стојановић Ф 1/3,Никола Петкој МС 3/2, 

Магдалена Бакић Ф 2/1, Милица Веселиновић Ф 2/2, 

Наталија Стојиљковић МС 4/6, Анђела Ковач МС 1/3, 

Бојана Смиљанић Л 1/1, Невена Бујошевић СТ 1/2, 

Ања Чизмић Ф 2/2, Анђела Ђелић Ф 1/3, Лидија Русић 

Ф 1/1, Милић Лутовац Ф 2/1, Душан Ивановић Ф 2/1, 

Ивана Гиљен Ф 1/3, Емилија Петровић МС 3/3, Јелена 

Станић Ф 1/2, Марина Жутомарковић Ф 1/3, Бјанка 

Стоичков Ф 3/2, Анђела Јовановић МС 3/5, Анђела 

Максимовић МС 3/5, Клаудија Чина СТ 1/1, Огњен 

Радуновић СТ 1/1, Ања Миличевић СТ 1/2, Наталија Гајичић СТ 1/2, Теодора Тадић 

СТ 1/2, Емилија Јовановић МС 1/1, Ксенија Комазец МС 1/1, Катарина Јовић МС 1/1, 

Катарина Франета МС 3/1, Андријана Васиљевић МС 3/1, Никола Божовић МС 3/2, 

Данило Милић МС 3/2, Богдан Митровић МС 3/3, Ђорђе Милојковић Ф 2/2, Кристина 

Миленковић МС 3/1. 

Ментор и организатор је била Санела Тополовић. 
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ПОЕТСКО ПОДНЕ 

Поетско подне са младим песником Огњеном 

Караџићем одржано је у среду 23. 3. 2016. године. 

Огњен је добитник Матићевог шала, престижне нaграде 

која се додељује младим песницима. Такође је и 

најмлађи члан Удружења књижевника Србије. Причало 

се о бројном темама, љубави, правди, наградама, 

срећи, будућности, стваралаштву. Сви присутни су били 

одушевљени скромношћу и зрелошћу младог песника. 

Разговор је водила Бјанка Стоичков. Читале су се изабране песме уз музичку пратњу 

Дамјана Стаменковића.  

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

Дана 14.марта 2016. године, у просторијама школске вишенаменске 

(мултимедијалне) учионице, одржано је школско такмичење рецитатора. 

На такмичењу је учествовало 9 (девет) ученика, следећим редом: 

1) Невена Бујошевић, са песмом ''Тражим реч'' 

2) Наталија Кајчић, са песмом Лагана киша''  

3) Никола Андрејић, ''Можда спава'' 

4) Андријана Васиљевић, ''На Петровачкој цести'' 

5) Исидора Милосављевић, ''Кад заборавиш недељу'' 

6) Богдан Митровић, ''Песма о керуши'' 

7) Ања Перовић, ''Ако ти јаве'' 

8) Катарина Јовић, ''Реквијем'' и 

9) Марина Молдован, ''Забрањено''. 

У скромној конкуренцији такмичари су остварили такође скромне домете. Углавном 

имају проблема са јасноћом у артикулацији, реченични акценат није добро одмерен 

па се завршеци реченица не могу разумети, улази се у ритам певања уместо у 

логику излагања, присутна је и патетика и преглум-љавање.  

Све у свему, жири састављен од наставника српског језика (С. Спасојевић, С. 

Марковић и Г. Боричић) изабрао је три представника за Општинску смотру на 

Звездари: 1. Андријана Васиљевић: ''На Петровачкој цести'' 

                  2. Катарина Јовић: ''Реквијем за палог анђела'' и  

                  3. Исидора Милосављевић: ''Кад заборавиш недељу''. 

Подносилац извештаја: Горан Боричић 
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ГОПТА – ГОДИШЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТАЛЕНАТА 
 

Школска манифестација „Годишње 

представљање талената“ одржана је 

19.5.2016. године у Свечаној сали наше 

школе. 

Захваљујући подршци директорке 

школе, ова манифестација постала је 

традиција у нашој школи.  Срећни смо 

што имамо наставнике који цене 

уметност, па је захваљујући њиховом 

разумевању ученицима омогућено да 

присуствују програму који је трајао 2 

сата.  

Ове године имали смо 22 тачке и 

разноврсне уметности: Stand up 

komedija, глума, балет, класична 

музика, денс, групно и појединачно 

учествовање са песмама забавног 

карактера. Нарочито задовољство нам 

је представљало учешће 2 госта из 

основне школе, Марија Лунго и Матеја 

Давидовић,  који су отворили 

такмичење нумером Свирка за малог 

забављача (клавир и саксофон). 

Више од 400 ученика помно је пратило такмичење и својим аплаузом су наградили 

такмичаре. У публици су били и гости из Основне школе Бранко Радичевић. 

Док је жири гласао за избор победника Гопте, публика се 

забављала гледајући одломак из Покондирене тикве, који 

су припремили ученици Богдан Митровић и Сара Тасић.  

Проглашени победници су испраћени аплаузом. Прво 

место освојила је Сара Тасић, која је извођењем балетске 

тачке освојила највише поена. Друго место припало је: 

Бјанки Стоичков, Игору Радосављевићу и Дамјану 

Стаменковићу. Треће место су поделиле Каудиа Чина, 

Теодора Тадић и Андреа Димитријевић. 

Прво место по мишљењу публике освојио је Милић 

Лутовац, који је успешно извео тачку Stand up комедије. 
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У жирију су били наставници: Санела Тополовић, Александар Бађевић, Слободан 

Кљајић и Живорад Маринковић. 

Кроз програм успешно нас је водила ученица Ксенија Комазец. За фотографисање 

учесника побринуо се ученик Теодор Милошевић. 

Гопту у су организовале наставнице Јелена Трифуновић и Биљана Самарџић. 

Рекламне плакате и дипломе је осмислио благајник наше школе Никола Шекуларац. 

Директорка школе је обезбедила изнајмљивање професионалног озвучења, а 

новцем од продаје карата обезбеђени су награде за учеснике и ЦД плејер за 

Драмску секцију. 

Драго нам је што смо  и овај пут успели да успешно организујемо овакву 

манифестацију, која је ученицима донела радост и забаву. 
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ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

У периоду од 28.септембра до 2.октобра 2015. године, одржана је екскурзија 

Медицинске школе из Београда. На екскурзији је било 263 ученика трећег и 194 

ученика четвртог разреда. 

У раним јутарњим сатима 

кренули смо из Београда. 

Прво одредиште била је 

Братислава. Провели смо три 

сата у разгледању и 

упознавању главног града 

Словачке његове архитектуре, 

тргова и палата. 

У касним вечерњим сатима 

стигли смо у Праг и сместили се 

у Топ  хотел. 

Другог и трећег дана уследило 

је разгледање и обилазак многобројних  знаменитости Прага: Карлов мост, 

Староместске намести, Вацлавске намести са спомеником светом Вацлаву, 

Јеврејска четврт, Астрономски сат, Храдчани, Катедрала Светог Вита... Из 

занимљиве и исцрпне приче водича сазнали смо много о историји овог древног и 

лепог града. Било је довољно слободног времена да ученици и самостално 

истражују и открију лепоту Прага. 

Обе вечери ђаци су уживали 

у дискотеци уз музику по 

сопственом избору. 

Четвртог дана је уследио 

целодневни излет за Дрезден 

уз обилазак старог дела 

града, са довољно слободног 

времена за индивидуално 

разгледање. 

Још једну ноћ смо преспавли 

у Прагу и петог дана, после 

доручка, кренули за Беч. Ни 

овај град нас није оставио 

равнодушним. Очарали су 

нас подједнако: Природњачки 
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музеј, палата Белведере, велики кружни булевар (Ringstrasse) са велелепном 

Опером, Парламентом и 

Градском кућом као и стара 

краљевска палата (Hofburg). 

Након слободног времена које 

су ученици провели по 

сопственој жељи, кренули смо 

уморни али испуњени 

задовољством због открића 

нових градова, њихове 

историје и културе са жељом 

да их поново посетимо. 

У Београд смо стигли у раним 

јутарњим сатима. 

Весна Митровић и Љиљана Кузмановић 

ДВОДНЕВНИ ИЗЛЕТ УЧЕНИКА БОТАНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Сувобор- Рајац 

Први дан 16.4.2016. 

Из Београда смо кренули у 7:00 са паркинга 

испред  главне железничке станице (Плава 

локомотива). На Рајац смо стигли у 9:00 и 

сместили се у апартманима „Колубара“. Децу 

смо упознали са кућним редом и дневним 

активностима. 

У 10:30 смо се окупили испред главног 

објекта, радили вежбе загревања пре поласка на пешачку туру. После сат времена 

попели смо се на врх Рајца (848м) где смо 

направили паузу и имали јавни час о 

лековитим биљкама. Наставили смо 

пешачење до извора лековите воде и 

планинарског дома „Добре воде“. Задржали 

смо се сат времена прикупљајући лековите и 

јестиве биљке и разговарајући о њиховом 

здравственом значају.  Организатори из ПСК 

Копаоник су нас послужили енергетски 

богатим, здравим оброком који се састоји од семенки и сушених плодова.  У 15:30 

смо се вратили на ручак. Поподне су ученици провели на спортским теренима у 

оквиру нашег објекта. 



Извештај о раду Школе  2015/2016. 
 

 
 

69 

После вечере у 8:00, ученици су се дружили уз музику. 

Други дан 17.4.2016. 

После доручка око 10:00 часова, 

договорили смо се око  дневних 

активности.   

У 10:30 пошли смо на пешачку 

туру. Обишли смо Споменик 1300 

каплара и Спомен чесму подигнуту 

у част палим борцима 1. Светског 

рата. Пре одласка до шуме у којој 

смо брали сремуш, менту и друге 

лековите биљке, ученици су се 

припремили за пешачење на 

справама за вежбање у природи. 

Ручали смо у 15:30 и припремили се за повратак. Кренули смо у 17:15 и стигли у 

Београд у 19:45. 

Излет је протекао у пријатној атмосфери.  

Током дводневног излета прикупљен је велики број врста биљака за хербаријум од 

којих је већина лековита и јестива. Ретке биљне врсте смо фотографисали да би 

обогатили фотохербаријум.  

Ученици су имали прилику да виде различите екосистеме, шумске и ливадске. 

На излету је било 32 ученика наше школе свих разреда. 

МС 1/1: Александра Симић, Ксенија 

Комазец, Емилија Јовановић, Катарина 

Марковић, Ана Милановић, Сара Дукић, 

Јелена Мицић, Лука Ђорђевић, Никола 

Ђукић, Џенис Даутовић, Димитрије 

Момчиловић и Теодора Сарић. Ф 2/1: 

Милена Матић и Андријана Чолаковић. Ф 

2/2: Нађа Ивановић, Тара Радусиновић и 

Елена Попеску. МС 2/2 Светозар Војтечки. 

Л 2/2: Теодора Батиница, Јелена Нешовић, 

Мина Туфегџић и Андреа Илић. Л 3/1: Александар Симијоновић и Андреа Спасић. Л 

4/2: Драгољуб Милосављевић, Иван Неделков, Урош Лукић, Дамјана Бадњаревић, 

Јована Стојаковић, Теута Никол Нинковић, Милица Петковић и Анђела Ракоћ. 

Наставници Маја Срдић-организатор, Весна Митровић и Љиљана Нинић. 

Организатор ПСК ''Копаоник'', Исхрана из природе. Водичи: Зорица Јаковљевић и 

Рајко Јаковљевић. 
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ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ НАСТАВНИКА У СЕГЕДИН 

У суботу, 16. априла, 2016. године група од 50 наставника наше школе посетила је 

Сегедин и уживала у разгледању града. Једна група наставника дан је провела  

одмарајаћи се у Марохалом бањи, док је друга група обилазила знаменитости 

Сегедина у пратњи водича. Посетили су: Сегединску катедралу, Сегедински 

Универзитет у близини катедрале, Градску кућу, Хотел Тиса ... слободно време 

провели су у шетачкој зони. Колеге су се у Београд вратиле у вечерњим сатима. 
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ИЗЛЕТ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 

У суботу 04. јуна 2016. године одржан је излет за ученике првог разреда наше школе. 

Ученици су били распоређени у пет аутобуса.  У сваком аутобусу био је по један 

водич.  

Као и по плану, са 

паркинга испред 

хале Пионир 

пошло се у 8 

часова. Прва 

места које су 

ученици посетили 

и обишли били су 

манастир Врдник 

и Крушедол. 

После тога 

уследио је 

обилазак 

Петроварадинске тврђаве. У Новом Саду смо били око 13 часова. Ученици су 

прошетали центром града и саслушали предавање  водича. Након слободног 

времена које су имали за разгледање града за Београд се кренуло у 17:30 часова. 

На исто место са кога су аутобусу и кренули стигли смо око 19 часова. 

Ученици и наставници задовољни су агенцијом „Либерти“. Испоштовали су све 

договоре.  

Ученици су се лепо понашали и излет је протекао без проблема. 

Весна Обрадовић Антонић 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА И ТЕЛА 
ШКОЛЕ 

 



Извештај о раду Школе  2015/2016. 
 

 
 

73 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

У школској 2015/16.години Педагошки колегијум чинили су следећи чланови: 

1. Јадранка Абузеид , директор 

2. Љиљана Кузмановић, помоћник директора 

3. Весна Миртовић, координатор наставе 

4. Стојан Алексов, координатор наставе 

5. Душица Бојић, координатор наставе 

6. Јасмина Павићевић, педагог 

7. Силвиа Радић, психолог 

8. Јасна Стошић, библиотекар 

9. Мирослав Драшковић, библиотекар 

10. Горан Боричић, руководилац Стручног већа наставника друштвених наука 

11. Љиљана Нинић, руководилац Стручног већа наставника природних наука 

12. Данка Радосављевић, руководилац Стручног већа наставника здравствене 

неге 

13. Милена Стојичић, руководилац Стручног већа наставника медицинске групе 

предмета и физичког васпитања 

14. Кристијан Карин, руководилац Стручног већа наставника фармацеутске групе 

предмета 

15. Јелена Младеновић, руководилац Стручног већа наставника Одсека 

лабораторијских техничара 

16. Јулијана Јовановић, руководилац Стручног већа наставника Одсека 

санитарно-еколошких техничара 

Педагошки колегијум се, када је то дневни ред налагао,  састајао у проширеном 

саставу са руководиоцима Актива по предметима. 

1. Неда Топаловић, руководилац Актива наставника српског језика и 

књижевности 

2. Милијана Вујаклија, руководилац Актива наставника енглеског језика  

3. Небојша Антић, руководилац Актива наставника историје, геофрафије и 

уметности 

4. Милена Терзић, руководилац Актива наставника социологије, филозофије, 

устава и права грађана и психологије  

5. Жељко Кубура, руководилац Актива наставника математике 

6. Марина Штркаљ, руководилац Актива наставника информатике и рачунарства 

7. Слободан Кљајић, руководилац Актива наставника физике 

8. Драгица Васић, руководилац Актива наставника хемије 

9. Славица Виторовић, руководилац Актива наставника физичког васпитања 

10. Маша-Ана Којановић, руководилац Актива наставника биологије 

11. Дејан Булајевић, руководилац Актива наставника верске наставе 
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Одржано је шест  састанака – у септембру,новембру,фебруару,мају, јуну и јулу 

месецу, током којих је Колегијум разматрао питања дефинисана чланом 67 Закона о 

основама система образовања и васпитања, чланом 114 Статута Медицинске 

школе, као и Планом рада за школску  2015/16.годину. Седнице је водила Љиљана 

Кузмановић, помоћник директора. 

Педагошки колегијум се  током школске године бавио следећим областима: 

1. Праћење и унапређивање образовно-васпитног  рада и квалитета наставе 

2. Анализа постигнућа ученика 

3. Учешће стручних већа у процесу самовредновања 

4. Праћење рада наставника-приправника 

5. Разматрање извештаја о стручном усавршавању 

6. Анализа огледних и угледних часова 

7. Старање о остваривању Развојног плана установе 

8. Анализа реализације наставе и ваннаставних активности 

9. Информисање о реализацији усвојених иновираних наставних планова и 

програма/ превођење огледа у редован систем/ у школској 2015/16.год. 

10. Евалуација рада стручних већа 

Према Развојном плану школе, извршено је самовредновање у областима  Настава   

и учење  као и Етос.  

Од почетка школске 2015/16.године, испит за стицање лиценце у целости положили 

су следећи наставници-приправници: 

1. Маја Борић 

2. Александра Михаиловић 

3. Далиборка Пршић 

4. Далиборка Марић 

5. Јовић Павле 

6. Цигуљин Мирела 

Током школске године Програм педагошко-психолошко-методичких образовања 

наставника (36 ЕСПБ) положили су наставници: Миља Миљковић, Предраг 

Крупниковић, Андријана Ристановић, Милка Лукић, Ксенија Беара, Нада Корићанац и 

Николина Симеуновић. 

Од септембра до  јуна извршена је комисијска провера савладаности програма за 

приправнике / који су пријављени Министарству просвете за полагање испита за 

лиценцу/ следећих наставника : 

1. Живковић Младен 

2. Лукић Милка 

3. Ђукић Дејан 

4. Кенић Лена 

Остварена је сарадња са Нациолналном службом за  запошљавање и немачком 

фирмом UBG – UNTERNEHMENSBERATUNG FUR DAS GESUBDHEITSWESEN из 
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Берлина. У оквиру ове сарадње  за  40 најбољих ученика /матураната / одсека 

медицнска сестра – техничар, који буду савладали до октобра немачки језик , биће 

обезбеђен посао у Немачкој. 

У циљу  представљања Школе побољшана је интернет презентација Школе, 

редовним ажурирањем школског сајта. Уређењем сајта бави се Нада Корићанац 

наставник рачунарства и информатике. На тај начин се свака активност и успех  

наставника, а посебно ђака, презентује на школском сајту. Успех ученика у 

наставним и ваннаставним  активностима награђен је књигама.  

Континуирано је вршено усавршавање наставника из области самоевалуација и 

оспособљавање ученика за процену сопственог напредовања. Усавршавање је 

спровођено кроз  неколико семинара.  

Кроз садржајне активности унапређени су партнерски односи са ГО Звездара: 

сарадња и учешће у  пројектима општине, сарадња са Школским одбором и Саветом 

родитеља / донације и активно учешће родитеља у побољшању услова рада у 

Школи – кречење, опремање учионица../.  

Школа, у оквиру својих могућности, максимално улаже напоре и средства у обнову и 

осавремењавање опреме и наставних средстава, као и у стручно усавршавање 

наставника.Школски простор  је знатно улепшан и оплемењен /замењено је 

осветљење  и постављени  нови подови у великом броју учионица /. Редовно су 

наставним средствима и материјалом опремани  кабинети и лабораторије за 

извођење практичне наставе . У току ове школске године преуређена је и иновирана 

лабораторија за биохемију.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

У току школске године одржано је 14 седница Наставничког већа. 

У септембру месецу чланови Наставничког већа били су упознати са свим 

стратешким документима Школе: Извештајем о раду Школе за школску 2014/15., 

Извештајем о самовредновању, Извештајем о раду директора и Годишњим планом 

рада за школску 2015/16. годину.  

На седницима је, после сваког наставног периода анализиран успех и постигнућа 

ученика, реализација наставе и предлагане су мере за побољшање, али и изричане 

васпитно-дисциплинске мере ученицима. Организован је матурски испит, сви други 

испити, упис ученика у први разред школске 2016/17.г., изабран ученик генерације, 

утврђен програм излета и екскурзија ученика и усвејени извештаји о реализацији. 

Током школске године дискутовало се о иновираним програмима, тешкоћама у 

реализацији, недостатку уџбеника..., стручном усавршавању наставника. 

Чланови Наставничког већа су упознати са Извештајем просветног инспектора  о 

редовном инспекцијском прегледу Школе  и Записником о инспекцијском надзору за 

верификацију Школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 
 

Стручни сарадник, педагог, Јасмина Павићевић је реализовала све садржаје 

предвиђене Програмом рада за школску 2015/16. годину.  

Током године реализовани су следећи садржаји по подручјима рада: 

I  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

 месечно индивидуално оперативно планирање рада – почетком сваког месеца 

/обично 01. или 02. у месецу/ 

 завршетак Годишњег плана рада Школе за школску 2015/16. годину, 

 корекције 40-часовне радне недеље наставника, у сарадњи са директором и 

Весном Обрадовић Антонић, 

 планирање првог дана школске године /29.,30.08./, 

 планирање реализације првог часа одељењског старешине, посебно за 

ученике првог разреда /29.,30.08./, 

 сарадња и саветодавни рад у планирању и организацији образовно-васпитног 

рада - организација редовне наставе, 

 припрема и учешће на седницама Наставничког већа /припрема извештаја о 

успеху ученика, припрема извештаја о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника, организација припремне наставе за разредне и матурске 

испите, припрема анализа о реализације наставе, припрема упутства о 

иновираним програмима у другом разреду, упознавање са новим 

Правилницима - о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, о 

стручном усавршавању, о увођењу у посао наставника-приправника и 

сарадњи приправника и ментора.../, 

 планирање седница Одељењских већа, припрема обрасца извештаја са 

Одељењских већа за одељењске старешине, припрема и учешће на 

седницама Одељењских већа,  

 припрема и учешће на састанцима Педагошког колегијума,  

 припрема Евиденционих листа интерног стручног усавршавања за све 

наставнике и стручне сараднике, 

 планирање конститутивне седнице Комисије за избор ученика генерације, 

 учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, Тима за самовредновање, 

Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за сарадњу са родитељима, 

 планирање и организација стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника за време зимског распуста, 
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 планирање посета часовима /огледни часови, угледни часови, редовна 

настава, ваннаставне активности ученика, секције, комисијске провере 

савладаности програма за приправнике/, 

 планирање активности наставника и стручних сарадника за време зимског 

распуста, 

 планирање и израда распореда полагања испита за лиценцу наставника-

приправника /за око 30 наставника из Школе и других школа/, са директором, 

 припремање за састанке Савета родитеља, припреме упитника за родитеље, 

 планирање Календара рада до годишњих одмора - у сарадњи са директором и 

организаторима наставе на седници Стручног колегијума  

 рад на Годишњем плану рада школе за школску 2016/17.годину 

 планирање и рад на упису ученика 05. и 06.07. за школску 2016/17.годину 

II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 завршетак Извештаја о раду Школе у школској 2015/16. години, 

 анализа успеха ученика на крају школске 2015/16.године, 

 ажурно вођење евиденције стручног усавршавања наставника, 

 извршен детаљан преглед Дневника рада за школску 2015/16.год. и Матичних 

књига, 

 извршен преглед годишњих и месечних планова рада наставника, 

 ажурирани спискови ученика свих одељења, 

 попуњавање упитника о ученицима, запосленима и одраслим полазницима за 

Завод за статистику, Школску управу, Општину Звездара, 

 попуњавање упитника за инклузивно образовање, о безбедности ученика, 

 праћење постигнућа ученика и праћење реализације свих облика наставе 

/израда извештаја о постигнућима ученика са предлогом мера и вођење 

документације – досијеа одељења, евидентирање ученика са 4 и више 

недовољних оцена због посебног саветодавног рада са њима/, 

 праћење ученика уписаних преко афирмативне акције - редовно достављање 

извештаја Министарству просвете о постигнућима и статусу ученика ромске 

националности, на почетку школске године, на крају првог тромесечја, првог 

полугодишта, на крају наставне и школске године, 

 израда извештаја о комисијској провери савладаности програма за 

приправнике: Живковић Младен, Лукић Милка, Кенић Лена, Ђукић Дејан, 

 израда записника са састанка Савета родитеља, 
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 израда записника са састанака Стручног колегијума, 

 редовно /3 пута у току године, за друго, треће и четврто тромесечје/ 

сачињавање табела са распоредом писмених провера знања ученика како би 

се објавило на школском сајту, 

 евидентирање ученика четвртог разреда за награђивање и избор књига, 

 евидентирање ученика који су постигли запажене резултате у ваннаставним 

активностима и на такмичењима, 

 рад на изради Извештаја о раду Школе и почеци рада на Годишњем плану 

рада Школе за школску 2016/17.годину, 

 рад на изради извештаја о Самовредновању рада Школе, 

 израда Годишњег извештаја о раду, 

 преглед Дневника рада са посебним освртом на закључивање оцена,  

 рад на допуни Систематизације радних места, са помоћником директора, 

 учешће у обезбеђивању потребне документације, пре свега персоналне, за 

просветну инспекцију у поступку верификације Школе 

III  Рад са наставницима 

 педагошко-саветодавни рад са наставницима који су одељењске старешине 

први пут: Радуловић Весна, Миљковић Миља, Ристановић Андријана, 

Козаичевска Сања и осталим одељењским старешинама по указаној потреби, 

 одељењским старешинама свих разреда дат Календар рада; Права, обавезе  

и одговорности ученика и табеле са наставним планом за сваки одсек, 

Предлог плана рада са одељењским заједницама, дата упутства за 

организацију и реализацију првог родитељског састанка, свим одељењским 

старешинама првог разреда подељена брошура Превенција, интервенција и 

документација у ситуацијама насиља, 

 новим одељењским старешинама дата упутства за изрицање васпитних и 

васпитно-дисциплинских мера и упутства за израду записника са седница 

Одељењских већа, 

 одржани састанци са одељењским старешинама,  

 током школске године обављен педагошко-инструктивни и саветодавни рад са 

новопридошлим наставницима, наставницима-приправницима, наставницима 

на замени: Радовац Милица, Кркић Вања, Пејић Александра, Рвовић Бојана, 

Томашевић Славица, Симеуновић Николина, Драшковић Бојана, Лукас 

Светлана, Сарић Слађана, Ћемаловић Зоран, Трнинић Весна, 

Станисављевић Ана, Спасовић Милена, Нишавић Иван, Кусић Лела, Петровић 

Кристина, Перић Марко, 
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 припремљено 15 Протокола оспособљавања наставника-приправника за 

самосталан образовно-васпитни рад, одржан састанак са приправницима и 

менторима, дата упутства о вођењу евиденцији и сарадњи и праћење, 

 саветодавно-инструктивни рад са наставницима који су у току године полагали 

испит за лиценцу: Пршић Далиборка, Михаиловић Александра, Борић Маја, 

Марић Далиборка, Јовић Павле, Цигуљин Мирела, 

 израда извештаја /мишљења/ о раду наставника Мирјане Живковић, по налогу 

просветне инспекције због жалби родитеља на рад и однос према ученицима, 

као и извештај о реализацији наложених мера просветне инспекције, 

 педагошко-саветодавни рад са наставницима на отклањању тешкоћа у раду са 

ученицима, реализацији наставе, планирању и реализацији програма, вођењу 

педагошке документације, сарадњи са родитељима, припреми за полагање 

испита за лиценцу, изради портфолија, закључивању оцена /остварено преко 

350 педагошко-инструктивних и саветодавних контаката/, 

 посећено 44 часова редовне наставе /теорије и вежбе/, наставника 

приправника и наставника без лиценце, наставника чији ученици имају слаба 

постигнућа, по жалбама ученика и родитеља, угледних и огледних часова, 

наставника који раде по иновираним програмима, у циљу самовредновања, 

наставника на замени,  

 организација, присуство и писање извештаја за Комисијске провере 

савладаности програма за Живковић Младена, Кенић Лену, Лукић Милку, 

Ђукић Дејана, 

 саветодавно-инструктивни рад са наставницима на припремању огледних и 

угледних часова, 

 договор са наставницима и ученицима око учешћа школе на сајмовима 

образовања,  

 рад са наставницима по жалбама родитеља и ученика 

 планирање стручног усавршавања за наставнике, семинари, контакти са 

ауторима, формирање група,  

 припрема образаца извештаја за одељењска већа, 

 припрема анкетних листова за изборну наставу. 

IV Рад са ученицима 

 на саветодавном раду било 130 ученика /новоуписани ученици, адаптациони 

проблеми, ситуациони проблеми, проблеми у понашању, развојни проблеми, 

неуспешност у учењу, у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, жалбе на 

закључивање оцена /, 
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 пријем и распоређивање ученика старијих разреда /пребачених из других 

школа или пресељење/, 

 формирање одељења првог разреда након уписа, са психологом, 

 отварање картона свих ученика првог разреда и досијеа одељења првог 

разреда, 

 рад са ученицима и родитељима основних школа на професионалном 

информисању, 

 посета Сајму образовања на којем су се представиле многе високе школе и 

факултети из земље и иностранства, 

 посета предавању које је у Школи организовала ученица Андријана Барлов 

МС 4/1 са вршњацима из других школа - Вршњачка мрежа подршке 

инклузивном образовању, 

 организација презентације високих школа и факултета ученицима четвртог 

разреда,  

 писање извештаја о ученицима на захтев Центара за социјални рад  

 присуство свечаној додели награда најбољима генерације 2012-16.,  

V Рад са родитељима/старатељима 

 на саветодавном раду било је 54 родитеља ученика /новоуписаних ученика, са 

здравственим проблемима, тешкоћама у учењу, изостајању, са ситуационим 

проблемима и у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, по жалбама.../ 

 организовано 5 групних родитељских састанака у оквиру појачаног васпитног 

рада са ученицима МС 1/5 – СТ 1/1, Л 1/1 – МС 1/5, СТ 3/1, МС 1/5, СТ 4/1 

 припрема, присуствовање и израда записника са састанака Савета родитеља 

/4 састанка/, 

 учешће на родитељском састанку Л 2/2, на позив одељењског старешине 

VI Рад са директором, помоћником директора, стручним сарадницима и 

координаторима наставе 

 свакодневна сарадња са директором и координаторима наставе у планирању 

свих активности везаних за васпитно-образовни рад Школе,  

 присуство састанцима Стручног колегијума, 

 прикупљање података и попуњавање табела за Школску управу, 

 сарадња са директором на распоређивању новоуписаних ученика, 

свакодневно ажурирање табеле о кретању ученика првог разреда, 
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 сарадња са директором у саветодавно-инструктивном раду са новим 

наставницима, 

 рад са директором и координаторима наставе на попуњавању извештаја и 

упитника за потребе Школске управе, Градског секретаријата за образовање,... 

 сарадња са директором и координаторима наставе на успостављању 

комуникације са родитељима у оквиру васпитно-дисциплинског поступка, 

 сарадња са директором у раду са наставницима по жалбама родитеља и 

ученика, 

 заједнички рад на организацији целокупне образовно-васпитне делатности 

Школе у Стручном колегијуму. 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

 учешће у раду Наставничког већа /11 седница/ 

 учешће у раду Одељењских већа свих разреда  /90/ 

 састанци Тима за сарадњу са родитељима, учешће у раду Савета родитеља и 

израда извештаја са састанака /2 састанка Тима и 4 седнице Савета 

родитеља/ 

 учешће у раду Стручног колегијума и Педагошког колегијума /више формалних 

и неформалних састанака стручног колегијума и 4 седнице Педагошког 

колегијума/ 

 рад у Тиму за заштиту ученика од насиља /5 састанака/ 

 рад у Тиму за самовредновање рада Школе /5 састанака/ 

 рад у Тиму за каријерно вођење и саветовање /2 састанка/  

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

 Министарство просвете - школска управа, Просветна инспекција /припрема за 

редован инспекцијски преглед, верификација Школе, ванредни инспекцијски 

прегледи по представкама родитеља на рад наставника - М.Живковић, 

М.Јанковић/, Истраживачка станица Петница, Општина Звездара, МУП 

Звездара - школски полицајац, ДЗ Звездара, ФЕФА факултет, Секретаријат за 

образовање, Канцеларија за младе Звездаре, Просветни преглед, домови 

ученика, центри за социјални рад, ИНФОСТУД - анкетирање, фокус-групе, 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за 

инспекцију.     

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 вођење дневне евиденције о раду 
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 вођење евиденције о саветодавном раду са ученицима и родитељима, 

 вођење евиденције о саветодавно-инструктивном раду са наставницима, 

 вођење документације о извршеном аналитичко-истраживачком раду, 

 вођење евиденције о наставницима-приправницима и наставницима 

пријављеним за полагање испита за лиценцу, 

 праћење стручне литературе и часописа; 

 праћење стручне литературе,  

 ажурно вођење евиденције о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника, 

 измена и допуна Правилника о систематизацији радних места  

 сачињавање списка ученика за награђивање, 

 састанак струх сарадника основних и средњих школа на територији Општине 

Звездара у Грађевинско-техничкој школи /28.03./ 

 стручно усавршавање - радионица - ФЕФА - Родно засновано насиље и 

могућности превенције /11.12./ 

 семинар - Нови прописи у области образовања и васпитања /20.05./ 

X Остали послови 

 састанци Комисије за преквалификацију: 02.10., 30.10., 05.11., 22.12., 29.12., 

29.02., 30.03., 01.04., 30.05. 

 посећена представа са трибином „Зато што те се плашим“ /17.11./ 

 обука за противпожарну заштиту, предавање и тест /27.11./ 

 посећен Дан здравља на Олимпу /27.09./,  

 присиство новогодишњој приредби за децу радника Школе /28.12./,  

 посећена приредба у Школи поводом Дана духовности - Светог Саве /27.01./, 

 вођење записника у дисциплинском поступку против наставника М. Јанковић 

/08.04./ 

 учешће на јавној расправи поводом израде Каталога радних места /први и 

други нацрт/, достављање примедби и предлога. 

 попис основних средстава и ситног инвентара у канцеларији педагошко-

психолошке службе 

 евалуација рада и писање месечних извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

Психолог је реализовао  све садржаје предвиђене Програмом рада за школску 

2015/16. годину.   

Током године реализовани су следећи садржаји по подручјима рада: 

I  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

  планирање рада, годишње и месечно, индивидуално и на нивоу Школе  

 сарадња и саветодавни рад у планирању и организацији образовно-васпитног 

рада  

 припрема и учешће на седницама Наставничког већа  

 припрема и планирање седница Одељењских већа 

 припрема и учешће на састанцима Педагошког колегијума,  

 планирање конститутивне седнице Комисије за избор ученика генерације 

  учешће у раду комисије за избор ученика генерације 

 анализа постојећег правилника о бодовању за избор ученика генерације и 

предлози о измени правилника 

 учешће у раду Тима за сарадњу са Ученичким парламентом, Тима за заштиту 

ученика од насиља, Тима за самовредновање, Тима за каријерно вођење и 

саветовање 

 планирање и организација трибина, предавања и ваннаставних активности за 

ученике 

 планирање и организовање позоришне представе у школи под називом „Зато 

што те се плашим“, током које глумци заједно са публиком (ученицима и 

наставницима ) проналазе различита решења за проблем-ситуацију у којој се 

позоришни лик нашао, а на тему вршњачког насиља. 

 планирање посета часовима /огледни часови, угледни часови, редовна 

настава, ваннаставне активности ученика, секције, комисијске провере 

савладаности програма за приправнике/, 

 планирање стручног усавршавања наставника за време зимског распуста, 

 планирање Календара рада до годишњих одмора - у сарадњи са директором и 

организаторима наставе на седници Стручног колегијума  

 рад на Годишњем плану рада школе за школску 2016/17.годину 

 планирање и рад на упису ученика 06. и 07.07. за школску 2016/17.годину -

давање информација, саветовање, пријем молби родитеља и ученика, 

формирање одељења 
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 планирање аналитичко-истраживачког рада 

II   Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

 Састављање и задавање упитника и обрада резултата за ненаставно особље 

2015/16. године  

 помоћ члановима Тима за самоевалуацију школе приликом састављања 

упитника 

 Извештај о самовредновању рада Школе у школској 2015/16. године -

прикупљање података, извештаја чланова тима и обједињавање, анализа и 

писање Извештаја о самоевалуацији школе 

 састављање, задавање и обрада упитника за ученике првог разреда - 

интересовања ученика и начини како проводе слободно време 

 посета часовима и анализа посећених часова кроз дијалог са предметним 

наставником 

 праћење ваннаставних активности ученика и пружање помоћи и подршке 

иницијативи ученика 

 вођење документације – досијеа одељења, евидентирање ученика са 4 и више 

недовољних оцена због посебног саветодавног рада са њима/, 

 евидентирање ученика који су својим просоцијалним понашањем, активношћу 

или запаженим резултатима у ваннаставним активностима заслужили посебну 

похвалницу, награду , књигу. 

 рад на изради извештаја и документа Самовредновање школе за 

2016/17.годину - учествовање у тиму, састанцима, у планирању активности, 

прикупљање података, састављања анкета, задавање анкета и обједињавање  

 праћење процеса оцењивања и закључивања оцена 

 праћење и пружање подршке раду Ученичког парламента 

III  Рад са наставницима 

 психолошко-саветодавни рад са наставницима који су одељењске старешине 

први пут као и осталим одељењским старешинама по указаној потреби 

 упознавање наставника са правилником о оцењивању (изменама у 

правилнику) и тумачење правилника. 

 психолошко-саветодавни рад са наставницима на отклањању тешкоћа у 

сарадњи са колегама у циљу одржавања и развијања професионализма и 

добрих међуљудсих односа 

 психолошко-саветодавни рад са наставницима на отклањању тешкоћа у раду 

са ученицима, у реализацији наставе, планирању и реализацији програма, 
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вођењу педагошке документације, сарадњи са родитељима, припреми за 

полагање испита за лиценцу, изради портфолија, закључивању оцена , 

 посећен  час редовне наставе /теорије и вежбе/, наставника приправника и 

наставника без лиценце, наставника чији ученици имају слаба постигнућа, по 

жалбама ученика и родитеља, угледних и огледних часова, наставника који 

раде по иновираним програмима, 

 саветодавно-инструктивни рад са наставницима на припремању огледних и 

угледних часова и организовања предавања и позоришне представе у школи 

 активности током планирања  учешћа школе на сајмовима образовања као и 

активности у области професионалног информисања континуирано током 

године  

 рад са наставницима по жалбама родитеља и ученика 

На инструктивно-консултативним састанцима и саветодавном раду било је око 

90 наставника, а често су се консултације одвијале и више пута са истим 

наставницима  

IV Рад са ученицима 

 на саветодавном раду било око 800 ученика /новоуписани ученици, 

адаптациони проблеми, ситуациони проблеми, проблеми у понашању, 

развојни проблеми, неуспешност у учењу, у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, жалбе на закључивање оцена /, 

 формирање одељења првог разреда након уписа, 

 отварање картона свих ученика првог разреда и досијеа одељења првог 

разреда, 

  помоћ у одабиру ученика за учећше у Ученичком парламенту, помоћ у раду, 

 на каријерном информисању и саветовању било 65 ученика, 

  рад са ученицима и родитељима основних школа на професионалном 

информисању, 

 учешће у организацији  Дана отворених врата  

  планирање и организација презентације високих школа и факултета 

ученицима четвртог разреда,  

 рад са ученицима, родитељима и наставницима у оквиру Тима за превенцију 

насиља и самостално 

 сензибилизација наставника и (посредно и непосредно) ученика за учешће у 

ваннаставним активностима  

 Информисање ученика и наставника о раду Петнице, истраживачког центра 
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 успостављање сарадње са Центром за социјални рад - Вождовац, 

организовање састанк 

 организовање полагања разредног испита у Институту за ментално здравље 

 писање извештаја о ученицима на захтев Центара за социјални рад  

 организовање трибина и предавања за ученике, 

 организација и присуство позоришној представи Зато што те се плашим , на 

тему вршњачког насиља 

 присуство свечаној додели награда најбољима генерације 2011-15., 

последњем школском дану   

V Рад са родитељима/старатељима 

 на саветодавном  и консултативном раду било је око 110 родитеља ученика 

/новоуписаних ученика, са здравственим проблемима, тешкоћама у учењу, 

изостајању, са ситуационим проблемима и у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, по жалбама.../ 

 са родитељима 4 ученика саветодавни рад се одвијао током целе школске 

године због сложености породичне динамике и психичких тегоба ученика 

(посебно интензиван и обиман ангажман је захтевао рад са 2 породице ) 

 саветодавно - инструктивни рад у оквиру одабира занимања, смера и 

могућности промене изабраног смера 

VI Рад са директором, помоћником директора, стручним сарадницима и 

координаторима наставе 

 свакодневна сарадња са директором и координаторима наставе у планирању 

свих активности везаних за васпитно-образовни рад Школе,  

 активно присуство и припрема за састанке Педагошког колегијума, 

 прикупљање података и писање извештаја за предлог ребаланса буџета 

Општине Звездара - награђивани ученици и њихови ментори у школско 

2015/16. години  

 сарадња са директором на распоређивању новоуписаних ученика  

 сарадња са директором у саветодавно-инструктивном раду са новим 

наставницима 

 сарадња са директором, педагогом и координаторима наставе на 

успостављању комуникације са родитељима у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, 

 сарадња са директором у раду са наставницима по жалбама родитеља и 

ученика, 
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 заједнички рад на организацији целокупне образовно-васпитне делатности 

Школе у Стручном колегијуму. 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

 учешће у раду Наставничког већа  

 учешће у раду Одељењских већа свих разреда   

 учешће у раду Стручног колегијума и Педагошког колегијума 

 рад у Тиму за заштиту ученика од насиља 

 рад у Тиму за самовредновање рада Школе 

 рад у Тиму за каријерно вођење и саветовање  

 рад у тиму за подршку раду Парламента ученика школе 

 рад са Парламентом ученика школе       

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Министарство просвете, Просветна инспекција, Школска управа,  Општина 

Звездара, Истраживачка станица Петница, МУП Звездара - школски полицајац, 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа,  Сања Стаменковић - Општина 

Звездара, Прихватилиште за децу-жртве породичног насиља,  домови ученика, 

центри за социјални рад , Институт за ментално здравље, Унија Парламента 

ученика 

IX  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 вођење дневне евиденције о раду 

 вођење евиденције о саветодавном раду са ученицима и родитељима 

 вођење евиденције о саветодавно-инструктивном раду са наставницима 

 вођење документације о извршеном аналитичко-истраживачком раду и 

психолошком тестирању, 

 вођење евиденције о посети часовима, 

 праћење стручне литературе и часописа; 

 семинар „Подршка Европске уније средњем стручном образовању - 

модернизација средњег стручног образовања“ - 2.део  

 семинар „Заштита ученика од насиља“  

 присуство и активно учешће у предлозима за измене статута и рада 

Републичке секције психолога и педагога  
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 планирање, организација, координација и присуствовање представи „Зато 

што те се плашим“ на тему вршњачког насиља  

 планирање, организација и присуство предавању „Замке интернета и игара на 

срећу“ у школи 

 Учешће (са члановима ученичког Парламента) на предавању са дискусијом о 

замкама интернета и игара на срећу које је у оквиру Дечје недеље 

организовано у просторијама Општине Звездара 

 праћење стручне литературе 

X Остали послови 

 присуство новогодишњој приредби за децу радника Школе  

 евалуација рада. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

Рад стручних сарадника-библиотекара и ове школске године одвијао се према 

предвиђеном плану као делу Плана рада наше школе. 

Обављањем послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-

информационих активности,библиотекари су допринели унапређивању свих облика 

образовно-васпитног рада школе. 

Рад са ученицима у току школске године одвијао се према Плану рада библиотеке. 

У школску библиотеку  у овој школској години учлањено је 430 ученика и 12-оро 

запослених.Ученици првог разреда су на почетку школске године упознати са радом 

библиотеке,књижним фондом,правилима коришћења школске 

литературе,белетристике и часописа. 

Наставници и ученици наше школе су током читаве школске године могли да користе 

библиотеку за припрему часова,реферата,семинарских радова и израду паноа.У 

сваком тренутку су на располагању имали стручну литературу,речнике, 

лексиконе,енциклопедије и часописе. 

У овој школској години књижни фонд је увећан за 197 књига.Због недостатка 

средстава школа није била у могућности да набави већи број књига.Све нове књиге 

су унете у Књигу инвентара за монографске публикације.Вођењем дневне и месечне 

евиденције утврђено је да је у овој школској години издато и примљено 7430 

књига.Ученици су,као и претходних година највише читали лeктиру. 

Школа је и даље претплаћена на часопис „ Историја-ревија“ и добија 2 примерка 

месечно.Од ове школске године,школа добија и по 1 примерак часописа за 

промоцију науке „Елементи“. 

У периоду од 11.до 22.априла у библиотеци је одржана продајна изложба издавачке 

куће „Лагуна“.На тај начин традиционално обележавамо Светски дан књиге.Од 
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продатих књига на име рабата библиотека је добила књиге у износу од 1600 динара. 

Опоменама и обавештењима смо утицали на чланове библиотеке да поштују рокове 

за враћање књига. 

Велику пажњу смо посветили враћању књига ученика четвртог разреда на крају 

школске године.Уз подршку директора и разредних старешина скоро све књиге су 

враћене библиотеци. 

Као и претходних година,успешно је спроведена акција поклањања књига 

матураната школској библиотеци.Посебну захвалност дугујемо Др.Елизабети 

Вујичић на великој помоћи у спровођењу ове акције. 

Ученицима смо током школске године пружали стручну помоћ за коришћење 

библиотечке грађе и стручне литературе.Радили смо на развијању позитивног 

односа према читању и чувању књига. 

Чланови Библиотечке секције радили су на уређењу библиотеке,развијању 

интересовања ученика за читањем као и на санирању оштећених књига.Чланови 

секције су са библиотекарима посетили Београдски сајам књига и упознали се са 

новим издањима. 

Нажалост,нисмо успели да реализујемо гостовање издавачке куће „Одисеја“ и 

Јасминке Петровић због обавеза ауторке. 

Настављена је сарадња са Стручним већем српског језика и књижевности око израде 

Годишњег плана обраде обавезне и изборне лектире.Добрим распоредом и планом 

обраде лектире по одељењима успели смо да обезбедимо доступност лектире свим 

ученицима. 

Сарађивали смо са осталим стручним већима у школи у вези са набавком стручне 

литературе,неопходне за припремање и извођење наставе. 

Такође смо сарађивали са директором,психологом и педагогом школе око набавке 

стручне литературе и књига за награђивање ученика. 

Активно смо учествовали у раду Педагошког колегијума школе и Тима за заштиту 

ученика од насиља. 

Редовно смо учествовали на састанцима Актива библиотекара средњих школа 

општине Звездара.Сарађивали смо са библиотекама на територији наше општине и 

са Библиотеком града Београда. 

Похађали смо акредитоване семинаре ЗУОВ-а за стручне сараднике-

библиотекаре,присуствовали огледним и угледним часовима наших колега и 

стручним предавањима организованим у нашој школи. 

 
Стручни сарадници-библиотекари: Јасна Стошић, Мирослав Драшковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 2015/16. ГОДИНИ 

Током године чланови парламента су урадили следеће: 

1. Ученици парламента су заједно са психологом школе присуствовали 

предавању организације „АДИЈАФОРА“ ; Након тога одлучено је да се то 

предавање такође одржи у нашој школи. 

2. Одржано је предавање центра за васпитање и бригу о деци и омладини и 

превенцији зависности од коцке и интернета  „АДИЈАФОРА“ .  

3. Председник Парламента, Бјанка Стоичком, присуствовала је састанку 

Генералне скупштине Уније средњошколаца Србије који се одржао у периоду 

од 30.10. до 1.11.2015. у Ковину. 

4. Марко Ајдер је предавао о свом искуству у школовању у Америци. 

5. Чланови Парламента су присуствовали хуманитарној журци 14.12.2015. Ова 

журка била је организована како би се скупио новац од којих ће ученици школе 

за децу са сметњама у развоју, „Мара Мандић“ у Панчеву, имати бесплатне 

ужине током ове школске године. 

6. Председник  Парламента је 18. И 19.12.2015. присуствовао фестивалу „Боље 

уради ТИ сам“ у Установи културе Пароброд коју је организовао УНСС где су 

такође присуствовали чланови парламената других средњих школа.  

7. Чланови Парламента су учествовали у хуманитарној акцији Банке Хране. Били 

су волонтери у продајним објектима и сакупљали су слаткише и сланише за 

пакетиће који су отишли у неколико хуманитарних организација за помоћ 

социјално угроженој деци. Ова акција се одржала 26. и  27.12.2015. 

8. Ученици су учествовали у пројекту УНСС-а „Активација Младих“ 27. Фебруара 

2016. 

9. Председник Парламента, Бјанка Стоичков је фотографисала ученике због 

акције „Загрли за ретке“ чији је циљ био подизање свести о ретким болестима. 

У овој акцији су осим ученика учествовали и професори, директорка и 

запослени у нашој школи. Председница је од НОРБС-а добила похвалу за 

учествовање у акцији. 

10.  Ученици су присуствовали предавању ЕУР-а. 

11.  Ученици су присуствовали трибини организације АДИЈАФОРА 17.03.2016. У 

ГО Звездара под називом „Шта смо постигли и научили“ 

12.  Председница Парламента је у сарадњи са професорком Санелом Тополовић 

организовала и водила песничко поподне у нашој школи. 

13.  Чланови Парламента су присуствовали курсу дебате на Правном факултету у 

периоду од 2. до 3.04.2016. 
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14.  Председница Парламента је учествовала у међународном пројекту ЕЅР-а 

„Будућност Људског Бића“ у скупштини Републике Србије у периоду од 9-

11.04.2016. године. Учесници су донели резолуције на основу којих се касније 

водила дебата у скупштини. 

15. Под организацијом “Intern section'' одржан је ''Европски ђачки парламент'' у 

периоду од 9. априла до 11. априла, на којем су учествовали и ч ланови нашег 

Ученичког парламента. 

16.  Мрежа за инклузију је одржала предавање о инклузији у школству 12.04.2016. 

у сарадњи са Парламентом. Похвала ученици Андријани Барлов на великом 

залагању. 

17.  Председница Парламента је у периоду од 7. до 8. маја присуствовала 

регионалном заседању ЕУР-а које се одржало у 14. београдској гимназији. 

Учесници су донели резолуције на основу којих се касније водила дебата на 

Енглеском језику.  

18.  Чланови Парламента и ученици наше школе су прикупљали слаткише за 

малишане из прихватилишта за децу Београд. Ову акцију је покренула 

професорка Биљана Самарџић. 

19.  Ученици су заједно са професорком Биљаном присуствовали манифестацији 

„Свестски дан породице“ 13.05.2016. у прихватилишту за децу Београд. 

20.  У периоду од 14. до 15. маја одржано је такмичење у дебати у Трећој 

београдској гимназији коме је присуствовао Константин Стоичков (члан 

Парламента). 

21.  Представници парламента су били чланови комисије за избор за ђака 

генерације у којој је Бјанка била изабрана да буде записничар. 

Задовољне смо радом Парламента ове године, надамо се да ће следећа бити још 

продуктивнија и да ће се чланови више активирати да не би све обавезе спале на 

појединце. Иако нисмо имали много састанака у другом полугодишту, сматрамо да 

смо доста тога урадили. Поред обавеза у Парламенту, Бјанка Стоичков је 

учествовала на ГОПТИ, Звездаријади (рецитовање, кратка прича и певање), 

такмичењу поводом Светског дана језика на Сингидунуму и многим другим 

такмичењима и предавањима. Похвала за ученике Страхињу Симијоновића, 

Димитрија Петковића, Константина Стоичкова, Андријану Барлов, Дамјана 

Стаменковића. Парламент је имао одличну сарадњу са директорком школе 

Јадранком Абузеид, педагогом Јасмином Павићевић и психологом Силвиом Радић, 

наставником Небојшом Антићем. 

Посебна похвала за Јасну Стошић која је у току ове године имала огромно 

разумевање и дала велику подршку у реализацији свега горе наведеног.  

 
Председник Ученичког парламента: Бјанка Стоичков 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА  СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Стручно веће српског језика и књижевности чини девет наставника: 

1. Боричић Горан 

2. Тополовић Санела 

3. Марковић Славица 

4. Топаловић Неда 

5. Трифуновић Јелена 

6. Самарџић Биљана  

7. Жујовић Јасмина 

8. Стефановска Марија 

9. Стојић Драгана 

У току школске године одржано је девет званичних састанака и низ неформалних 

сусрета и консултација с обзиром на обим активности. Годишњи план је реализован 

и на нивоу актива и на нивоу секција уз неке промене и одступања (држање огледног 

часа „Поезија за децу и рокенрол“ је одгођено и  када је требало да буде остварено, 

онемогућено је због  смртног случаја у Стручном већу).  

У току 2015/2016. било је мноштво активности. Изашао је нови број часописа 

„Оксиморон“. Учествовали смо на „Звездаријади“ и остварили сјајне резултате. Наши 

ученици су у оквиру Звездарске кратке приче освојили Прво и Друго место, на 

Поетским вечерима Трећу награду, а у оквиру Уметничке фотографије, Прво и Друго 

место. 

Одржане су новогодишња приредба и Светосавска академија, посећен је Сајам 

књига, организована су два позоришна гостовања („Зато што те се плашим“, „Сокин 

и Босина“). У оквиру семинара „Ми и они други“ презентован је скеч у Музеју афричке 

уметности на тему миграције и сеобе. 

Чланови актива су похађали зимски семинар на Филолошком факултету. 

Одржан је Један занимљив час на тему А. С. Пушкин, „Евгеније Оњегин“ и 

организовано школско такмичење рецитатора. Обележен је Дан матерњег језика. 

На Књижевној олимпијади смо остварили одличне резултате.  Три ученице,  Марија 

Милетић, Марија Арбутина и Милица Котур су са Општинског прошле  на Градско 

такмичење, где су заузеле Прво и Друго место и тако се пласирале на Ребуличко 

такмичење у Сремским Карловцима, где је Милица Котур освојила 3. место. 

И ове године је одржана ГОПТА, где су се представили таленти наше школе. 

Успешно је завршен матурски испит из српског језика и књижевности и изабран је 

најбољи матурски рад. 

Према наведеним чињеницама, видимо да је план и програм остварен на најбољем 
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нивоу и обогаћен разноврсним активностима. 

Руководилац Актива: Неда Топаловић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

- Чланови Актива страних језика: Зевник Душанка, Смиљанић Душанка, Ненадић 

Гордана, Вранић Јелена, Цигуљин Мирела, Бисенић Ивана, Веселиновић 

Милена, Радевић Јелена и Трнинић Весна.  

- Укупно је одржано 9 састанака Актива страних језика. 

- Урађено је следеће (по месецима): 

 

СЕПТЕМБАР 

- Kонституисан Актив страних језика 

- Усвојен годишњи план рада наставника 

- Усвојен распоред писмених задатака и контролних вежби 

- Изабрани уџбеници за текућу школску годину  

 

ОКТОБАР 

- Испланирано одржавање допунске наставе. План остварен. У току школске 

године часова допунске наставе одржано укупно (по наставницима): 

Енглески језик: 

Веселиновић Милена - 35  

Цигуљин Мирела - 18 

Бисенић Ивана – 7 

Смиљанић Душанка – 5 и додатна – 5 

Ненадић Гордана – 12 часова додатне наставе 

 

Латински језик: 

Радевић Јелена – 30 

Tрнинић Весна - 17 

 

- Утврђени предлози за стручно усавршавање наставника. План остварен. 

Следећи наставници похађали су следеће семинаре: 

 

Вранић Јелена:  

- Тhe Second MM Publicatiоns ELT Conference (28.11.2015.) 

Смиљанић Душанка:  

- Тhe Second MM Publications ELT Conference (28.11.2015.) 

- Одрастање без алкохола,дроге,коцке ,секти и насиља (11-12.02.2016.) 

- Teacher Development / The Cambridge Day Serbia (12.03.2016. 
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Ненадић Гордана 

- Тhe Second MM Publications ELT Conference (28.11.2015.) 

- Одрастање без алкохола,дроге,коцке ,секти и насиља (11-12.02.2016.) 

Зевник Душанка: 

- Одрастање без алкохола,дроге,коцке ,секти и насиља (11-12.02.2016.) 

Веселиновић Милена 

- The Importance of Motivation in ELT - Rob Dean (29.08.2015.) 

- Creativity inspires both teachers and students - Carol Read (21.11.2015.) 

- The Second MM Publications ELT Conference - Natalie Hammerton (28.11.2015.) 

- Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања – модули: 3 и 4 

– Смиља Крнета, Славица Ђорђевић (16.01.2016.) 

- Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања – модули: 5 и 6 

– Смиља Крнета, Славица Ђорђевић (20.02.2016.) 

- Презентација уџбеника “Traveller” – DATA STATUS (15.04.2016.) 

- Shakespeare lives in 2016 – Ewan Ferni (16.04.2016.)  

- Непролазна актуелност Шекспира – Зоран Пауновић (Шеста београдска 

гимназија, 22.04.2016.) 

- 14. ЕЛТА конференција (20 и 21.05.2016) 

Бисенић Ивана 

- Примена интерактивних / дигиталних уџбеника у настави – у организацији Клетт 

друштва за развој образовања (06.03.2016.) 

 

Радевић Јелена 

- Креативна настава класичних језика 

Трнинић Весна 

- Школско законодавство – основа образовања и васпитања (09.02.2016.) 

 

НОВЕМБАР 

- Анализиран успех ученика на завршетку првог наставног периода 

- Чланови Актива су се упознали са новим Правилником о оцењивању за 

средње школе и продискутовали о усклађености критеријума оцењивања у 

оквиру актива. 

 

ДЕЦЕМБАР 

-  Испланирано је држање угледних и огледних часова 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

- Анализиран успех ученика на завршетку другог наставног периода. 
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Из енглеског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама и 

одсецима: 

 

Први разред: Други разред: Трећи разред: Четврти 

разред: 

МС – 3,83 МС – 3,67 МС – 3,74 МС – 3,48 

Ф – 4,21 Ф – 4,22  Ф – 4,04  Ф – 4,14  

Л – 4,07 Л – 3,19 Л – 3,99 Л – 4,43 

С – 3,62 С – 3,23 С – 3,42 С – 3,04 

 

- Из латинског језика постигнут је следећи успех по одсецима: 

Први разред 

МС – 2,57 Ф – 3,38 Л – 4,24 С – 3,15 

 

- Анализирана је реализација наставних планова и програма и установљено је да 

су наставни план и програм у потпуности реализовани 

- Испланирано учешће ученика на такмичењима 

 

МАРТ 

- Утврђен облик матурског испита из енглеског језика 

 

АПРИЛ 

- Анализиран успех ученика на завршетку трећег наставног периода 

 

МАЈ 

- Испланирана припремна настава за разредне испите и матурски испит из 

енглеског језика. План остварен.  

 За полагање матурског испита из енглеског језика определило се 52 кандидата и 

припремна настава за те ученике одржавала се од 6.6.2016. до 10.6.2016. Часове 

припремне наставе одржали су наставници енлеског језика: Ненадић Гордана, 

Зевник Душанка, Цигуљин Мирела и Веселиновић Милена. Сви ученици су успешно 

положили матурски испит. 
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- Анализиран је успех ученика IV разреда на завршетку школске године. На крају 

школске 2015/16, ученици IV разреда показали су следећи успех из енглеског 

језика, по одсецима:  

   МС  - 3,78         Ф – 4,61       Л – 4,49          СТ  - 3,29 

ЈУН 

- Анализиран успех ученика I, II и III разреда на крају школске 2015/16. године: 

Из енглеског језика постигнут је следећи успех (просечна оцена) по годинама и 

одсецима: 

 

Први разред: Други разред: Трећи разред: 

МС – 4,11 МС – 3,83  МС – 3,87  

Ф – 4,69 Ф – 4,38 Ф – 4,57  

Л –  4,28 Л – 3,35 Л – 4,06 

С –  3,87 С – 3,70 С – 3,70 

 

Из латинског језика постигнут је следећи успех по одсецима: 

Први разред 

МС – 2,66 Ф – 3,44 Л – 4,27 С – 3,29 

 

Ниједан ученик није упућен на поправни испит нити из енглеског, нити из латинског 

језика. 

 

- Сачињен је предлог годишњег плана рада Актива страних језика за школску 

2016/2017. годину. 

- Одређен је руководилац Актива за школску 2016/17. годину и то је и ове године 

Бисенић Ивана. 

- Сачињен је предлог поделе часова по наставницима за школску 2016/2017. 

годину и он се налази у прилогу овом Извештају. 

 

Руководилац Актива: Ивана Бисенић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ, 

МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Актив наставника чине наставници Историје, Географије, Музичке културе и Ликовне 

уметнсоти, настао је издвајањем из стручног актива Друштвених наука на крају првог 

полугодишта школске 2013/2014.године. 

Настава из предмета стручног актива Историје, Географије, Музичке културе и 

Ликовне уметности у току школске године је реализована у потпуности (пар часова 

ниј еодржано због спречености наставника, из оправданих разлога, углавном због 

болести) по предвиђеном плану и програму. 

На састанцима смо разматрали методе за унапређење наставе, могућности набавке 

наставних средстава и у спех ученика из предмета који предају чланови актива. 

Чланови актива су изразили задовољство постигнутим успехом ученика из историје, 

географије, музичке културе и ликовне уметности (шири извештај о оствареном 

успеху ученик је урађен на посебном састанку актива, одржаног 29.06.2016.године.). 

Највише активности и пажње чланова актива у току другог полугодишта било је 

усмерено око реализације реформисаних планова и програма из предмета актива 

као и припреме за реализацију плана и програма изборних предмета, уколико буду 

изабрани од стране ученика друге године, свих смерова, изузев смера санитарно-

еколошког техничара у коме се и даље изводи настава по нереформисаним 

плановима и програмима. 

Годишњи план рада Стручног актива је скоро у потпуности остварен, изузев посете 

галерији САНУ, која није реализована, због недостатка интересовања ученика. 

На сручном усавршавању су били: 

Антић Небојша, семинар: Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља. 

Љиљана Петковић – Вранић, семинар: Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти 

и насиља. 

Маринковић Живорад, семинар: Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и 

насиља. 

Бађевић Александар, семинар: Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и 

насиља. 

Чланови актива су у току школске године присуствовали већем броју трибина из 

области предмета којима предају а које су реализовали Активи настаника историје, 

географије и музичке културе на својим матичним факултетима а која нису биле 

предвиђене годишњим планом рада Стручног актива. 

Чланови актива су изразили наду да ће у следећој школској години постићи још 

боље резултате у свом и раду Стручног актива. 

Руководилац Актива: Небојша Антић 



Извештај о раду Школе  2015/2016. 
 

 
 

99 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА ФИЛОЗОФИЈЕ, ПСИХОЛОГИЈЕ, 

СОЦИОЛОГИЈЕ, УСТАВА  И  ПРАВА  ГРАЂАНА  И ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА 

СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА ФИЛОЗОФИЈЕ, ПСИХОЛОГИЈЕ, СОЦИОЛОГИЈЕ, 

УСТАВА И ПРАВА ГРАЂАНА И ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА ЧИНЕ: 

- Наставници Филозофије и Медицинске етике : Снежана Батас и Татјана Савић 

- Наставници Психологије : Милена Терзић- Гвозденовић и Мирјана Терзић  

- Наставници Социологије и Устава : Жељка Николов и Ивана Недељковић 

- Наставници Грађанског васпитања : Милена Терзић- Гвозденовић, Жељка Николов, 

Наташа Тодосијевић, Ивана Недељковић, Небојша Антић, Живорад Маринковић 

 

Настава из предмета стручног актива у току школске године је реализована у 

потпуности. На састанцима смо разматрали методе за унапређење наставе, 

усаглашавали критеријуме оцењивања и вршили евалуацију наставе. 

Извршена је анализа успеха ученика на крају школске године. 

Наставници су одржали допунску и додатну наставу и присуствовали огледним и 

угледним часовима. 

Планиран је и избор уџбеника за следећу школску годину. 

Наставници психологије су написали нове наставне теме за програм здравствене 

психологије. 

Наставници Милена Т. Гвозденовић и Жељка Николов упутили су ученике на 

следеће ваннаставне активности :  

- пратили су и учествовали у дебатама у Дечијем Културном Центру, на тему 

савремне контраверзе породице 

- ишли су на представе за тинејџере у Центру За Културу и Спорт Шумице  

- гледали су неколико представа у позоришту на Славији 

- однели пакетиће за Нову Годину у Црвени Крст  

- посетили Фестивал Здравља у Дому Омладине 

- обележили су Дан борбе против суицида и израдили пано у оквиру   

  наставе психологије који је постављен у ходнику школе. 

- обележили су Дан борбе против пушења  

- посетили су предавање на тему „ МУЗИКА КАО ЛЕК“ 

- учествовали су на семинару „ МИ И ОНИ ДРУГИ“ 
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Наставници Татјана Савић и Небојша Антић одржали су огледни час на тему 

Проблеми морала у оквиру наставне јединице Етичке дилеме везане за проблем 

абортуса. Циљ овог часа је био развој етичког мишљења и усвајање нових 

становишта на проблеме абортуса. 

Наставник Небојша Антић је такође био учесник на предавању о подизању свести и 

знања о проблемском и патолошком коцкању и зависности од интернета.  

Руководилац Актива: Милена Терзић Гвозденовић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 

Чланови стручног већа су наставници: Жељко Кубура, Андрија Терзић, Весна 

Обрадовић- Антонић, Марија Тратар и Зорица Ракочевић. 

Стручно веће наставника математике у протеклом периоду одржало је шест 

сатанака. Извршена је припрема за почетак школске године, усаглашени годишњи и 

оперативни планови, направљен распоред  додатне и допунске наставе и усаглашен 

критеријум оцењивања.   У другом полугодишту је анализирано постигнуће ученика и 

извршене су обимне припреме за учешће ученика на државном такмичењу из 

математике.  

Такмичење је одржано у Сремској Митровици 23.априла 2016.године. Сви ученици 

наше школе, у ни мало лакој конкуренцији, постигли су добре резултате, а прва 

места убедљиво су освојиле Александра Илић у конкуренцији трећих и Драгана 

Тутуш, у конкуренцији четвртих разреда. 

Тиме је још једном, захваљујући стрпљивом  раду чланова актива са не баш великим 

бројем заинтересованих ученика, наша школа повисила свој углед међу 

медицинским школама у Србији. 

Средње оцене ученика су (код сваког од наставника):   

Жељко Кубура (3.71) – СТ 1/1 (3,53), СТ 1/2 (3,22), Ф 1/1 (4,13), Ф 1/2 (4,00), МС 1/1 

(3,75), Ф 3/1 (3,81), Ф 3/2 (3,47), Ф 3/3 (3,75).  

Андрија Терзић (3,57) – Ф 2/1 (3,78), Ф 2/2 (3,97), Ф 2/3 (4,30), МС 2/1 (3,51), МС 2/2 

(3,60), СТ 2/1 (2,60), СТ 2/2 (2,71), Л 4/2 (4,07). 

Весна Обрадовић- Антонић (3,75) – МС 1/2 (3,53), МС 1/3 (3,71), МС 1/4 (3,55), МС 1/5 

(3,61), МС 1/6 (3,32), Ф 1/3 (3,75), Ф 4/1 (4,14), Ф 4/2 (4,06), Ф 4/3 (4,12). 

Марија Тратар (3,40) – Л 3/1 (3,33) и Л 3/2 (2,56) - укупно (2,94)- математика,  а СТ 4/1 

(3,55) и СТ 4/2 (4,17) - укупно (3,86) - здравствена статистика. 

Зорица Ракочевић (3,22) – Л 2/2 (2,30), Л 1/1 (2,90), Л 1/2 (3,72), Л 4/1 (3,40), МС 2/3 

(2,67), МС 2/4 (2,30), МС 2/5 (2,68), МС 2/6 (2,41), Л 2/1 (2,87). 

У протеклом периоду, због мера штедње, по први пут у последњих 20 година, нико 

није отишао на семинар који организује Друштво математичара Србиј. Такође је 
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актив уштедео школи знатна средства пошто није обнављао фонд уџбеника и 

збирки. 

Редовна настава је у потпуности реализована. Допунска наства је одржавана у 

задатим терминима кад год су ученици долазили. Већина ученика није ни долазила 

на допунску наставу, осим изузетака који стварно на редовном часу нису успели да 

савладају градиво, а трудили су се. 

Руководилац Актива: Жељко Кубура 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА РАЧУНАРСТВА И 

ИНФОРМАТИКЕ 

Стручно веће Рачунарства и информатике састало се 6 пута у саставу Марина 

Штркаљ, Марија Тратар и Нада Корићанац.  

Током школске извршена је подела часова, усвојен је Годишњи план и програм рада 

Стручног већа, обављена је подела часова по одељењима и наставницима, 

формиране су групе за извођење наставе у кабинетима за информатику, утврђене су 

методе и облици утврђивања градива и провера знања ученика. Донети су 

заједнички критеријуми које су наставници усагласили .  За сваку оцену је тачно 

одређено шта ученици морају да савладају. За ученике који брже напредују у 

савладавању градивa из предмета Рачунарство и информатика наставници си 

предвидели постављање већих захтева на часу, пружање помоћи у реализацији 

истих и усмеравање ученика на области које их занимају, а омогућавају примену 

рачунара. Ученицима који имају тешкоће у савладавању градива из овог предмета 

наставници несебично пружају помоћ на часу и ван часова, када то могућности 

дозвољавају. Напомињем да са оба кабинета за информатику заузета од првог до 

седмог часа сваког дана када се настава реализује са ученицима прве године. 

Од наставних средстава у овој школској години кабинет није добио ништа осим 

потрошног материјала (папир, кетриџ). 

Сваки члан актива је рачунао своју просечну оцену за друго полугодиште: 

1. Марина Штркаљ.............4,04 

2. Марија Тратар…….………..3,92 

3. Нада Корићанац…………..4,45 

Семинари на којима су наставници овог струцниг већа учествовали у овој школској 

години: 

-  ''Одрастање без алкохола, дроге, коцке'' (16) Марина Штркаљ  

    ''Нове технологија у образовању'' (1) - Марина Штркаљ 

- ''Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитањ'' - модули 4 и 5.(8) -

Нада Корићанац 

Руководулац Актива: Марина Штркаљ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ 

Расподела часова за 2015/16. школску годину: 

Слободан Кљајић: ФT 1/1,2,3; CT 1/1,2; Ф 3/1,2,3; CT 3/1,2, → 20 часова 

Снежана Бећирић: MC 2/2,3,4,5,6; Л 2/2; Ф 4/1,2,3; Л 4/2 → 20 часова 

Мирјана Анић: СТ 2/1,2; MC 4/1,2,3,4,5,6; CT 4/1,2 → 20 часова 

Ивана Златковић: MC 1/6; MC 2/1; Л 2/1; MC 3/1,2,3,4,5,6; Л 3/2 → 20 часова 

Драгослава Јекић: МС 1/1,2,3,4,5; Л I 1,2 → 14 часова 

У Београду, дана 25. септембра 2015. године се одржала „ Ноћ истраживача” по 

десети пут. Преко 300 младих истраживача је и ове вечери у периоду од 16 часова 

до поноћи било са ученицима из многих школа са територије града Београда у 

незаборавној забавној истраживачкој авантури на много локација у граду, са 

слоганом “Засијајмо заједно у ноћи”. 

Организатори свих дешавања у Београду су тимови Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, београдског Фестивала науке, Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић”, Математичког факултета Универзитета 

у Београду, Факултета за физичкухемију Универзитета у Београду и Института 

„Михаило Пупин” у сарадњи са научним демонстраторима из многих других 

института, факултета и удружења. 

Ученици Медицинске школе Београд (Звездара), заједно са наставницама Иванком 

Стојадиновић и Аном Јањушевић,су и овога пута показали велику заинтересованост 

за науку и неколико пута учествовали у извођењу разних експеримената и у давању 

логичних одговора, на неколико локација које су посетили те вечери. 

Од 1. октобра 2015. уместо Драгославе Јекић почиње рад у настави физике Ката 

Вулетић. 

Колегиница Снежана Бећирић је присуствовала XXXIV Републичком семинару о 

настави физике, одржаном у студентском одмаралишту ''Ратко Митровић'', на 

Златибору, од 12-14. маја 2016. 

Семинар је обухватао предавања о Нобеловој награди из физике за 2015. годину, 

предавања из актуелних области: гравитациони таласи, студије о светлости и др. На 

семинару су, поред предавања, организоване и радионице: ЦЕРН Мастерклас, 

Трење, од сложене науке до часа физике, Креирање онлајн тестова у алату 

Соцративе и многе друге. 

Ово је био најпосећенији семинар, било је 267 колега. 

У сваком случају, било би још лепше, да смо могли сви из наше школе да одемо. 

Надајмо се следеће године. 
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1) Извештај о просечним оценама из физике на крају првог полугодишта школске 

2015/16. Године 

МС 1/1 (3,16); МС 1/2 (3,23); МС 1/3 (3,27); МС 1/4 (2,77); МС 1/5 (2,81); МС 1/6 (3,42); 

Ф 1/1 (3,47); Ф 1/2 (3,80); Ф 1/3 (3,69); Л 1/1 (3,58); Л 1/2 (3,39); С 1/1(2,81); C 1/2 

(2,84).  

МС 2/1 (3,64); МС 2/2 (2,25); МС 2/3 (2,39); МС 2/4 (2,46); МС 2/5 (3,03); МС 2/6 (2,47); 

Л 2/1 (3,06); Л 2/2 (2,30); С 2/1 (2,75); C 2/2 (2,53). 

МС 3/1 (3,39); МС 3/2 (3,47); МС 3/3 (3,06); МС 3/4 (2,94); МС 3/5 (3,00); МС 3/6 (3,25); 

Ф 3/1 (3,81); Ф 3/2 (3,94); Ф 3/3 (3,84); Л 3/2 (3,44); С 3/1 (3,04); C 3/2 (3,41). 

МС 4/1 (2,29); МС 4/2 (2,18); МС 4/3 (2,66); МС 4/4 (2,03); МС 4/5 (2,15); МС 4/6 (2,18); 

Ф 4/1 (2,79); Ф 4/2 (3,35); Ф 4/3 (3,13); Л 4/2 (2,97); С 4/1 (2,83); C 4/2 (2,43). 

Средње оцене на нивоу разреда су: 

I разред: 3,25; II разред: 2,69; III разред: 3,41; IV разред: 2,50. 

 

2) Извештај о просечним оценама из физике на крају другог полугодишта школске 

2015/16. године 

МС 1/1 (3,50); МС 1/2 (3,46); МС 1/3 (3,57); МС 1/4 (3,29); МС 1/5 (3,00); МС 1/6 (3,65); 

Ф 1/1 (3,66); Ф 1/2 (4,06); Ф 1/3 (4,03); Л 1/1 (3,48); Л 1/2 (3,73); С 1/1 (3,19); C 1/2 

(3,22). 

МС 2/1 (3,97); МС 2/2 (2,85); МС 2/3 (3,00); МС 2/4 (2,57); МС 2/5 (3,21); МС 2/6 (2,79); 

Л 2/1 (); Л 2/2 (2,82); С 2/1 (2,86); C 2/2 (2,82). 

МС 3/1 (3,71); МС 3/2 (3,94); МС 3/3 (3,58); МС 3/4 (3,27); МС 3/5 (3,23); МС 3/6 (3,25); 

Ф 3/1 (4,00); Ф 3/2 (4,16); Ф 3/3 (3,94); С 3/1 (3,11); C 3/2 (3,69). 

МС 4/1 (2,85); МС 4/2 (2,64); МС 4/3 (3,30); МС 4/4 (2,74); МС 4/5 (2,94); МС 4/6 (2,61); 

Ф 4/1 (3,72); Ф 4/2 (4,58); Ф 4/3 (4,03); Л 4/2 (3,68); С 4/1 (); C 4/2 (2,53). 

 

Средње оцене на нивоу разреда су: 

I разред: 3,25 II разред: 2,69 III разред: 3,62 IV разред: 3,20 

Руководилац Актива: Слободан Кљајић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 

Наставници: Готовина Верa, Нинић Љиљана, Срдић Маја, Којановић Маша Ана 

Председник Стручног већа биолога : Којановић Маша Ана 

- У протеклом периоду Актив биологије се састајао више пута. Укупан број састанака 

у другом наставном периоду је 5.( На нивоу шк.године 10). 

- Наставници су се састајали и консултовали више пута о различитим темама. На 

њима се разговарало о реализацији наставе, плановима и постигнућима, 

спровођењу матурског испита из биологије , планова рада, поделе часова. 

 - С обзиром на релативно повећан број недовољних оцена за предмет биологија на 

тромесечју другог полугодишта, наставници су предузели интензивније мере како би 

се негативне оцене поправиле.  Наставници наглашавају да ученици не похађају 

допунску наставу која је реализована код свих чланова актива. Сем ученика који 

долазе на секцију или оних који су се припремали за такмичења из биологије, остали 

ученици нису показали интересовање за часове других облика наставе. 

- Скоро сви ученици су поправили недовољне оцене до истека наставне године , сем 

неколико који нису успели да пређу праг знања и остали су за поправни испит у 

августовском испитном року.Такође, неколико ученика излази и на разредни испит 

услед не похађања наставе из различитих разлога. 

- Током школске године од стручног усавршавања, Маја Срдић, Нинић Љиљана и 

Којановић Маша Ана су похађале семинар „Школско законодавство“.  

- С обзиром да је Којановић Маша Ана била услед допуне фонда ангажована и у 

основној школи „1300 каплара“, тамо је у оквиру интерног усавршавања посетила 

угледне часове, предавања о Интерактивним таблама и первазивним развојним 

поремећајима ( докази у поменутој основној школи). Такође, сама је  реализовала и 

један угледни час . 

Остали облици рада: 

- Којановић Маша Ана водила је Еколошку секцију а Маја Срдић - Ботаничку секцију. 

Секције су се одржавале у складу са обавезама ученика, због реализације великог 

броја наставе  у блоку ван објекта школе. 

- Организовани су часови допунске наставе али је одзив ученика слаб.  

- У оквиру наставе биологије, наставник Маја Срдић је водила ученике на дводневни 

излет Рајац-Сувобор у периоду 16-17.април 2016. године. На излету је било  32 

ученика и 3 наставника као и два водича испред Планинарског друштва Копаоник. 

- Додатна настава је реализована 25 пута од стране М.Срдић кроз припреме за 

такмичење из биологије где су наши ученици постигли импресивне резултате, а 

М.А.Којановић - 1 час. 
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Ученици наше школе су се такмичили на Градском и Републичком такмичењу из 

биологије, где су се одлично пласирали. На републичком такмичењу из биологије, 

ученик првог разреда одељења ЛI-1 Милош Петровић, освојио је друго место у 

конкуренцији од 53 ученика. Тест за први разред обухватио је целокупно градиво 

програма гимназија природно-математичког смера из одобрених уџбеника (биологија 

ћелије, морфологија биљака, гљива, лишајева). Поред теста, ученици првог разреда 

је у практичном делу такмичења требало да детерминишу десет дикотиледоних 

биљака са наших подручја, где је Милош освојио максималан број бодова! Ученик 

четвртог разреда одељења ЛIV-1 Небојша Брезић, освојио је друго место у 

конкуренцији од 110 ученика. Такмичење за четврти разред се такође састојало од 

теоријског дела и вежби. Ученица ЛIV-1 Сузана Козакијевић такође је остварила 

значајан успех освојивши 78 поена. 

 - За ученике 4.разреда, организована је и реализована припремна настава за 

Матурски изборни испит из биологије, коју су Срдић Маја и Којановић Маша Ана са 

по 4 часа припремне наставе ( евиденција у дневнику припремне наставе). Матурски 

испит је полагало 48 ученика, чија је просечна оцена била 4,92! Сви ученици су 

положили Матурски испит из биологије. 

- Допунска настава је одржавана и то на нивоу шк. године:  

М. А. Којановић - 27 часова, 

М. Срдић-27-28 часова,  

Љ. Нинић 27-29 часова (евиденција у дневнику допунске наставе). 

- Секције су извођене у складу са обавезама ученика и наставника, и то Еколошка-20 

часова и Ботаничка 26 часова.Од излета, реализован је дводневни излет на Рајац-

Сувобор током другог полугодишта. 

- Маја Срдић је била ангажована у Окружној комисија за надзор у прегледању  

Комбинованог матурског теста 17.6.2016 за Нови Београд, а Маша Ана Којановић као 

прегледач комбинованог теста 17.6.2016 и Жалбена комисија 20.6.2016 у ОШ 

„Јелена Ћетковић“ на Звездари. 

- И у наредном периоду ће се реализовати секције али су руководиоци други. 

Еколошку секцију ће водити Маја Срдић, а Маша Ана Којановић Ботаничку,  док ће 

нови председник Стручног већа бити Нинић Љиљана за шк.2016-2017 годину. 

Руководилац Актива: Маша Ана Којановић 
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ИЗВЕШТАЈ  АКТИВА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ 

Прво тромесечје школске 2015/2016 године почело је у примени и реализацији 

наставних планова и програма и упућивању деце и организовању допунске и 

додатне наставе. Током тромесечја одзив  деце допунској настави је био минималан. 

На крају првог тромесечја забележен је већи број негативних оцена у одсеку 

медицинских сестара прве и треће године, тако да је у МС 3/6 било 17 опомена из 

хемије. 

У другом тромесечју незаинтересованост деце за поправљањем оцена се наставља 

до пред сам крај полугодишта, када настаје значајан помак. 

Васић Драгица, Ђаловић Милина и Куљача Јасмина су присуствовале семинару : 

Наркоманија, алкохолизам и коцка у трајању од 16 часова. 

У току другог полугодишта, наставници хемије су се и даље трудили да деци којима 

је потребна већа помоћ у схватању градива посвете већу пажњу. 

Добијена је могућност избора изборног предмета за ученике другог разреда, тако да 

ће поједини опредељени  ученици фармацетског одсека у трећој години похађати 

наставу хемије. 

Због смањења фонда часова, наставник хемије Мирјана Живковић, одлуком 

комисије за технолошке вишкове, остала је са недељним фондом од 8 часова. 

За следећу школску 2016/2017 годину, за председника актива хемије пријавила се 

Васић Драгица. 

Руководилац Актива: Јасмина Куљача 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

План и програм рада верске наставе за друго полугодиште школске 2015/2016 

године, у принципу је у целости остварен, као што су реализоване и предложене 

идеје обогаћења и осавремења верске наставе донете на 4 актива верске наставе 

одржаних у току школске године.  

Поред одржаних редовних наставних јединица, деца су периодично вођена у Цркву 

на празнична богослужења, тј. на Св. Литургију у параклис Св.Јована Златоустог у 

Студенстском граду, као и у Цркву Св.кнеза Лазара у улици 21 Дивизије која је близу 

наше школе.Мултимедијалани моменат верске наставе jе и даље присуствовао, као 

и у првом полугодишту, тако да су одгледани поједини играни и кракометражни и 

дугометражни документарни филмови социолошко – философског, теолошког и 

харитаттивног карактера , после којих смо водили конструктивне разговоре. Деца су 

такође дала свој допринос предложивши да се уведе принцип индивудуалних 

писаних радова на одређене теолошке и животне теме после којих би се водио 

међусобни разговор на дату тему. То ће од сада бити пракса сваке школске године. 
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Током овог полугодишта више пута смо понедељком, када смо сви вероучитељи 

присутни у школи због заједничке смене, разговарали о могућим идејним решењима 

у вези са још интензивнијим радом на обогаћењу верске наставе од којих смо неке 

реализовали, а неке ћемо, уз Божију помоћ, остварити у следећем полугодишту. 

Вероучитељи: Срђан Ћосић, Милица Ракић, Дејан Булајевић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

У току  школске 2015-2016 године одржано је седам састанка стручног већа. 

Наставни планови и програми су остварени у потпуности. 

Просек оцена по наставнику је следећи 

Стојковић Предраг  4.20 

Живковић Младен   4.96 

Раичевић Маринко  4.96 

Драгишић Радојка   4.58 

Јанковић Мирјана   4.79 

Виторовић Славица 4.75 

Просечна оцена 4.70 

Одржана су следећа општинска такмичења у којима смо као школа учествовали: 

фудбал, одбојка , рукомет, кошарка и атлетика. 

Градска такмичења на која смо се пласирали су кошарка-девојке и атлетика-дечаци. 

На градском такмичењу у атлетици освојено је треће место у скоку у даљ. 

У току школске године одржаване су секције фудбала, одбојке,рукомета, кошарке и 

атлетике. Због недостатка простора секције немају сталне термине већ се заказују 

пред такмичења. 

Руководилац Актива: Славица Виторовић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

Стручно  веће здравствене неге броји 26 чланова. Списак чланова Стручног већа 

налази се у прилогу. 

У току ове школске године одржано је седам састанака Стручног већа, на којима су 

се реализовале активности по предвиђеном плану за рад. 

Наставници Стручног већа здравствене неге реализовали су редовне вежбе и 

наставу у блоку по плану и програму за ови школску годину.  
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Настава здравствене неге, вежбе и блок настава реализована је у потпуности. 

Обновљени су уговори са наставним базама. 

Стручно веће се бринуло о опремљености кабинета за здравствену негу. У школи 

постоје три кабинета за здравствену негу, кабинет за прву помоћ, кабинет за 

педијатрију и гинекологију и акушерство са негом, кабинет за инфектологију са негом 

са моделима инфективних болести. Кабинети су опремљени материјалом који је 

потребан за увежбавање медицинско – техничких радњи које су предвиђене 

наставним планом и програмом, као и за кабинете здравствене неге, што омогућава 

бољу реализацију наставног програма, као и унапређење наставе. 

Одржано је школско такмичење из здравствене неге, а учествовали смо и на 

републичком такмичењу из здравствене неге у Шапцу и освојили осмо место од 

укупно 24 школе у Србији. 

Реализовани су огледни у угледни часови (извештаји су у прилогу). 

Стручно веће здравствене неге активно је сарађивало са Медицинским школама 

Србије (Секција здравствене неге).  

Чланови Стручног већа слушали су многа предавања и семинаре (извештаји са 

предавања и семинара налазе се у прилогу). 

Стручно веће здравствене неге и ученици одсека медицинска сестра – техничар 

учествовали су у акцијама: „Дани здравља“, у организацији општине Звездара, као и 

на фестивалу здравља у организацији града Београда. Били смо активни и на 

сајмовима образовања и на разним трибинама. 

У организацији Асоцијације медицинских сестара и техничара Србије, на Златибору 

12. маја, присуствовали смо додели награда најбољим ученицима завршних 

разреда. Наши представници су присуствовали академији која је том приликом 

одржана. 

Руководилац Стручног већа здравствене неге: Данка Радосављевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 

Чланови Стручног већа су: 

1. Стојичић Милена 

2. Милановић Снежана  

3. Шешлија Мила 

4. Вујичић Елизабета 

5. Павловић Брана 

6. Сакл Снежана 



Извештај о раду Школе  2015/2016. 
 

 
 

109 

7. Николић Марковић Биљана  

8. Михаиловић Александра  

9. Брајовић Бранка 

10. Пршић Далиборка 

11. Ристановић Андријана 

12. Крупниковић Предраг 

13. Миља Миљковић 

14. Милка Лукић  

15. Ксенија Беара 

16. Александра Пејић 

17. Витковић Александар 

Већина планираних активности за 2015 – 16. год. су се одржале према утврђеном 

годишњем плану. 

На састанцима Актива су усаглашавани планови и критеријуми оцењивања,   

анализирани  постигнути резултати и дискутовало се о активностима чланова већа.  

На екскурзији треће и четврте године у Прагу која је изведена од 28. 9 – 2.10. 2015. 

свој посао су успешно обавиле колегинице др Снежана Милановић и др Миља 

Миљковић, указујући неопходну помоћ великом броју наших ученика. 

У периоду од 05. до 08. новембра 2015. године на Тари, у организацији Асоцијације 

лабораторијских технолога и техничара Србије одржани су „Дани лабораторијске 

дијагностике Републике Србије са међународним учешћем“ на којима су активно 

учествовала др Биљана Марковић Николић,  која је одржала предавање на тему 

''Анемија-подела, патогенеза и дијагноза''. 

Милена Стојичић и Миља Миљковић су са ученицима одељења III1,2,3,6 одсека 

медицинских сестара посетили  25.11.2015 изложбу „Медицина  у Србији кроз 

векове“ у Музеју медицине Српског лекарског друштва. 

Као и сваке године и ове школске године је у Школи обележена лекарска слава 

Свети Врачи Козма и Дамјан, 14.11.2016. године. Слава је обележена молитвено,  

резањем славског колача уз беседу свештеника Срђана Ћосића, вероучитеља наше 

школе. Овогодишњи домаћини славе били су и лекари и медицинске сестре, 

наставници наше школе.  

Уз пратњу својих наставника др Елизабете Вујичић и др Павла Јовића, 21. новембра 

2015. године ученицe наше школе су ималe лепу прилику да на Факултету за 

физичку хемију присуствују извођењу занимљивих огледа које су им припремили 

наставници,  а демонстрирали студенти тог факултета.  

Светски дан борбе против сиде, 1. децембар,  обележио је др Предраг Крупниковић 

са својим ученицима изванредно направљеним паноима, постављеним у холу 

школе.  
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Поводом међународног дана ретких болести који је обележен последњег дана 

фебруара, Национална организација за ретке болести Србије покренула је акцију 

''Загрли за ретке - загрли за Гиниса'', како би се подигла свест о проблемима 

оболелих, неопходности боље дијагностике и већој доступности савремених 

терапија. Акција је спроведена у периоду од 21. до 27. фебруара са циљем да се 

прикупи више од 108121 фотографија загрљаја, што је тренутно Гинисов 

рекорд.Ученици и наставници наше школе, Кристијан Карин,  др Андријана 

Ристановић, др Мила Шешлија, др Александра Михаиловић и др Милена Стојичић  

су својим загрљајима подржали акцију и сакупили преко 400 фотографија. 

Ученици МС III1 су са др Миљом Миљковић 11. 3. 2016. присуствовали предавању 

посвећеном Дану матичних ћелија у Библиотерци Града.  

Ученици наше школе прикључили су се манифестацији Недеља свести о мозгу и 

присуствовали предавању "Мозак у адолесцената", које се одржавало у библиотеци 

града Београда 18. марта 2016. године. Манифестацији су присуствовали ученици 

треће године одсека медицинска сестра – техничар а организатор је била др Миља 

Миљковић. 

Током марта, априла и маја под менторством и координацијом др Елизабете Вујичић 

одржано је 7 угледних часова „Стерилизација и дезинфекција“ ученицима свих 

профила. 

За Светски дан заштите вода др Милка Лукић је са ученицима припремила паное 

који су у улазном холу упозоравали на забрињавајући тренд уништавања ресурса 

питке воде код нас и у свету.  

У Великој сали Градске општине Звездара, одржано је предавање о безбедности 

саобраћаја са интерактивном радионицом у оквиру пројекта ''Безбедан 

мотоциклиста''.Предавању су присуствовали ученици СТ II1 са наставницом Милком 

Лукић, а реализовао га је CERIB, под покровитељством Секретаријата за саобраћај, 

Агенције за безбедност саобраћаја и Српског комитета за безбедност саобраћаја. 

Школско такмичење из анатомије и физиологије одржано је 25.4.2016. године. 

Захтеван тест који je припремила др Александра Пејић  решавао је 41 ученик. Три 

најбоља ученика су са наставницом др Ксенијом Беаром отпутовала на овогодишње 

18. по реду Републичко такмичење из анатомије и физиологије које је одржано 13. и 

14. маја у Истраживачкој станици Петница.  

27.04.2016. предавању о матичним ћелијама које је организовао Институт за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду су 

присутвовали ученици лабораторијског одсека са наставницама др Снежаном 

Милановић и др Миленом Стојичић.  

10.мај - Међународни дан физичке активности ученици другог разреда су са др 

Андријаном Ристановић и др Миленом Стојичић обележили тако што су последње 

три станице до школе препешачили уместо да користе градски превоз.  
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Наставници изборних предмета су успешно припремили ученике за матурски испит 

што се показало у изванредним резултатима које су постигли  са средњом оценом 

4,57.  

У организацији свог разредног старешине, др Милене Стојичић, ученица наше школе 

Јована Вукашиновић је 31.5.2016. године у основној школи „Милоје Васић“ у 

Калуђерици одржала  предавање „Како чувати своје здравље“.  

Светска недеља примарних имунодефицијенција обележава се сваке године од 22. 

до 29. априла кроз разне догађаје и манифестације широм света. И ове године нам 

је др Миља Миљковић уприличила сусрет  са представницима Удружења грађана 

које окупља особе са примарном имунодефицијенцијом, оболелима и њиховим 

мајкама.   

Ученици прве године одсека санитарно еколошки техничар са својим наставницама 

др Милком Лукић и др Миљом Миљковић посетили су Фестивал здравља. Слушали 

су предавање "Балансирана исхрана и физичка активност у превенцији болести".  

1.6. 2016. петнаестак ученика одсека медицинских сестара посетили су Фестивал 

особа са инвалидитетом и са својом наставницом Миљом Миљковић у име наше 

школе дали су им подршку у њиховој свакодневној борби.  

Предвиђено предавање „Препоруке за припрему огледних и угледних часова“ др 

Елизабета Вујичић није успела да одржи због тога што је поред разредног 

старешинства у свом одељењу од 38 ученика цело друго полугодиште била 

ангажована и на замени оболеле колегинице др Биљане Марковић Николић.  

Др Елизабета Вујичић је са матурантима организовала сакупљање књига за школску 

библиотеку. Придружила им се и др Снежана Милановић са својим ЛТ IV1. 

Сакупљено је укупно 115 књига, из различитих области, што је прилично обогатило 

библиотечки фонд наше школе.  

Руководилац Стручног већа: Др Милена Стојичић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДСЕКА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА 

Актив лабораторијских техничара одржао је 10 планираних састанака у току школске 

2015/2016 год.Присуство чланова већа било је задовољавајуће.Планирани програм 

реализован је у највећем делу, сем у погледу одржавања предавања која нису 

одржана из техничких разлога. 

Стручно усавршавање наставника: 

- Крајем септембра су чланови актива Маја Борић, Бојана Средојевић Рвовић и 

Јелена Младеновић са ученицима лабораторијског одсека учествовали на 

манифестацији Дани здравља на Олимпу 
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- У новембру су чланови актива Стојан Алексов, Биљана Марковић- Николић, 

Љиљана Кузмановић  и Јелена Младеновић учествовали на међународном 

конгресу на Тари у организацији Асоцијације лабораторијских технолога и 

техничара Србије  

- У нашој школи је одржан Први међународни конгрес лабораторијских 

технолога и техничара Србије 8. и 9. априла. Чланови актива су 

присуствовали одличним предавањима, док је Стојан Алексов и учествовао са 

предавањем из области хематологије. 

- Ученици трећег разреда лабораторијског одсека су у пратњи наставника 

Павла Јовића били у посети факултету за физичку хемију 

- Ученице Л 4-1 су са наставником Јеленом Младеновић посетиле Пролећни 

фестивал здравља и одслушале предавање из области лабораторијске 

дијагностике. 

- У току зимског распуста биохемијска лабораторија је комплетно реновирана, 

купњен је и централни лабораторијски сто. Дом здравља Стари град је 

донирао пламени фотометар- анализатор за електролите . 

- Чланови актива Елизабета Вујичић, Бојана Рвовић и Наташа Радин одржале 

су угледни час "Стерилизација и дезинфекција".Укупно је одржано 5 часова 

практичног дела , где су се ученици МС, фармацеутског и санитарног одсека 

упознали са нашим кабинетом за стерилизацију. У угледном часу су 

учествовали ученици Л4/2- Петковић Милица, Трифуновић Бојан и 

Бадњаревић Дамјана. 

- 25.05.2016.године лаборанти l године присуствовали су угледном часу и 

обишли кабинет за здравствену негу, апотеку и кабинет за ДДД, као час 

систематизације из предмета лабораторијске технике. 

- Лаборанти Л4-1 и Л4-2 су донирали књиге школској библиотеци у оквиру 

акције које су спровеле Елизабета Вујичић и Снежана Милановић 

- За председника актива школске 2016/2017.године изабрана је Снежана 

Милановић, а записничар ће бити Александра Христић. 

 

Руководилац Стручног већа: Јелена Младеновић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДСЕКА 

САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА 

 У овој школској години 2015./2016. одржано је укупно 11 састанака Стручног 

већа Санитарно-еколошких техничара. 

 План рада за овај период је углавном  реализован са мањим одступањима.  

 Ради унапређивања наставног процеса, наставници, чланови Већа, коректно 

су сарађивали и усклађивали критеријуме вредновања ученичких постигнућа и 

усаглашавали наставне јединице предмета са теоријом и 
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вежбама.Наставници су се придржавали дефинисаних критеријума  при 

вредновању знања и вештина којима су овладали ученици, а према новом 

Правилнику о оцењивању ученика. 

 Часови који су изгубљени према договору наставника и ученика су  

надокнађени.  

 Што се тиче вежби, сви часови су одржани по плану, као и часови наставе у 

блоку (извештаји су у записницима састанака СВ).  

 Наставници су  уредно припремали кабинете и лабораторије за извођење 

часова вежби и наставе у блоку, и пратили рад у кабинетима према добијеним 

задужењима. Што се тиче наставе у блоку наставници реализатори ових 

часова и то: Далиборка Марић, Ивана Пантелић Алић, Ана Станисављевић и 

Јулијана Јовановић, имају изузетну сарадњу са колегама из наставних база. 

 У овој школској години добили смо нова наставна средства за извођење 

наставе из: Комуналне хигијене, Медицине рада и Дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације. 

 На крају сваког класификационог периода анализирани су  успех и постигнућа 

ученика и сви предавачи су задовољни постигнутим резултатима. 

 Чланови Стручног већа су похађали организовани акредитовани семинар за 

континуирану едукацију у просвети. Тема је била:“Безбедност хране путем 

знања о стандардима“ у организацији фирме СанЕко , компетенције 1 и 

приоритета 3,  а обуку су завршиле  Далиборка Марић и Јулијана Јовановић у 

трајању од 16 сати. Предавања су одржана коректно са пропратним 

радионицама у којима су учествовали све присутне колеге из других школа. 

Био је и теоријски и практични део семинара. Извештај је поднела Већу 

Јулијана Јовановић.-извештај је у фасцикли Стручног већа. Семинаре који су 

планирани за фебруар ће похађати велики број чланова  овог Већа који су нас 

известити о новинама које су сазнали. 

 У овој школској години имамо и новог члана Стручног већа Ану 

Станисављевић, санитарно-еколошког инжењера, распоређену на часове 

вежби и блокова у овом одсеку. За ментора именована је Јулијана Јовановић. 

Остварена је изузетно добра сарадња приправника и ментора, што су при 

посети часовима потврдили и педагошко-психолошка служба и помоћник 

директора. 

 Далиборка Марић је у току првог полугодишта положила стручни испит и 

стекла лиценцу за рад у просвети.  

 Наставници Далиборка Марић, Ивана Пантелић Алић и Јулијана Јовановић су 

са ученицима трећег разреда оба одељења Санитарно-еколошког одсека 

посетили Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса 

„Есоfair“, а извештај испред Стручног већа поднела је Ивана Пантелић Алић. 
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Исти наставници и ученици четвртог разреда оба одељења Санитарно-

еколошког одсека су посетили „Сајам EXPO 112- „Безбедност објеката и 

инфраструктуре, лица и пословања“ , где су ученици активно учествовали у 

демонстацијама које су извођене. Извештај испред Стручног већа поднела је 

Далиборка Марић - Извештаји су  у фасцикли Стручног већа. 

 Обележили смо Дан здраве хране посетом сајму „Форум вода 2015.“ Који се 

реализовао у BELEXPO центру у Новом Београду. Ту су ченици могли да виде 

нове технологије прераде воде које се користе у ЕУ и код нас, као и у које се 

све сврхе вода може искористити као извор енергије. Наставници који су са 

ученицима посетили сајам су: Далиборка Марић, Ивана Пантелић Алић, Ана 

Станисављевић и Јулијана Јовановић. Извештај Већу поднела је Јулијана 

Јовановић. 

 Обележили смо и Светски дан борбе против сиде израдом плаката и флајера 

који су урадили ученици трећег разреда, а који је за заинтересоване био 

постављен у свим кабинетима Санитарно-еколошког одсека школе. 

Обавештење је било истакнуто на паноу код зборнице. Организатори су 

Снежана Милановић Јулијана Јовановић, Далиборка Марић, Ивана Пантелић 

Алић и Ана Станисављевић. Овом приликом сви наставници похваљују 

ученике који су учествовали у обележавању Дана борбе против сиде.    

 Обележавање „Дана планете Земље“ и „Међународног дана акције за климу“ 

је спроведено ангажовањем ученика трећег разреда оба одељења Санитарно-

еколошког одсека и наставника Јулијане Јовановић и Далиборке Марић који су 

извршили мерења штетних гасова у ваздуху у околини Медицинске школе, а 

резултати су представљени на паноу у кабинету за санитарну технику. 

 Планирано обележавање Светског дана борбе против пушења Санитарно-

еколошки техничари трећег разреда су преставили израдом плаката и флајера 

који су били изложениу кабинетима овог одсека. Одељење III-1 радило је на 

задатој теми „Штетности цигарета правих и електронских“, а одељење III-2 је 

радило на теми „Утицај пушења на организам пасивних пушача“.  Ученике су 

ангажовали, подржали њихове идеје и координисали њихов рад следећи 

наставници: Јулијана Јовановић, Далиборка Марић, Ивана Пантелић Алић и 

Ана Станисављевић. Наставници су изразили велико задовољство радом 

ученика  и и њиховом  креативношћу. 

 Фестивал науке Београд 2015. су поједини ученици 4/2 нашег одсека 

самостално посетили и испред одељења усмено презентовали шта су све 

видели и сазнали. 

 Јулијана Јовановић и  Далиборка Марић  су према плану реализовале 

практични део угледног часа (5 часова) са темом „Стерилизација и 

дезинфекција“ са ученицима Дарком Старчевићем и Нином Спасојевић из 

одељења СТ III-2. Пре извођења свих часова одржани су састанци и припрема 

за извођење вежбе са ученицима који су учесници (вршњачки едукатори), на 

којима су се Далиборка Марић и Јулијана Јовановић са ученицима веома  
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конструктивно договарале око реализације угледног часа и унапређења истог. 

Током године због недостатка наставних средстава за извођење истог, 

промењена је концепција часа и методе које су ученици демонстрирали. 

 Присуствовали смо предавању еминентних стручњака из области Санитарно-

еколошког инжењерства, у Високој здравственој школи у Земуну, под слоганом 

“Санитарци на кафи“. Са ученицима одељења IV-2 активно учешће узели су и 

наставници Далиборка Марић и Јулијана Јовановић. Извештај Стручном већу 

поднела је Далиборка Марић. 

 Ивана Пантелић Алић и Ана Станисављевић су са ученицима IV-2 одељења 

представљали наш смер на Сајму образовања у Дому омладине у Београду. 

 Планирани угледни часови на тему“ Одређивање квалитета ваздуха“ и 

„Електромагнетни таласи „ нису реализовани у овој шк. години из техничких 

разлога, али ће се са новим идејама  реализовати следеће школске године. 

 Наставници су према утврђеном плану одржали припремну наставу за 

полагање матурског испита. Матурски испити су протекли коректно, а за 

најбољег практичара изабрана је једногласном одлуком матурске комисије 

Милица Марић ученица 4/2 одељења овог одсека. 

 На састанку Стручног већа одржаном 04.07.2016. у 9 часова у кабинету за 

ДДД, једногласном одлуком присутних чланова Већа за новог руководиоца 

изабрана је Јулијана Јовановић. (Извештај је у фасцикли СВ). 

Руководилац Стручног већа: Јулијана Јовановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДСЕКА 

ФАРМАЦЕУТСКИХ ТЕХНИЧАРА 

У школској 2015-2016 години је одржано 5  састанака стручног већа 

 Након конституисања већа, извшена је расподела блокова, а блокови су 

одржани на ВМА, апотекама АУ Београд,фармацеутском факултету и 

просторијама школе. 

 Изашао је уџбеник из токсиколошке хемије, аутор Љиљана Пауновић. 

 Извршена је анализа извођења наставе, предмета фармакогнозија у другом 

разреду, с обзиром да је тај предмет од ове школске године пребачен у други 

разред. 

 Одржани су планом предвиђени огледни часови и стручна предавања 

 Након сваког класификационог периода , вршена је анализа успеха ученика. 

 Редовно је одржавана допунска настава и праћење напретка ученика у 

савладавању наставних програма. 

 Редовно је одржавано стање залиха потрошног материјала у шкоплској 

апотеци. 

 Редовно је вршена анализа рада ментора са колегама које су у статусу 

приправника 

Руководилац Стручног већа: Кристијан Карин 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Новинарска секција ове школске године имала је десет чланова: Глишовић Милица, 

Јевтовић Тамара и Јовић Сандра (Л 4/2), Јоковић Исидора, Влатковић Владимир и 

Ђурић Ивана (Л 3/2), Мирчетић Алекса (СТ 4/1), Кукић Наташа и Симић Ивана (СТ 

3/2) те Здравковић Стефан (МС 4/4). 

Осим ове ''сталне поставе'', свако заинтересован могао се укључити у рад секције 

својим извештајем или дописом друге врсте са културних и спортских 

манифестација, излета, путовања и сл. Будући да је изашао само један број 

школског часописа ''Оксиморон'', новинари су своје извештаје износили на часовима 

српског језика. Тако су се вежбали новинарском занату (''брифингу''), усменом 

изражавању и различитим новинарским форматима. 

Школа је и ове године била веома активна ван редовног наставног процеса, те су 

млади новинари издашно помагали уређењу школског сајта као извештачи и непо-

средни учесници. 

Чланови секције учествовали су у обради података добијених путем анкете као и у 

одабиру текстова за овогодишњи примерак школског часописа ''Оксиморон''.  

Руководилац секције: Горан Боричић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

У септембру је формирана секција коју чине следећи ученици: Ања Зец, Кристина 

Кузмановић, Лука Маринковић, Анђела Радичевић, Милица Савић и Клаудиа Чина из 

одељења СТ 1/1, Маја Вићентијевић, Ива Јеринић, Михајло Радоњић и Александра 

Чолић из СТ 1/2, Александра Ђорђевић, Тијана Јовановић, Јована Чоловић, Ирена 

Манојловић и Јована Нинковић из Ф 2/2. Направљен је план рада током године, 

пошто су се појединачно изјашњавали о темама које их интересују. Није било 

заинтересованих за припреме за такмичење из језика. 

У октобру и новембру бавили смо се истраживањима: Језик наше народне поезије и 

Стил и језик у поезији савремених српских песника. Први задатак обухватио је епске 

песме предвиђене за обраду у 1. разреду, и неколико лепих лирских песама. Пошто 

други задатак подразумева изучавање поезије која је у наставном програму  1. и у 4. 

разреда, ограничили смо свој рад јер следеће године можемо да употпунимо 

истраживања са ученицима четвртог разреда и компаративном методом дођемо до 

нових закључака.  

У новембру смо проучавали одлике научног стила: Кроз васиону и векове, М. 

Миланковић. Поред тога, анализирали смо језичка интересовања и изражавање 

младих, издвајали најчешће фразе и стране речи у говору.  

У децембру смо се усмерили на нови истраживачки задатак о беседама Г. С. 

Венцловића. 
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Током фебруара и марта наставили смо започета истраживања. 

У априлу смо говорили о развоју књижевног језика, утврђивали одлике 

романтичарског и реалистичког стила и почели рад о функцији стилских фигура у 

роману Ана Карењина Л. Н. Толстоја. 

У мају смо допунили и систематизовали истраживачке задатке: Комуникација 

ученика путем савремених технологија и Одступање од правописних и стилских 

норми у медијима. Са овим задацима планирамо да изађемо  на Републичко 

такмичење лингвистичких секција у следећој школској години. Радове ћемо предати 

почетком новембра. Тек школска 2016/2017. показаће да ли смо били успешни, с 

обзиром на то да смо ове активности усклађивали са другим радним обавезама. 

Ове године је одржано 25 часова. 

Руководилац секције: Славица Марковић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БОТАНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Одржано је 26 часова Ботаничке секције.  

У раду секције учествовало је 28 ученика. 

План рада секције остварен је у потпуности. 

У септембру су чланови секције  припремали презентације и реферате о значају 

биљака у очувању  животне средине, посебно квалитета ваздуха и као извора 

хранљивих и  лековитих супстанци, као и микроскопске препарате биљних ткива. 

У октобру смо у околини школе посматрали коренове зељастих биљака и различите 

типова стабала након чега су чланови секције правили презентације и реферате. 

У новембру  смо сређивали хербарски материјал који је прикупљен од септембра као 

и прошлих  година. 

 У децембру је настављен рад са хербарским материјалом и израда презентација и 

реферата. 

 У јануару су чланови секције правили збирке плодова и семена. 

Главна активност у фебруару била је израда презентација и реферата о основним 

одликама и значају алги. 

У марту смо обновили  збирке лишајева, утврђивали присутност лишајева у разним 

деловима града и правили презентације о еколошком и фармаколошком значају 

лишајева. 

Од априла до јуна радили смо систематику виших биљака и њихов фармаколошки и 

еколошки значај израдом презентација и реферата и препознаванјем биљних врста 

на терену. 
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Чланови секције учествовали су у две акције у организацији Планинарско-спортског 

клуба „Копаоник“,Београд. 

У суботу 26. 12. 2015. Четири члана секције учествовала су у традиционалној 

планинарској акцији “Авала из четири правца“, у организацији Планинарско-

спортског клуба „Копаоник“,Београд  у сарадњи са Планинарским клубом „Авала“, 

Београд. Акција је промотивног карактера, организована уз помоћ Градског 

секретаријата омладине и спорта. 

Наша група ишла је западним правцем, стазом Ресник - село Пиносава - Споменик 

руским ратним ветеранима - врх Авале, Споменик незнаном јунаку - ТВ торањ - 

планинарски дом Чарапићев брест.  Дужина стазе је 12 км а висинска разлика 300 м.  

Учесници акције 

Ученици: Небојша Брезић, Л 4/1, Марта Кастратовић Ф 4/1, Александар Вујичић и 

Јелена Димитријевић Ф 4/3. 

Наставници: Весна Митровић, Мира Анић и Маја Срдић. 

16-17.4.2016. чланови секције су били на дводневном излету Сувобор-Рајац.  

На излету је било 32 ученика наше школе свих разреда. 

МС 1/1: Александра Симић, Ксенија Комазец, Емилија Јовановић, Катарина 

Марковић, Ана Милановић, Сара Дукић, Јелена Мицић, Лука Ђорђевић, Никола 

Ђукић, Џенис Даутовић, Димитрије Момчиловић и Теодора Сарић. Ф 2/1: Милена 

Матић и Андријана Чолаковић. Ф 2/2: Нађа Ивановић, Тара Радусиновић и Елена 

Попеску. МС 2/2: Светозар Војтечки. Л 2/2: Теодора Батиница, Јелена Нешовић, 

Мина Туфегџић и Андреа Илић. Л 3/1: Александар Симијоновић и Андреа Спасић. Л 

4/2: Драгољуб Милосављевић, Иван Неделков, Урош Лукић, Дамјана Бадњаревић, 

Јована Стојаковић, Теута Никол Нинковић, Милица Петковић и Анђела Ракић. 

Наставници Маја Срдић-организатор, Весна Митровић и Љиљана Нинић. 

Руководилац секције: Маја Срдић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Током шк. 2015-2016. Еколошка секција је 

одржана 20 пута.  У раду секције је 

учествовало  9 ученика. (Списак ученика у 

дневнику извођења секција). 

План рада је у највећој мери реализован кроз 

различите активности. 

Ученици су  дискутовали о темама 

загашивања воде, ваздуха, земњишта и 

хране, монитзорингу животне средине, 
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очувању животне средине, борби против вируса ХИВа, пушења, здравих животних 

стилова, земљишту,пестицидима и ђубривима.Највећи број активности је 

представљан рефератима и паноима који сеналазе у учионицама углавном СТ 2/1 . 

Ове активности су биле и циљано спровођене као део активности тима за Заштиту 

животне средине наше школе. 

У периоду од септембра до и новембра су чланови секције  припремали 

презентације и реферате о очувању  животне средине, посебно квалитета ваздуха и 

као извора хранљивих и  лековитих супстанци. Радили су реферате  и паное о 

храни, последицама нездраве исхране, пестицидима, ђубривима и амбалажи. 

Од децембра до фебруара чланови 

секције су израђивали паное и 

реферате о води, борби против 

дуванског дима и вируса ХИВа. 

Током марта, априла и маја су поред 

слободних активности ученика, израде 

паноа  и истраживања о здравим и 

нездравим стиловима живота, 

ученици посебну пажњу посветили и 

значају земљишта и ваздуха у љутском окружењу, и мониторингу животне средине.  

У марту смо обновили  збирке лишајева, утврђивали присутност лишајева у разним 

деловима града и правили презентације о еколошком и фармаколошком значају 

лишајева. 

Нису реализовани излети у сарадњи са Планинарско смучарским клубом Копаоник и 

Секцијом исхране из природе. 

У прилогу се налазе само неки од радова ученика чланова Еколошке секције. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Драмска секција формирана је на почетку школске 2015. године. 

У оквиру ове секције за школску 2015/ 2016. г. планирана су 3 пројекта : 

1. Новогодишња представа 

2. Обележавање Дана Светог Саве 

3. Годишње представљање талената 

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА 

Представа поводом новогодишње поделе пакетића деци чији су родитељи 

запослени у нашој школи одржана је 28.12.2015. 

Представу је осмислила наставница Санела Тополовић и заједно са наставницом 

Маријом Стефановском и ученицима реализовала у Мултимедијалној сали наше 

школе. 

Као и сваке године, након представе, Деда Мраз је поделио пакетиће деци. 

Манифестација је трајала сат времена.  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СВЕТОГ САВЕ 

Традиционално обележавање Дана Светог Саве одржано је 27.01.2015. у Свечаној 

сали наше школе. Ученици су извели пригодне текстове и достојанствено приказали 

величину овог празника. Поред рецитација и глуме, свечаност је употпунио и хор. 

Наставнице Санела Тополовић и Марија Стефановска  потрудиле су се да све 

протекне у најбољем реду и да организација буде беспрекорна.  

ГОДИШЊЕ ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТАЛЕНАТА 

Традиционална школска манифестација Годишње представљање талената 

одржана је 19.05.2016. у Свечаној сали наше школе. Више од 20 учесника са 

оригиналним извођењима обрадовало је преко 400 ученика који су седели у публици. 

Сви учесници су добили захвалнице, а они који су освојили три прва места добили су 

дипломе и вредне награде. Све је протекло у најбољем реду. За организацију ове 

манифестације побринуле су се наставнице Јелена Трифуновић и Биљана 

Самарџић. 

Поред планираних пројеката, драмска секција организовала је гостовање 

професионалних позоришних представа у Свечаној сали наше школе. 

Представа Зато што те се плашим пред нашим ученицима наступала је 

17.11.2015, а представа Сокин и Босина гостовала је 10.12.2015.  

За организацију наступа биле су задужене наставнице Јелена Трифуновић и Биљана 

Самарџић. 

Руководиоци секције: Јелена Трифуновић, Биљана Самарџић, Санела Тополовић и 

Марија Стефановска. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА 

Тим су у школској 2015/16.години чинили: Јасмина Павићевић, Стојан Алексов, 

Јелена Младеновић, Јелена Вранић. 

Тежиште рада Тима била је сарадња са Саветом родитеља, пружање помоћи и 

подршке у организацији, сазивању и раду Савета родитеља, присуствовање 

седницама Савета. 

Остале активности Тима реализоване током године: 

 сарадња са одељењским старешинама у планирању и праћењу реализације 

редовних одељењских родитељских састанака /обавезна 4 у току наставне 

године/, 

 сарадња са педагошко-психолошком службом у раду са родитељима ученика 

укључених у појачан васпитни рад и у оквиру васпитно-дисциплинског 

поступка, 

 учешће у раду Општинског Савета родитеља, пре свега, у активностима на 

заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

 укључивање родитеља у самовредновање рада Школе, 

 помоћ у организовању првог конститутивног састанка Комисије за избор 

ученика генерације у чијем саставу су представници Савета родитеља, 

 помоћ у раду свих комисија Савета родитеља.    

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

У току школске 2015/16.године Савет родитеља је одржао 4 састанка /25.септембра, 

26. новембра, 25. фебруара и 16. маја/. Савет родитеља је чинило 50 изабраних 

представника одељења од 52, 2 одељења због непостојања кворума на првим 

родитељским састанцима нису могли регуларно да изаберу свог представника у 

Савету родитеља /Ф4/3 и СТ3/1/. У току школске године одељење СТ 3/1 је изабрало 

свог представника па се и он прикључио раду Савета родитеља. 

Сви чланови Савета родитеља су упознати са Законом предвиђеним надлежностима 

као и са Пословником о раду. 

На сваком састанку Савета родитеља били су присутни представници Школе 

/директор и/или помоћник директора, чланови Тима за сарадњу са родитељима. 

Записнике је, уз сагласност родитеља, водила педагог Јасмина Павићевић. 

Савет родитеља је у току године именовао своје представнике у: 

 Тим за самовредновање 

 Тим за заштиту ученика од насиља 

 Комисију за избор Ученика генерације 

 Општински Савет родитеља 
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 Комисију за избор најповољније понуде за осигурање ученика 

 Комисију за избор агенције која ће реализовати излет ученика првог разреда 

 Комисију за избор агенције која ће реализовати петодневну екскурзију ученика 

трећег и четвртог разреда у школској 2016/17.години 

 

Савет родитеља је током свог рада донео следеће одлуке: 

 да се износ који одобрава осигуравајућа кућа (на име осигурања ученика, 20% 

од укупне уплате осигурања) искористи за куповину рачунара и пројектора за 

опремање још једне мултимедијалне учионице 

 избор најповољније понуде за осигурање ученика 

 избор програма и дестинације излета ученика првог разреда,  

 избор програма и дестинације петодневне екскурзије ученика трећег и 

четвртог разреда у школској 2016/17.години 

 износ дневнице за одељењске старешине који ће водити ученике трећег и 

четврог разреда на екскурзију  

 

Теме којима се још бавио Савет родитеља током школске године: 

 усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља 

 упознавање са Извештајем о раду раду Школе у школској 2014/15.години, 

Извештајем о раду директора, Извештајем о самовредновању рада Школе у 

школској 2014/15.години, Извештајем о активностима генерације 2011-2015. 

која је завршила школу, Годишњим планом рада за школску 2015/16.годину,  

 упознавање са извештајима о постигнућима ученика у току школске године 

 изношење примедби на рад одређених наставника и у сарадњи са директором 

и члановима Тима за сарадњу са родитељима изналажење начина за њихово 

превазилажење 

 упознавање са Извештајем о реализованој екскурзији ученика трећег и 

четвртог разреда 

 упознавање родитеља о новинама у наставним плановима и програмима од 

школске 2014/15.године и у 2015/16.години (други разред) и активностима 

Школе на убрзавању процеса доношења програма матуре, за шта је добијена 

и подршка Савета родитеља 

 упознавање родитеља у које су све сврхе и намене коришћена школска 

сопствена средства, а пре свега, у циљу побољшавања услова боравка и рада 

у Школи, унапређивања наставе, награђивања најуспешнијих ученика и 

подизања безбедности ученика на виши ниво (поправка подова у 28 учионица, 

замена осветљења у учионицама, реконструкција прилазних степеница, 

прикључење Школе на систем даљинског градског грејања, реновирање 2 

биохемијске лабораторије) 

 учешће у раду Општинског Савета родитеља 
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 упознавање о начинима на који су се родитељи појединих одељења 

укључивали у побољшање услова живота и рада Школе (уређивање учионица, 

кречење, фарбање, обезбеђивање паноа, куповина клима-уређаја, завеса, 

припрема предавања за родитеља у сарадњи са одељењским старешином), 

 упознавање са запаженим резултатима ученика на такмичењима /екипним и 

појединачним/ 

 информисање о начину прославе матурске вечери 

 упознавање са Записницима о инспекцијском надзору (редовни и ванредни 

прегледи) када је то била једна од наложених мера 

 активно учешће представника у раду Комисије за избор ученика генерације и  

Тима за заштиту ученика од насиља. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНЕ МЕДИЈЕ 

У овој школској години, као и у претходним, остварени су завидни резултати на пољу 

културне и јавне делатности наше школе, на шта смо нарочито поносни с обзиром на 

то да је у питању стручна школа. 

Осмишљени су и реализовани разни пројекти, који су наведени у појединачним 

извештајима.  Сви пројекти планирани годишњим планом су реализовани. 

Низом културних манифестација ученицима се пружила могућност да уживају у 

културним, моралним и етичким вредностима, али и они сами су добили прилику да 

своје знање и умеће јавно покажу и прикажу. 

Као посебно значајно, издвајамо велику подршку директора школе, Јадранке 

Абузеид и психолога Силвие Радић и педагога Јасмине Павићевић, које су не само 

пруженом подршком већ и својим  залагањем допринеле богатству пројеката, који су 

успешно реализовани у нашој школи као и ван ње. 

Чланови тима: Неда Топаловић,  Марија Стефановска, Ивана Радуловић, Јелена 

Трифуновић и Биљана Самарџић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

Тим су чинили директор, помоћник директора, педагошко-психолошка служба, 

координатори наставе, Драшковић Мирослав, Мирела Цигуљин, Предраг 

Крупниковић и представници Савета родитеља - Тања Петровић Миљковић и 

Владан Милетић. 

Реализован је већи део планираних активности. Посебно се истичу следеће 

активности: 

  

Планиране активности 

 

Реализоване активности 

IX -Усвајање Плана рада Тима за 

школску 2015/16. годину 

Усвојено на почетку школске 

2015/16.године, као саставни део 

Годишњег плана рада Школе 

-Формирање Клуба родитеља за 

заштиту ученика од насиља и 

доношење плана сарадње са 

родитељима 

Клуб родитеља и Вршњачки тим 

нису формирани. 

Именована су 2 родитеља-

представника Савета родитеља за 

чланове Тима за заштиту ученика од 

насиља. 

-Формирање Вршњачког тима 

-Упознавање ученика и родитеља са 

Кућним редом Школе, правима, 

обавезама и одговорностима ученика 

и родитеља 

Реализовале одељењске старешине 

на почетку школске године. 

-Успостављање контаката са 

руководиоцима спортских секција 

школа на територији општине ради 

утврђивања термина одржавања 

турнира 

Стручни актив наставника физичког 

васпитања остварио је контакте са 

руководиоцима спортских секција на 

општинском нивоу као и са 

представницима Спортског савеза 

Београда у вези са календаром 

такмичења, припремама и учешћу на 

такмичењима свих рангова. 

-Oбезбедити ризична места у оквиру 

школске зграде, дворишта, 

фискултурних терена 

Обезбеђено стално и несметано 

функционисање видео-надзора и 

дворишног осветљења 

 

-Oбезбедити ризичне периоде дана и 

активности када долази до повећања 

ризика по безбедност ученика 

Константно праћење и подстицање 

дежурства наставника и помоћ у 

дежурству дежурним ученицима 

X -Едукација одељењских старешина 

за реаговање у ситуацијама на првом 

нивоу присутности насиља 

По потреби и конкретном случају. 

У другом полугодишту све 

одељењске старешине су добиле 
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упутства о начинима реаговања на 

поједине облике насиља у складу са 

Правилником о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање и 

Правилником о оцењивању ученика 

у средњем образовању и васпитању. 

-Укључивање у акције које се 

реализују на локалном нивоу 

Мирослав Драшковић је 

присуствовао на два општинска 

састанка на којима је, као тачка 

дневног реда, разматрана: 

Безбедност ученика (25.08.2015. и 

25.01.2016.) 

Представници Савета родитеља су 

обавештени о трибини Коцкање и 

замке Интернета у организације ГО 

Звездара (25.09.) 

-Упознавање ученика са значењем 

основних појмова: насиље, 

злостављање, занемаривање, 

врстама насиља, превентивним и 

интервентним активностима у Школи, 

деловањем Тима за заштиту ученика 

од насиља 

Реализовано на часовима 

грађанског васпитања 

-Међушколски сусрети у одбојци чланови актива наставника физичког 

васпитања 

XI -Посета фестивалу ангажованог 

документарног филма „Слободна 

зона“ 

наставници грађанског васпитања  

-Међушколски сусрети у одбојци 

 

чланови актива наставника физичког 

васпитања 

XII -Реализација радионице које 

промовишу позитивно и осуђују 

насилно понашање 

Реализованао на часовима 

грађанског васпитања 

- Мотивисање ученика за активно 

укључивање у рад секција 

Мирела Цигуљин и Предраг 

Крупниковић су у сарадњи са 

наставницама српског језика и 

књижевности Јеленом Трифуновић и 

Биљаном Самарџић радиле на 

промоцији и мотивацији ученика да 

се укључе у програм превенције 

вршњачког насиља под називом 
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„Зато што те се плашим“ - који се 

састојао из истоимене представе и 

излагања проф.др Ратка Божовића, 

социолога културе понашања. 

Програм је реализован у Школи 

17.11.2015.године, присуствовало је 

око 400 ученика. 

Стручно усавршавање Педагог је учествовао на радионици 

Родно засновано насиље и његова 

превенција у средњим школама (на 

ФЕФА) - 11.12.2015. 

д
р

у
го

 п
о

л
у
го

д
и

ш
те

 

Спортска такмичења - кошарка, 

фудбал, рукомет, одбојка, атлетика 

Реализована у складу са 

календаром такмичења 

Хуманитарне активности Реализован хуманитарни концерт за 

кориснике Дома у Сремчици. 

Реализована акција прикупљања 

пластичних чепова у акцији „Чеп за 

хендикеп“, за куповину инвалидских 

колица. 

Главне активности Тима у другом полугодишту биле су усмерене на 

деловање по пријави за насиље ученика У.Б.МС3/1 против ученика 

У.Б.МС3/1 на часу физичког васпитања 24.03.2016.године. Тим се састао 

31.03.2016. и динео Оперативни план заштите који је подразумевао рад са 

оба ученика али и целим одељењем МС 3/1 (индивидуални саветодавно-

инструктивни разговори са ученицима, сарадња са родитељима, психолог и 

наставници грађанског васпитања су одржали 5 радионица са целим 

одељењем, праћење атмосфере у одељењу од стране одељењског 

старешине). Евалуација реализације Плана заштите извршена је на 

састанку Тима 16.06.2016.године.  

Континуиране активности: 

 праћење функционисања дежурства наставника и ученика  

 праћење безбедности ученика и сигурности њихових личних ствари у 

гардеробама на наставним базама 

 стално обилажење школске зграде и дворишта у сарадњи са школским 

полицајцем 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим су чинили: Јадранка Абузеид -  директор, Силвиа Радић – психолог, Јасмина 

Павићевић – педагог и наставници Брана Павловић, Јелена Анђелић, Биљана 

Миливојевић, Снежана Бећирић, Миља Миљковић и Ана Газдић. 

У току школске године није идентификован ниједан ученик за којег је било потребно 

донети индивидуални образовни план нити је таквих захтева било од стране 

родитеља. Постигнућа ученика су се континуирано пратила од стране одељењских 

старешина, Одељењских већа, педагошко-психолошке службе. Све интервенције у 

случајевима када ученици нису постизали задовољавајући успех одвијале су се на 

првом нивоу подршке и тромо кроз: индивидуални или групни саветодавно-

инструктивни рад рад са ученицима од стране педагошко-психолошке службе, 

упућивање и укључивање ученика на допунску наставу, саветодавни рад са 

наставником предмета из којег евидентирани ученици не постижу очекивана 

образовна постигнућа, изналажење ефикаснијих начина рада кроз индивидуални и 

индивидуализован приступ ученику, сарадњу са родитељима.  

Психолог и педагог су на седницама Одељењских већа упућивале наставнике у 

најефикасније приступе и начине рада са ученицима који су уписани у школу са 

раније дијагностикованом дислексијом и дисграфијом (3 ученика првог разреда). 

Такође, наставници су упућивани у рад са ученицима са развојним, породичним, 

здравственим проблемима. По потреби, сарађивало се са сарадницима из Центара 

за социјални рад и домова за смештај ученика.  

Психолог се, са одељењским старешином, предметним наставником, родитељем, 

лекарима, ангажовао у пружању подршке у реализацији разредних испита у 

болничким условима за ученицу првог разреда која је на лечењу.  

Посебан сегмент рада представљао је рад на социјалној инклузији, тј. праћењу 

ученика ромске националности који су уписани у Школу применом мера 

афирмативне акције /укупно 32 ученика, у првом разреду – 9, у другом разреду – 12 

(2 ученика се нису појављивала током целе школске године али се нису исписала, о 

томе је обавештавано Министарство просвете у редовним извештајима), у трећем 

разреду – 5 (једна ученица се у току школске године исписала) и у четвртом разреду 

– 6. Педагог  Школе је током године доставио Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја 5 извештаја о упису ученика, статусу ученика, постигнућима на 

крају сваког наставног периода, изостанцима, сарадњи са родитељима.  

Ученица Андријана Барлов МС 4/1 је већ више година активни члан Мреже подршке 

инклузивном образовању коју је основало Министарство просвете а које настоји да, 

кроз повезивање различитих стручњака и актера образовања и развој модела 

хоризонталног учења, омогући размену и ширење добре инклузивне праксе у свим 

образовним установама у Србији. Захваљујући Андријанином преданом раду и 

ангажовању, пре свега са децом која имају тешкоће из аутистичног спектра, појачана 
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је сензибилисаност ученика Школе за особе са тешкоћама у развоју и  

инвалидитетом. 

Током школске године ученици и наставници су учествовали у акцијама и 

манифестацијама којима се ствара позитивна атмосфера прихватања деце и особа 

са тешкоћама у развоју и из осетљивих друштвених група: 

 

 

 Више о учешћу у наведеним акцијама и манифестација у оквиру Извештаја 

Стручних већа о раду  

 

 

 

Време 

реализације 

 

Акција / манифестација 

 

Начин ангажовања 

 

21 - 27.02. 

2016. 

Учешће у акцији „Загрли за ретке - 

загрли за Гиниса“ коју је покренула 

Национална организација за ретке 

болести, како би се подигла свест о 

проблемима оболелих, 

неопходности боље дијагностике и 

већој доступности савремених 

терапија. 

Наставник Кристијан Карин 

је, уз подршку председнице 

Ученичког парламента Бјанке 

Стоичков, фотографисао 

загрљаје ученика, али и 

наставника, прикупљено око 

400 фотографија. 

 

 

14.04.2016. 

 

Предавање за ученике у 

реализацији  Вршњачке мреже 

подршке инклузивном образовању  

Организовала и реализовала 

Андријана Барлов са својим 

вршњацима из других 

средњих школа. 

Присуствовало 43 ученика  

 

22 - 29.04. 

2016. 

 

Обележавање Светске недеље 

примарних имунодефицијенција 

Миља Миљковић је  у Школи 

организовала сусрет са 

представницима Удружења 

грађана са примарном 

имунодефицијенцијом, 

оболелима и њиховим 

мајкама. 

 

 

01.06.2016. 

Седми београдски 

интернационални филмски 

фестивал особа са инвалидитетом 

присуствовање отварању и 

пројекцијама филмова - 15 

ученика 

током 

школске 

године 

Хуманитарна акција „Чеп за 

хендикеп“ 

прикупљање пластичних 

чепова, учешће свих ученика 

и запослених 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Чланови тима: Марић Далиборка, Маја Срдић, Којановић Маша Ана 

Тим за заштиту животне средине је током ове школске године спроводио бројне 

активности на нивоу актива и секција. 

На нивоу Стручног већа Санитарно-еколошких техничара, где је носилац активности 

била наставник Марић Далиборка реализоване су следеће активности: 

Ученици трећег разреда оба одељења Санитарно-еколошког одсека посетили су 

14.10. и 15.10.2015. Међународни сајам заштите животне средине и природних 

ресурса „Есоfair“, са наставницима: Иваном Пантелић Алић ,Јулијаном Јовановић  и 

Далиборком Марић. 

Сајамска манифестација на ову тему за циљ је имала развој јавне свести и 

информисање грађана о питањима и начину решавања проблема у области заштите 

животне средине. 

Циљ је смањити негативне ефекте и последице по здравље људи, биљног и 

животињског света који настају као резултат савременог начина живота, као и 

очувати природне ресурсе за потребе будућих генерација. 

Сајам је обухватио  све сегменте заштите животне средине и то: 

ПОДРУЧЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 

- вода, ваздух, земља 

РЕШЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИМА: 

- електропривреда и индустрија  

- комунална питања  

- депоновање, сортирање и рециклажа отпада  

- заштита од буке и вибрација  

- системи управљања заштитом животне средине 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА: 

- биодиверзитет и геодиверзитет  

- заштићена природна добра и модели управљана 

- екотуризам 

СТРАТЕГИЈА, ПРОЈЕКТИ И ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ, МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ: 

- заштита животне средине – чистија производња 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: 

- локални економски развој, привлачење инвестиција и заштита животне средине 

- одржавање чистоће, комунална опрема и сервиси, отпад, рециклажа 

- туристички развој градова и села 

ПРАТЕЋИ СТРУЧНИ ПРОГРАМ: 

- конференције, стручни скупови 

Дан здраве хране обележен је посетом сајму „Форум вода 2015. који се реализовао у 

BELEXPO центру у Новом Београду. Ту су ученици могли да виде нове технологије 

прераде воде које се користе у ЕУ и код нас, као и у које се све сврхе вода може 

искористити као извор енергије. На сајму су били ученици III-1 IV-2 одељења 

Санитарно-еколошког одсека са наставницима Иваном Пантелић Алић , Јулијаном 

Јовановић , Аном Станисављевић  и Далиборком Марић. 

У циљу обележавања Светског дана вода ученици трећег разреда одељења III-1 са 

наставницима Далиборком Марић и Јулијаном Јовановић су израдили паное са 

темама:“Подела вода“, „Пречишћавање воде за пиће“ , „Снабдевање хигијенски 

исправном водом за пиће“ , „ Значај воде“ и „Заштита водотокова“, који су били 

изложени у сва четири кабинета Санитарно-еколошког одсека. Панои су приказани и 

објашњени ученицима III-2 и ученицима четвртог разреда. Презентовању су 

присуствовали наставници Ивана Пантелић Алић и Ана Станисављевић. 

Обележавање „Међународног дана акције за климу“ је спроведено ангажовањем 

ученика четвртог разреда оба одељења Санитарно-еколошког одсека и наставника 

Јулијане Јовановић и Далиборке Марић који су извршили мерења штетних гасова у 

ваздуху у околини Медицинске школе, а резултати су представљени на паноу у 

кабинету за санитарну техника. 

-На нивоу Стручног већа Биологије,активности су спровођене у оквиру 

секција,Еколошке и Ботаничке, са еколошким наставним садржајем, а које су водиле 

наставници Маја Срдић и Маша Ана Којановић са члановима секција. 

У оквиру светског дана вода 22.март.2016 и 3.11.2015 ваздуха, припремани су 

пригодни информативни плакати и реферати о заштити воде и ваздуха. 

Потом, информативни плакати о заштити и очувању земљишта и утицају пестицида 

и ђубрива на исто. 

Потом, обележавање Светског дана без дуванског дима 31.мај.2016 и дана борбе 

против вируса ХИВа 1.12.2015. 

Посебна пажња је посвећена здравој исхрани, последицама поремећаја исхране и 

хемијском саставу хране. 

И у оквиру ове теме, обрађени су савремени стилови живота човека. 

Ученици су са својим наставницима обрађивали теме о заштити животне средине,  
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обради и одлагању отпада, медицинском отпаду, примени биљака као 

фитоиндикатора у циљу откривања загађивача у природи. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 

У току септембра одржано је школско (дест екипа)и општинско такмичење у 

фудбалу, учествовале и мушка и женска екипа (Стојковић Предраг). Предвиђено 

такмичење у стоном тенису није одржано због малог броја пријављених учесника. 

У октобру је одржано општинско такмичење у одбојци, учествовале и мушка и женска 

екипа(Живковић Младен). 

Новембар-одржана Трка око језера, учествовао , ученици незаинтересовани. 

Јануар смо искористили за учешће на општинском такмичењу у рукомету, 

учествовале и мушка и женска екипа (Виторовић Славица). 

Фебруар- одржано општинско такмичење у рукомету где смо учествовали са две 

екипе. 

Март- општинско такмичење у кошарци, учествовале мушка и женска екипа, која је 

освојила прво место и пласирала се на градско такмичење. 

Април- учешће на Београдском маратону, општинско и градско такмичење у 

атлетици и освојено треће место у скоку у даљ. 

Чланови тима: Стојковић Предраг, Живковић Младен, Горан Боричић, Виторовић 

Славица, Драгишић Радојка, Раичевић Маринко, Јанковић Мирјана 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Тим за самовредновање у школској 2015/16.години су чинили: директор, помоћник 

директора, координатори наставе, педагошко-психолошка служба, Педагошки 

колегијум, представник Ученичког парламента - Бјанка Стоичков (Ф3/2), представник 

Савета родитеља - Светлана Тасић (Л2/2), представник Школског одбора - Мила 

Шешлија, Наташа Тодосијевић Антонић, Ивана Стевановић, Маја Ђуричић, Нада 

Корићанац, Биљана Марковић Николић. 

У току године одржано је 5 састанака Тима на којима су главне активности биле: 

усвајања плана активности на самовредновању у школској 2015/16.години и подела 

задужења, праћење реализације планираних активности по утврђеној динамици, 

снимање и отклањање тешкоћа у раду, прикупљање материјала (упитника, 

извештаја, евалуационих листи са посећених часова), обједињавање прикупљених 

података, сачињавање извештаја, сачињавање акционог плана након спроведеног 

самовредновања, анализа добијених показатеља, редовно информисање 

Педагошког колегијума о току самовредовања).  

 

Планиране активности 

 

Оцена реализације 

-Именовање чланова Тима и доношење 

плана рада 

 

24.08.2015. 

-Представљање резултата 

самовредновања реализованог током 

школске 2014/15.године /С.Радић, 

психолог/ 

На седници Наставничког већа 

10.09.2015. 

-Упознавање Наставничког већа са 

областима квалитета које ће бити 

вредноване у школској 2015/16.години и 

планом рада Тима /директор/ 

 

На седници Наставничког већа 

10.09.2015. 

 

-Припрема евиденционих листи за посету 

часовима и реализација посета часовима 

/посете реализују сви чланови Тима, 

међусобним посетама, анализама и 

предлозима за даљи рад/ 

Прикупљено 40 попуњених 

евиденционих листи. 

Нису сва стручна већа и активи били 

активни у реализацији колегијалних 

посета осим: Стевановић Иване и 

Ђуричић Маје, Стојичић Милене и 

Марковић Николић Биљане, Корићанац 
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Наде и Штркаљ Марине и фармацеута.  

Педагог и психолог су, такође, 

попуњавали листе. 

-Састанак Тима, анализа реализованих 

активности у првом наставном периоду 
Састанак Тима је одржан 25.11.2015. 

-Припрема упитника за ученике /Ивана 

Стевановић, Данка Радосављевић, Неда 

Топаловић, Наташа Тодосијевић/ 

Ивана Стевановић је припремила 

упитник за ученике а педагог је умножио 

упитнике (400 ком.) за све разреде. 

-Анкетирање ученика трећег разреда 

/Д.Радосављевић/, обрада података 

Реализовала Данка Радосављевић у 

току четвртог тромесечја. 

-Анкетирање ученика другог разреда, 

обрада података /Н.Тодосијевић/ 

Реализовала Наташа Тодосијевић 

Антонић у току четвртог тромесечја. 

-Припрема упитника, анкетирање 

ненаставног особља, обрада података 

/С.Радић/ 

Реализовала Силвиа Радић током 

трећег и четвртог тромесечја. 

-Анкетирање наставника /координатори 

наставе/ 

Реализовали координатори наставе 

током трећег и четвртог тромесечја. 

-Посете часовима теорије и вежби, 

попуњавање евиденционих листи, обрада 

листи /педагог, директор, психолог/ 

 

Континуирано 

-Састанак Тима, анализа реализованих 

активности у току првог полугодишта 
Састанак је одржан 10.02.2016. 

-Информисање Педагошког колегијума о 

активностима Тима у току првог 

полугодишта /педагог/ 

Реализовано 10.02.2016. 

-Припрема упитника за родитеље, 

анкетирање родитеља на родитељским 

састанцима и чланова Савета родитеља и 

обрада података /педагог и одељењске 

старешине/ 

Педагог је припремила Упитник за 

родитеље. Анкетирање је изршено на 

седници Савета родитеља 

16.05.2016.године.  

-Припрема упитника за Школски одбор, 

анкетирање и обрада података 

/М.Шешлија/ 

Анкетирање и обраду података 

извршила Мила Шешлија у току јуна. 
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-Анкетирање ученика четвртог разреда, 

обрада података /Н.Топаловић/  

Неда Топаловић је предала попуњене 

упитнике, бројчане податке и коментар 

добијених резултата крајем трећег 

тромесечја. 

-Анкетирање ученика првог разреда, 

обрада упитника /И.Стевановић/ 

Реализовала Ивана Стевановић у току 

четвртог тромесечја. 

-Састанак Тима, анализа реализованих 

активности у току трећег наставног 

периода 

11.05.2016. 

-Прикупљање извештаја од чланова Тима 

/педагог/ 

Реализовано током целе школске 

године, а посебно током јуна. 

-Увид у Записнике Наставничког већа, 

Стручних већа и атива /педагог/ 
Током јуна и јула. 

-Информисање Педагошког колегијума о 

активностима Тима у току другог 

полугодишта /педагог/ 

 

08.07.2016. 

-Сачињавање збирног извештаја на 

основу извештаја након обрађених 

података анкетирања ученика по 

разредима /помоћник директора/ 

 

Реализовало педагог током јула и 

августа. 

-Израда Извештаја о реализованом 

самовредновању и Акционог плана на 

основу свих прикупљених извештаја од 

чланова Тима 

Реализовали психолог и педагог током 

августа. 

-Састанак Тима, дискусија о резултатима 

истраживања, комапарација закључака и 

давање предлога за унапређење рада у 

испитиваним областима квалитета 

 

31.08.2016. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ  

У току школске 2015/2016.  тим за хуманитарне активности организовао је следеће 

активности: 

Бенд  ученика наше школе организовао је хуманитарни концерт 24.12.2015. године а 

сав приход  је намењен Дому за децу са посебним потребама у Сремчици 

Ученици и наставници су прикупљали хуманитарну помоћ за незбринуту децу дома у 

Звечанској. 

Акција „Чеп за хендикеп“ се спроводила континуирано и ове школске године. 

Тим за хуманитарне активности је и  у овој школској години у  сарадњи са Црвеним 

крстом организовао 2  акције добровољног давања крви у Медицинској школи.  

Акцији се одазвало 230 ученика , од чега је крв дало 180, а 21 је одбијено из 

здравствених разлога.  

 

Христић Александра 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ 

Тим за презентацију школе је чинио: директор, помоћник директора Љиљана 

Кузмановић, координатори наставе, Нада Корићанац и представник Ученичког 

парламента Андријана Барлов. 

Током године вршена је презентација и промовисање Школе на њеној Интернет 

страници. Са преко 80 прилигоа Школски сајт пропратио сва збивања у Школи, 

ученичке акције, ваннаставне активности наставника и ученика, као и сарадњу 

Школе са другим школама и институцијама. На сајту су објављени сви успеси 

ученика (њихове дипломе, награде, похвале). Администратор Интернет странице 

била је Нада Корићанац. 

Школа је обележила све државне празнике, учествовала на ''Звездаријади'', ''Данима 

здравља'' и ''Светском дану срца''. И ове године организована је ''ГОПТА'' – годишње 

представљање талената ученика Школе. 

Школа је била домаћин:  

- Првог конгреса лабораторијских технолога и техничара Србије са 

међународним учешћем  

- Изведене су представе ''Зато што те се плашим'' и ''Сокин и Босина'' 

- Организовала се трибина О безбедности у саобраћају (предаваче је 

ангажовала ГО Звездара).   
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Школа је сарађивала са локалном заједницом  у свим областима у којима је било 

могуће. Сарађивало се према Плану сарадње. У току 2015-2016. године као пример 

добре праксе спроведени су Дани здравља на Олимпу. Представници свих одсека су 

у оквиру својих компетенција прегледали локално становништво: извршено је 

мерење артеријског притиска, провера  шећера у крви, крвне слике и пулс 

оксиметрија. 

Било је позитивних коментара, посебно пензионера да би овакву сарадњу требало 

наставити. 

Такође сарадња је остварена у такмичењима за најбољу фотографију, друго место  

наш ученик, Небојша Брезић, затим сарадња са МУПом Звездара. Остварена је 

срадња са директорима  осталих школа на територији Звездаре. 

Општина Звездара је наградила нашег ученика генерације Небојшу Брезића, 

компијутером и новчаном наградом у износу 20 000 дин. 

После свега закључак је да је сарадња добра, али да би је требало продубити и 

планирати за нову школску 2016/2017. годину. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 

У току ове школске године одржано је 11 састанака, а сарадња са члановима 

Парламента се одвијала континуирано током наставног периода.Већину акција и 

састанака је пратио школски психолог, Силвиа Радић, а значајну подршку је пружио 

и педагог Јасмина Павићевић и наставник Небојша Антић. 

Захваљујући одговорности и мотивисаности председнице Бјанке Стоичков и 

записничара Саре Ступар, сарадња је била плодоносна и инспиративна.Осим што су 

се одазвали сваком позиву за учешће у ваннаставним активностима школе , 

активностима локалне заједнице и састанцима Уније парламената ученика, чланови 

Парламента, а пре свега гореспоменуте чланице, имале су често корисне идеје и 

преузимале су иницијативу у разним сегментима рада школе.Имајући у виду 

бројност ученика школе и рад у две смене, пуно школских обавеза и организације 

стручне праксе, ученици из Парламента су ипак успели да буду видљиви у овом 

великом систему.У следећој школској години, у фокусу активности тима за подршку 

би требало да буде мотивација мање активних чланова Парламента. 

Све реализоване активности и планови налазе се у Извештају рада Ученичког 

парламента. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД 

Чланови тима за здравствено - васпитни рад: Aнтић Радмила, Михаиловић 

Александра, Козаичевска Сања и Тегелтија Савка 

Током првог школске  2015/2016. године тим за здравствено васпитни рад са 

ученицима реализовао  се кроз низ предавања, радионица и израду здравствено-

васпитних средстава. Такође, обележавали су се значајни датуми везани за 

здравствену превенцију према Календару здравља. 

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У СЕПТЕМБРУ ОДНОСИО 
СЕ НА ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВЕ СТИЛОВЕ ЖИВОТА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ 
ДАНА СРЦА 
 

- 24. и 25. септембра у Дому омладине у Београду, одржан је дванаести јесењи 

фестивал здравља. На позив организатора фестивала наша школа је узела учешће 

у трибинама и предавањима која су од великог едукативног значаја за наше ученике. 

Наставници Биљана Миливојевић, Јелена Ловчевић,  Данка Радосављевић, Драгица 

Малиш, Љубинка Коцић, др Миља Миљковић и др Милка Лукић  заједно са 

ученицима са ученицима МС 4/1, МС 4/4, МС 2/3, МС 3/5, МС 3/3, СТ 1/1 и СТ 1/2 

присуствовали су разним трибинама и предавањима ("Пут здравља", предавач Ана 

Петровић, дипломирани нутрициониста; Трибина "Београд, здрав град", ТВ Студио б, 

модератор Јелена Петровић; Предавање инстисута за вирусологију вакцине и 

серуме, Торлак; "Како тумачити лабораторијске анализе", Бане Спасојевић, 

удружење лабораната Србије; "Природни начини за побољшање здравља, 

наталитета и превенцију болести", Душко Гацин, натуропата; "Стрес" проф.др Нада 

Костић, КБЦ "Др Драгиша Мишовић''; "Причајмо о свему", тима психолога 

психолошког саветовалишта за младе; "Контрацепција"  Др Светлана Цвијановић, 

гинеколог ДЗ ''Савски венац''.) 
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- Градска општина Звездара у 

сарадњи  са здравственим институцијама 

са територије Звездара и града, 

организовала је 27.септембра 

традиционалну манифестацију ''Дан срца 

на Звездари'' у Спортском центру ''Олимп''. 

Као и претходних година ученици наше 

школе учествовали су на овој 

манифестацији.  

Испред одсека лабораторијских техничара 

били су наставници Јелена Младеновић, 

Маја Борић и Бојана Рвовић, заједно са ученицима из одељења Л 4/2 (Милица 

Петковић, Јован Ђокић, Милица Глишовић, Тамара Јевтовић, Дамјана Бадњаревић). 

Испред одсека медицинских сестара-техничара били су наставници Радмила Антић 

и Драгана Живковић заједно са ученицима одељења МС 4/1 (Андријана Вучковић и 

Ана Гајић) и МС 2/6 (Марија Терентић, Милица Радуловић и Андријана Беговић). 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У ОКТОБРУ ОДНОСИЛЕ 

СУ СЕ НА ПРАВИЛНУ ИСХРАНУ 

- Обележавање 16. Октобра - Светски дана хране 

 израда плаката на тему правилне исхране. 

- Излагање тематских радова: „Правилна исхрана и здравље“ 

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У НОВЕМБРУ ОДНОСИЛЕ 

СУ СЕ НА БОРБУ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

- Тематски радови: Болести зависности у садашњости (панои се налазе у 

учионицама ученика прве године фармацеутског и лабораторијског смера). 

- Израда здравствено васпитног плаката на тему превенције болести зависности. 
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АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У ДЕЦЕМБРУ 

ПРЕВЕНЦИЈА  СИДЕ 

Обележавање 1. децембра, Светског дана  борбе против СИДЕ – на часовима 

наставног предмета хигијена са здравственим васпитањем, организовање 

предавања и  радионица на тему превенције Сиде. Ученици смера фармацеутски и 

лабораторијски техничари активно учествовали у раду са наставником Крупњиковић 

Предрагом у изради плаката који су мењани и излагани у холу школе. 

Фестивал науке, одржан на 

Београдском сајму, посетило је 

око 120 ђака наше школе (4. XII 

2015. у времену од 16 до 18 

сати). Иако је било мало 

времена да се све обиђе, 

утисци свих посетилаца су исти 

- ни ове године нису изостали 

веома занимљиви 

експерименти, а наши ђаци су 

били запажени, како рекоше 

„Па, ви из Медицинске баш имате знања!"Од професора наше школе присутни су  

били: Ана Јањушевић, Мирјана Живковић, Сања Козаичевска, Невенка Живојиновић 

и Слободан Кљајић.  

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД У ДРУГОМ 

ПОЛУГОДИШТУ 

У току другог полугодишта обновљена сарадња Црвеног крста Звездара и наше 

школе.У оквиру тога организована три предавања од стране Црвеног крста и то: 

Борба против трговине људима (23.02.2016),Наркоманија (01.03.2016) и Сида 

(22.03.2016).Међу предавачима из Црвеног крста биле су и ученице наше школе 

Тишлер Анастасија и Станковић Емилија (МС II6).Предавањима присуствовали 

ученици МС III4 и наставници Јушчак  Љиљана,Газдић Ана и Антић Радмила. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА И ЕКСТЕРИЈЕРА 

ШКОЛЕ 

Чланови тиам за уређење ентеријера и екстеријера школе у сарадњи са ученицима и 

свим запосленима, перманентно раде на уређивању ентеријера и екстеријера 

школе, стварајући лепу и подстицајну средину за рад свих чланова школског 

колектива. 

Реализовани су сви планирани садржаји за ово полугодиште: изреађен је плакат 

поводом Дана жена, Дана шума и Светског дана заштите вода. Изложба везана за 

презентацију малигних болести. Обележен је светски дан здравља. Део школског 

простора декорисан је садржајима едукативних и пропагандних материјала и 

постера као показатељ реализованих активности у промовисању здравог начина 

живота. Видљиви су панои едукативног, информативног и образовног карактера. 

Реализовањем планиране активности ученици ратвијају позитиван однос према 

раду, креативности, самосталности, сарадњу и тимски рад. 

 

Чланови тима: Љиљана Теодоровић Миликовић, Ивана Пантелић Алић, Невенка 

Живојиновић  
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Планирана активност 

 

 
Оцена реализације 
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Континуирано праћење 
образовних постигнућа ученика у 
првом и другом разреду у којима 
се реализују иновирани наставни 
планови.  

 
 

 
Евалуација иновираних наставних 
планова и програма, евалуација 
реализације модула по наставним 
предметима, праћење постигнућа 
ученика по одсецима, наставним 
предметима и појединачно за сваког 
наставника вршена је континуирано 
током школске године на ивоу 
стручних већа и актива и 
Педагошког колегијума. 
 

 
Наставак праћења кретања 
ученика након завршетка средње 
школе и израда упоредне анализе 
у односу на претходну школску 
годину. 

 
. 

 
Није реализовано због непостојања 
систематског начина праћења  и 
прикупљања података за велики 
број ученика (око 400) који на крају 
сваке школске године завршавају 
средњу школу. Не постоји 
јединствена електронска база 
података на нивоу државе која би 
омогућила увид у кретање ученика, 
у смислу наставка школовања на 
високим школама и факултетима, 
запошљавања у струци или ван 
струке.    
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Инсталирање школског разгласа - 
за период важења Развојног 
плана /2014 – 2018/ 

 
Школски разглас није инсталиран 
али је инсталирано електронско 
звоно са музиком на чијем монитору 
се могу наћи информације о трајању 
часа као и друге важне актуелне 
информације. 
 

 
Укључивање већег броја 
наставника у ваннаставне 
активности и богатија понуда 
ваннаставних активности у складу 
са потребама и интересовањима 
ученика. 

 
У току школске године 
функционисале су секције и 
ваннаставне активности које су 
постојале и претходних година. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ 
КВАЛИТЕТА КОЈЕ СУ САМОВРЕДНОВАНЕ У ШКОЛСКОЈ 

2014/15.ГОДИНИ 
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Стручно усавршавање наставника 
из области инклузивног 
образовања. 

 
 

 
У току школске године, посебно на 
седницама Одељењских већа, 
указивано је на ученике којима је 
потребна додатна образовна 
подршка, посебно ученике првих 
разреда. Психолог и педагог су кроз 
саветодавно-инструктивни рад 
помагали наставницима у раду са 
ученицима са дислексијом, 
дисграфијом, дијабетесом, 
развојним психичким  или другим 
здравственим проблемом. Није 
било потребе за израдом ИОП 1, 2. 
 

 
Додатна подршка раду Ученичког 
парламента 

 
 

 
Ученици су током школске године 
били укључивани у многе школске 
активности – у рад Школског 
одбора, комисије за избор Ученика 
генерације, комисије за избор места 
прославе матурске вечери, 
хуманитарне активности у 
организацији Ученичког 
парламента,...  
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Стручно усавршавање наставника 
из области формативног 
оцењивања 

 
 
 

 
Сви наставници су упознати са 
новим Правилником о оцењивању 
ученика у средњем образовању и 
васпитању. Примена Правилника се 
пратила и проверавала током 
наставне године, а посебно 
приликом сумирања резултата 
ученика на крају сваког наставног 
периода.  
За време зимског распуста 
реализован је акредитован 
семинара о оцењивању за једну 
групу наставника. 
 

 
Организација интерног семинара  
на тему Развојне потребе 
адолесцената  

 
 

 
Семинар није реализован, али је 
психолог пружао подршку 
наставницима у раду са 
адолесцентском популацијом, 
ученицима у превладавању личних 
развојних потешкоћа као и 
родитељима. 
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Завршетак прикључивања Школе 
на систем даљинског градског 
грејања. 

 
 

 
Реализовано до почетка грејне 
сезоне. На тај начин обезбеђени су 
квалитетнији услови за рад у 
зимском периоду. 

 
Обнављање подова у свим 
учионица 

 

 
Реализовано до краја 2015.године. 
Такође, извршена је комплетна 
обнова кабинета за медицинску 
биохемију. 
 

 
Набавка наставних средстава 

 
 

 
Наставна средства набављана у 
складу са потребама стручних већа 
и могућностима Школе. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања а у циљу 

успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања 

компетенција потребних за рад сви наставници и стручни сарадници су у току 

школске године континуирано и активно радили на свом стручном усавршавању. 

Стручно усавршавање је реализовано кроз следеће активности: 

- Похађање семинара, обука, стручних скупова, трибина акредитованих од стране 

Министарства просвете: 

 

Назив акредитованог програма 

Број 

полазника 

Укупан 

бр.сати 

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секте и насиља 30 480 

Школско законодавство - основа развоја образовања и 

васпитања, модули 4 и 5 

 

31 

 

248 

Школско законодавство - основа развоја образовања и 

васпитања, модули 2 и 3 

 

29 

 

232 

Подршка ЕУ средњем стручном образовању за реализацију 

модернизованих наставних програма заснованих на 

исходима 

 

4 

 

64 

Правилна исхрана и дозирана физичка активност - фактори 

ризика и очувања здравља 

 

2 

 

48 

Обука учесника у завршном испиту на крају основног 

образовања и васпитања ради осигурања квалитета у 

спровођењу завршног испита на крају школске 

2015/16.године (прегледање тестова, комисије за жалбе, 

супервизори, окружне комисије) 

 

8 

 

90 

Једна мала лопта може покренути свет 1 8 

57. Републички зимски семинар за наставнике српског језика 1 18 

Ми и они други 1 18 

Креативна настава класичних језика 1 16 

Ауторитет, та тешка страна реч! 1 16 

Адолесцент и специфични стилови контакта у породици - 

обука за рад са учеицима и родитељима 

 

1 

 

8 

Укупно 120 1254 

Педагог Школе је упознала све наставнике са новим Правилником о оцењивању 

ученика у средњем образовању и васпитању  (Сл.гласник РС 82/2015), Правилником 

о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. 
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гласник РС 86/2015 и 3/2016) и Правилником о изменама Правилника о дозволи за 

рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник 48/2016). 

Ажурно се води Евиденција стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

кроз акредитоване програме. 

Сви наставници и стручни сарадници су попунили Евиденционе листе стручног 

усавршавања кроз школске развојне активности /огледни и угледни часови, 

предавања, посете музејима, сајмовима, израда уџбеника и сл./. Попуњене 

евиденционе листе наставника и стручних сарадника налазе се у педагошко-

психолошкој служби. 

Током школске године ниједан наставник и стручни сарадник није поднео захтев за 

стицање звања. 

КОНФЕРЕНЦИЈА И САЈАМ "НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ'' 
 

У Беогрaду се 26. и 27. фебруaрa 2016. године у Belexpo центру одржaлa регионaлнa 

конференцијa под нaзивом "Нове технологије у обрaзовaњу". Конференцијски 

прогрaм се одржaвaо у четири сaле, a предaвaчи су били еминентни стручњaци из 

земље, регионa и Велике Бритaније. Учесници конференције имaли су прилику дa 

сaзнaју више о могућностимa примене нових технологијa у нaстaви, сa циљем 

осaвремењивaњa и унaпређивaњa процесa учењa. 

Уз конференцијски, уприличен 

је и сaјaмски прогрaм, тaко дa су 

посетиоци овог догaђaјa, поред 

могућности дa чују о 

интересaнтним, иновaтивним 

приступимa нaстaви, имaли 

прилику и дa експериментишу 

сa новом технологијом. 

Читaв догaђaј оргaнизовaо је 

British council, a под 

покровитељством Министaрствa 

просвете, нaуке и технологије, Министaрствa трговине, туризмa и телекомуникaцијa 

и Бритaнске aмбaсaде.  

Овој мaнифестaцији присуствовaли су и нaстaвници нaше школе: Јеленa Анделић, 

Дaнијелa Бaдевић, Невенкa Живојиновић, Сaњa Козaичевскa, Мaгдaленa Пипонски, 

Мaринa Штркaљ и Миленa Спaсовић. Општи утисaк је дa је оргaнизaцијa скупa билa 

нa нaјвишем нивоу, дa су теме брижно бирaне, предaвaчи компетентни, a штaндови 

излaгaчa интересaнтни. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА НАСТАВНИЦИМА - ПРИПРАВНИЦИМА И 

НАСТАВНИЦИМА - МЕНТОРИМА 

 

У току школске  2015/16.године приправнички стаж  завршило је четири наставника: 

Младен Живковић, Милка Лукић, Лена Кенић и Дејан Ђукић. За све њих ментори су 

директору Школе доставили мишљење о освареној сарадњи са својим приправником 

и оспособљености за самосталан образовно-васпитни рад. Након добијеног 

позитивног мишљења од ментора, директор је именовао комисије које су извршиле 

проверу савладаности програма увођења у посао наставника-приправника, 

присуствовањем реализацији теоријске наставе или вежби, дидактичком анализом 

часова и непосредних припрема наставника за час, доношењем одлуке о 

оспособљености наставника-приправника за самосталан образовно-васпитни рад и 

израдом извештаја за сваког наставника којим се пријављују Министарству просвете 

за полагање испита за лиценцу. 

У току школске године испит за лиценцу положило је шест наставника: Далиборка 

Марић, Маја Борић, Александра Михаиловић, Павле Јовић, Далиборка Пршић и 

Мирела Цигуљин.   

Педагог и психолог су пружиле помоћ наставницима у припреми за полагање испита 

за лиценцу, пре свега, у креирању припреме за час и решавању педагошких 

ситуација. 

Статус наставника-приправника у школској 2015/16.години стекло је шеснаест 

наставника: Ксенија Беара, Милица Радовац /у току године престао радни однос/, 

Вања Кркић, Александра Пејић, Бојана Рвовић, Славица Томашевић, Николина 

Симеуновић, Бојана Драшковић, Светлана Лукас, Слађана Сарић, Зоран Ћемаловић 

/у току године престао радни однос/, Весна Трнинић, Ана Станисављевић, Милена 

Спасовић, Лела Кусић, Кристина Петровић. За све њих директор Школе је именовао 

менторе а педагошко-психолошка служба је упућивала и приправнике и менторе у 

начине и облике њихове међусобне сарадње и давала приправницима све 

неопходне информације које су у вези са  планирањем, припремањем и 

реализацијом наставе и непосредним радом са ученицима. Извештаји о статусу 

наставника-приправника и међусобној сарадњи подносили су се и Педагошком 

колегијуму од стране педагога и наставника-ментора. Сви наставници-приправници и 

њихови ментори у обавези су да уредно воде Протокол оспособљавања наставника-

приправника за самосталан образовно-васпитни рад. 
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Наставници-приправници и наставници-ментори:  

Наставник-приправник Наставник-ментор напомена 

Живковић Младен Јанковић Мирјана 30.10.2015. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Кенић Лена Јушчак Љиљана 29.10.2015. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике 

Лукић Милка Стојичић Милена 27.11.2015. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике  

Ђукић Дејан Милуновић Милојевић 
Љиљана 

08.12.2015. извршена 
комисијска провера 
савладаности програма за 
приправнике  

Беара Ксенија Вујичић Елизабета сарадња од 01.09.2015. 

Радовац Милица Бађевић Данијела сарадња од 01.09.2015. до 
15.02.2016. 

Кркић Вања Гајовић Надица сарадња од 01.09.2015. 

Пејић Александра Марковић Николић 
Биљана 

сарадња од 04.09.2015. 

Рвовић Бојана Алексов Стојан сарадња од 01.09.2015. 

Симеуновић Николина Гајовић Надица сарадња од 01.09.2015. 

Драшковић Бојана Анђелић Јелена сарадња од 01.09.2015. 

Томашевић Славица Алексов Стојан сарадња од 14.09.2015. 

Ћемаловић Зоран Карин Кристијан сарадња од 09.09.2015. до 
13.11.2015.  

Лукас Светлана Стевановић Ивана сарадња од 09.09.2015. 

Сарић Слађана  Предојевић Ћоровић 
Јована 

сарадња од 09.09.2015. 

Трнинић Весна Радевић Јелена сарадња од 30.09.2015. 

Станисављевић Ана Јовановић Јулијана сарадња од 26.10.2015. 

Спасовић Милена Козаичевска Сања сарадња од 14.11.2015. 

Кусић Лела Обреновић Александра сарадња од 22.12.2015. 
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УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Током школске године одржавани су угледни часови: 

- Стерилизација и дезинфекција - теоријски и практични део. Час са овом темом 

створен је као огледни час по идеји наставника Елизабете Вујичић, временом се 

усавршавао у зависности од показатеља евалуационих упитника који су се 

попуњавали након сваког одржаног часа. Екипу наставника која је реализовала 

угледне часове чинили су наставници који су од самог почетка стварања овог 

интердисциплинарног часа уз укључивање нових наставника: Љиљана Милојевић 

Милуновић,   Дејан Ђукић, Јулијана Јовановић, Далиборка Марић, Бојана Рвовић, 

Наташа Радин. У реализацији часова учествовали су и ученици. 

- Радионица „Беба - бити или не бити“  

Наставник Ивана Стевановић је, у сарадњи са одељењским старешинама трећег 

разреда, демонстрирала радионичарски начин рад на часовима одељењске 

заједнице у више одељења. Ученици су радо учествовали у радионици, у 

подељеним улогама, дискусији и евалуацији радионице. Радионице су, како од 

стране ученика тако и присутних наставника, оцењене веома високим оценама. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

Школски одбор је одржао 6 седница. Као председник Школског одбора , могу рећи да 

смо радили садржајно, правовремено и поштујући  законске одредбе,  Правилнике и 

Пословник. 

Почетак школске године био је у знаку усвајања Годишњег  плана и програма за 

2015/2016.годину. 

Такође смо усвојили Извештај  о раду школе и раду директора.  Усвојили смо измену 

и допуну Финансијког плана  и Плана јавних набавки. Расписали смо конкурс за 

Специјализацију техничара за рад у служби трансфузије. 

Реаговали смо на време на допис Министарства просвете о упису и све послали у 

оквиру предвиђеног времена. 

Донели смо правилник о поступку унутршњег узбуњивања и донели одлуку о 

именовању лица за пијем инфпрмација и вођење поступка у вези са узбуњивањем 

(Мирослав Драшковић). 

Усвојили смо  Завршни рачун Медицинске школе за 2015.годину. Донели смо измене 

и допуне Правилника о преквалификацији. 

18.3.2016. године смо на седници именовали чланове Стамбене комисије 

Медицинске школе, која ће имати сложене задатке, а која се састала и одржала 

неколико састанака у циљу постојеће проблематике. 

Више пута смо упознали чланове  Шклског одбора са записницима и редовног и 

ванредног инспекцијског  надзора. 

У садашњици која поред турбулентног живота ,  доноси и проблем вишка 

запослених,  донела је и именовање  Комисије за утврђивање технолошких вишкова 

за шк.2016/2017. годину. 

Као лепши део посла је било именовање Комисије за избор ученика генерације. 

Поступали смо према Плану рада, и више ако је то било потребно, сходно 

новонасталим ситуацијама и потребама. 

 
Преседник Школског одбора: др Снежана Милановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

Решењем о именовању за помоћника директора 05-1656/1 од 22.10.2015. је одлуком 

директора именована Љиљана Кузмановић за 70% радног времена, а остатак радног 

времена је и даље на пословима наставника стручне групе предмета. 

Редовне активности: 

 Планирање и руковођење седницама Педагошког колегијума – седницe у 

септембру, новембру, јануару,  априлу,  јуну  и јулу месецу 

 Праћење одвијања наставног процеса, учешће у усклађивању распореда 

часова, обезбеђивање замене за одсутне наставнике 

 Ангажовање на пословима дежурства са циљем редовног одвијања наставе 

 Присуство седницама Одељењских већа и Наставничког већа 

 Посете часовима редовне наставе са циљевима: праћења процеса наставе, 

утврђивања узрока слабијих постигнућа ученика, по жалбама ученика, 

упознавања са атмосфером у одељењу и праћења понашања појединих 

ученика 

 Васпитни рад са ученицима који су чинили лакше и теже повреде обавеза 

ученика, као и комуникација са њиховим родитељима 

 Праћење и подршка раду наставника-приправника 

 Учешће у планирању, организацији и евиденцији стручног усавршавања 

наставника  

 Сарадња са наставницима и одељенским старешинама у вези са решавањем 

ситуационих проблема ученика 

 Комуникација и сарадња са органима локалне самоуправе - Одељењем за 

друштвене делатности ГО Звездара и Канцеларијом за младе 

 Попуњавање разних табела за потребе институција града и Републике 

 Учешће у раду Тима за самовредновање, Тима за сарадњу са локалном 

самоуправом, Тиму за заштиту ученика од насиља, Тима за презентацију 

школе, Тима за инклузивно образовање  

 Присуство свим манифестацијама и смотрама на којима су учествовали 

ученици, као и организованим изложбама у холу Школе 

 Сарадња са школским полицајцем у циљу осигурања безбедности ученика 

 Сарадња са Хитним интервенцијама 
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Остале активности, поред редовних, по месецима: 

Септембар 

 Организација пријема ученика у први разред 

 Пријем молби, решавање и распоређивање ученика за упис у школу /за други, 

трећи и четврти разред/ 

 Рад на Школском развојном плану 

 Рад на Извештају о раду школе за школску 2016/17. годину 

 Рад на Годишњем плану рада за школску 2017/18. годину 

 Рад на Самовредновању рада школе за школску 2016/17. годину 

 Организација наставе за време екскурзије ученика трећег и четвртог разреда 

 Снимање потреба за наставницима, сачињавање списка наставника на 

одређено време 

 Сакупљање података за ЦЕНУС 

 Корекције 40-часовне радне недеље 

 Извештаји о технолошким вишковима  

 Упоређивање са Законом и корекције постојећег Правилника о материјалној и 

дисциплинској одговорности ученика 

 Писуство седницама Савета родитеља 

Октобар 

 Сарадња са предавачима Ватрогасно спасилачке јединице сектора за 

ванредне ситуације и организација предавања за ученике првог разреда 

 Рад на Пројекту - инвестиције и инвестиционо одржавање - рад са директором 

Школе  

 Рад на Пројекту опремања објеката или појединих садржаја установе - рад са 

директором Школе 

 Преглед записника стручних већа и актива предмета - сачињено писано    

упутство за вођење записника о раду 

 Сарадња са секретаром школе - извештаји о савладаности програма увођења 

у посао за приправника Ану Станисављевић, Вању Кркић, Славицу 

Томашевић, Николину Симоновић, Бојану Рвовић 

Новембар 

 Учешће са стручним радом на Данима лабораторијске дијагностике Републике 

Србије са међународним учешћем –Тара од 05.-08.11.2015. 
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 Присуство акцији добровољног давања крви  

 Праћење почетка рада школске кантине 

Присуство редовном инспекцијском прегледу Школе - просветни инспектор 

Нешић Мирјана , 13.11.2015. евидентирање пропуста у администрацији, 

организација састанака са одељењским старешинама и исправљање по 

записнику - инспекцијски преглед и састанци  

 Избор наставника за Пројекат „Подршка Европске уније средњем стручном 

образовању“ са директором Школе 

 Организација и вођење седнице Педагошког колегијума 

 Присуство представи „ Зато што те се плашим“ 

Децембар и јануар 

 Сачињавање плана активности за зимски распуст 

 Избор књига за награђивање ученика 

 Сарадња са Домом здравља Звездара - подаци о ученицима 

 Састанци стручних већа, актива предмета, школских тимова 

 Ажурирање података за Школску управу - табела о рационализацији броја 

запослених. 

 Преглед записника стручних већа и актива предмета 

 Учешће у процесу самовредновања за анализу реализације Развојног плана - 

Евалуациони лист за процену рада директора - израда листе, задавање и 

обрада података у сарадњи са педагогом Школе 

 Учешће у процесу самовредновања за анализу реализације Развојног плана- у 

области Настава и учење и Етос 

 Учешће на састанку Тима за борбу против насиља 

 Учешће у обележавању Дана Светог Саве 

 Сарадња са Институтом за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“ и 

учешће у истраживању „Глобално истраживање пушења код младих у Србији.“ 

Фебруар 

 Одређивање наставника општеобразовних предмета за учешће у 

„Развионици“ и састанак са наставницима у циљу упознавања са Пројектом са 

педагогом и директором 

 Започета хуманитарна акција „Чеп за хедикеп“ 
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 Избор одељења за анкетирање родитеља по задатим критеријумима - 

припрема анкете, задавање, обрада - анкета достављена од стране 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда 

 Организација презентације Факултета „Сингидунум“ ученицима четвртог 

разреда 

 Организација презентације Високе струковне школе „Висан“ ученицима 

четвртог разреда 

 Учешће на семинару „Одрастање без алкохола, дроге,коцке,секти и насиља“ 

 Присуство редовном инспекцијском прегледу 24.02.2016. који је обавила 

просветни инспектор Мирјана Нешић 

Март 

 Присуство акцији добровољног давања крви  

 Посећен Сајам образовања у Високој пословној школи - 03.04. 

 Организација презентација високих школа и факултета у Школи 

 Учешће у раду Школског одбора 

 Учешће у раду и састанцима Тима за борбу против насиља 

Април 

 Учешће у планирању активности наставника и ученика Школе на 

манифестацији поводом обележавања Дана здравља у организацији ГО 

Звездара, у Спортском центру "Олимп" 

 Дан отворених врата за ученике основних школа -- организација и реализација 

 Организација обиласка Школе ученика, родитеља и наставника основних 

школа по исказаним интересовањима у циљу професионалног информисања 

 Пријављивање и подношење предлога програмских активности у оквиру 

спровођења програма општинског тела за координацију безбедности 

саобраћаја на путевима Градске општине Звездара, организација учешћа 

Школе, осмишљавање кампање са педагогом и директором Школе 

 Планирање састанака директора са одељењским старешинама 23.04. 

 Организација припремне наставе за разредне испите за ученике који уче 

немачки, руски и француски језик, сарадња са наставницима, повезивање 

наставника и ученика  

 Рад са наставницима на замени  

 



Извештај о раду Школе  2015/2016. 
 

 
 

158 

Мај 

 Састанак са гошћом из Немачке Астрид Ванхоф и сарадником Radu Sinu 

Fitermanom који су испред Агенције Unternehmensberatung fur das 

Gesundheitswesen понудили сарадњу са ученицима Одсека медицинских 

сестара-техничара, по завршетку школовања. Састанку су присуствовали и 

директор, координатор наставе за Одсек медицинских сестара-техничара 

Душица Бојић и Стојан Алексов 

 Припреме и учешће у реализацији матурских испита, организација дежурства 

наставника на матурском испиту из српског језика и књижевности - са 

директором Школе 

 Организација разредних испита за ученике четвртог разреда 

 Сачињавање Календара рада до поласка на годишње одморе запослених – 

евидентирање свих школских активности 

 Евидентирање наставника Школе који су написали уџбенике или радне свеске 

 Помоћ у раду Комисији за избор ученика генерације 

 Одређивање дежурних наставника и прегледача, као и супервизора, на 

полагању пријемних испита за упис у први разред /распоређивање за 

дежурство и рад по основним школама/ 

 Испраћај ученика четвртог разреда последњег школског дана – 30.05. 

Јун и Јул 

 Присуство матурској вечери ученика 20.06.2016.  и свечаном награђивању 

ученика четвртог разреда 23.06. 2016. 

 Расподела књига за награђивање ученицима свих разреда 

 Разматрање иновираних програма за увођење огледа – сарадња са 

директором, координаторима наставе, наставницима и педагогом 

 Организација припремне наставе за разредне испите и организација 

разредних испита за ученике свих разреда 

 Разматрање одабира изборног предмета за ученике будућег трећег разреда 

који наставу похађају по новом плану и програму 

 Рад са директором Школе на снимању технолошких вишкова 

 Учешће на састанку Актива директора средњих Медицинских школа Србије на 

Златару 1-3.7.2016.   

 Прегледање записника стручних већа и актива предмета 

 Припрема и реализација уписа ученика у први разред 
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 Сачињавање Извештаја о раду Педагошког колегијума за школску 2015/16. г. 

 Сачињавање Плана рада Педагошког колегијума за школску 2016/17. 

 Евалуација активности током школске године 

Помоћник директора: Мр пх Кузмановић Љиљана 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА НАСТАВЕ ЗА ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА 

У току школске 2015/16 год. садржаји активности координатора наставе су били 

следећи:  

 Подела часова вежби и блока и израда распореда истих 

 Обнављање и потписивање уговора са наставним базама 

 Опремање кабинета за здравствену негу у циљу побољшања квалитета наставе 

 Одржан састанак са одељенским старешинама и конституисање одељенских 

већа  

 Организација одељенских већа на сваком класификационом периоду и израда 

извештаја о постигнутим резултатима 

 Организација учешћа на следећим манифестацијама:"Светски дан здравља";  

 Организација учешћа на сајмовима образовања 

 Праћење реализације наставе (теоретске, вежби у кабинетима здравствене 

неге,вежби на наставним базама и вежби у блоку) 

 Организација школског такмичења из здравствене неге,и учешће на републичком 

такмичењу чији је домаћин ове године  био Шабац. 

 Сарадња са здравственим радницима са наставних база у циљу побољшања 

услова за извођење наставе 

 Учешће у раду удружења Медицинских школа Србије и секције здравствене неге 

при удружењу 

 Сарадња са "Удружењем сестара-техничара Србије"  

 Договор и припрема ученика четвртог разреда за полагање матурског испита-

подела матурских питања 

 Организација испита и вежби за преквалификацију,и за ванредне кандидате 

 Организација разредних,поправних и матурских испита 

 Подела часова стручном већу здравствене неге за наредну школску годину  

 Организација уписа ученика у први разред 

Душица Бојић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА НАСТАВЕ ЗА ОДСЕК 

ФАРМАЦЕУТСКИХ ТЕХНИЧАРА 

 

У току школске 2015/16 год. садржаји активности координатора наставе су били 

следећи:  

 Подела часова вежби и часова у  блоку као  и израда распореда  

 Обнављање и потписивање уговора са наставним базама 

 Опремање лабораторија и кабинета у којима се изводе вежбе, а све  у циљу 

побољшања квалитета наставе 

 Одржан састанак са одељенским старешинама и конституисање одељенских 

већа  

 Организација одељенских већа на крају сваког наставног периода и израда 

извештаја о постигнутим резултатима 

 Организација учешћа на сајмовима образовања 

 Праћење реализације наставе (теоретске, вежби у кабинетима , као и вежби на 

наставним базама и вежби у блоку) 

 Сарадња са здравственим радницима са наставних база у циљу побољшања 

услова за извођење наставе  

 Договор и припрема ученика четвртог разреда за полагање матурског испита-

подела матурских питања 

 Организација испита и вежби за кандидате на  преквалификацији 

 Организација разредних,поправних и матурских испита 

 Подела часова стручном већу фармацеутских техничара за наредну школску 

годину  

 Организација уписа ученика у први разред. 

Мр пх Митовић Весна 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА НАСТАВЕ ЗА ОДСЕК 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ И САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА 

 

 Подела часова вежби и блока и израда распореда истих 

 Обнављање и потписивање уговора са наставним базама 

 Опремање кабинета у циљу побољшања квалитета наставе 

 Одржан састанак са одељенским старешинама и конституисање одељенских 

већа  

 Организација одељенских већа на сваком класификационом периоду и израда 

извештаја о постигнутим резултатима 

 Организација учешћа на следећим манифестацијама:"Светски дан здравља";  

 Организација учешћа на сајмовима образовања 

 Праћење реализације наставе (теоретске, вежби у кабинетима и 

лабораторијама,вежби на наставним базама и вежби у блоку) 

 Сарадња са здравственим радницима са наставних база у циљу побољшања 

услова за извођење наставе 

 Учешће у раду удружења Медицинских школа Србије   

 Сарадња са „ Асоцијацијом лабораторијских технолога и техничара Србије“ 

 Учешће на првом међународном конгресу“ Асоцијације лабораторијских 

технолога и техничара Србије“ 

 Учешће са стручним радом на семинару“ Асоцијације лабораторијских технолога 

и техничара Србије“- на Тари 

 Договор и припрема ученика четвртог разреда за полагање матурског испита-

подела матурских питања 

 Организација испита и вежби за преквалификацију,и за ванредне кандидате 

 Организација разредних,поправних и матурских испита 

 Подела часова Стручном већу Лабораторијских техничара 

 Организација уписа ученика у први разред 

Стојан Алексов 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА 

 

У школској 2015/2016. години администравно особље Школе чинили су: Наташа 

Јанковић (секретар), Станислава Гочманац (координатор финансијских и 

рачуноводствених послова), Жаклина Булатовић, Јелена Миљковић, Соња 

Верстовшек и Никола Шекуларац. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА 
 

У току школске 2015/2016. године реализоване су следће активности: 

- Усклађивање нормативних аката школе са законским прописима 

- Израда решења о четрдесетчасовној радној недељи наставника 

- Израда решења о пријему у радни однос и престанку радног односа 

запослених 

- Израда решења о упису ученика у школу по молби родитеља и промени 

статуса ученика 

- Израда свих врста уговора везаних за рад школе, решења и дописа 

- Спровођење поступка јавних набавки за школу 

- Спровођење поступка за реализацију екскурзије ученика Медицинске школе 

- Спровођење поступка за реализацију матурске вечери ученика Медицинске 

школе 

- Расписивање конкурса за запослене, пријава кандидата за проверу 

психофизичких способности 

- Пријава приправника за полагање испита за лиценцу 

- Пријава и одјава запослених за социјално, пензијско и инвалидско осигурање 

- Присуствовањ седницама Шкослког одбора и израда записника са састанка 

Школског одбора 

- Послови везани за осигурање запослених и ученика 

- Припрема правне документације за инспекцијске прегледе школе 

- Организација рада техничког особља  

- Други правни послови по налогу директора школе 

- Присуствовање семинарима везаним за правно пословање школе 

 

Наташа Јанковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ФИНАНСИЈСКИХ И 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 

Активности које су одрађене, а у складу су са планом рада рачуноводства у 

2015/2016 години су: 

- Књиговодствена евиденција сви насталих трансакција у 2015. години 

- Контрола спровођења обрачуна зарада, накнада и осталих примања у 

прописаним роковима 

- Подношење појединачних пореских пријава за 2015. и 2016.годину 

- Израда обрасца М4 у 2015.години (М4 стаж осигурања за 2014год.) и израда 

обрасца М4 у 2016.години (М4 стаж осигурања за 2015год.) 

- Припремљени су и поднети извештаји о извршењу буџета период подношења 

извештаја  01.01.2015.-31.03.2015. извештај од 01.01.2015. до 30.06.2015. и од 

01.01.2015. до 30.09.2015. од  01.01.2015. до 31.12.2015., поднети су извештаји 

о извршењу буџета и у 2016. у периоду  01.01.2016.-31.03.2016. и у периоду 

01.01.2016.-30.06.2016. 

- Обављен је попис имовине и ситног инвентара у 2015. години 

- Урађен је завршни рачун школе за 2015. годину 

- Предата је пореска пријава пореза на добит за 2015. годину 

- Предати су ФУР и ИР извештаји Министарству просвете за 2015. годину 

- Извршена је евиденција примљених донација за 2015. и 2016. годину и 

предате су одговарајуће пореске пријаве  

- Урађен је финансијски план и план јавних набавки предвиђен Законом о 

буџетском систему за 2015. годину 

Стручно се усавршавање у току 2015. и 2016. године:  

- ''Састављање годишњих финансијских извештаја и пореског биланса за 2015. 

годину'', организатор ИПЦ 

- ''Актуелности у установама образовања и васпитања'', организатор Институт 

за економију и право. 

Активности које је потребно урадити у 2016. а у складу са Законом о буџетском 

систему су: 

- Књиговодствена евиденција свих насталих трансакција 

- Израда финансијског плана и плана јавних набавки за 2016. годину 

- Израда извештаја о извршењу буџета 

- Попис имовине  и израда завршног рачуна школе  

- Подношење сви пореских пријава у законском року 

Станислава Гочманац
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 

ПРОГРАМ  

Чланови Стручног већа су похађали семинарe: "Медицински отпад", 

"Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима" и 

"Електронским учењем до креативне наставе".  

ОПРЕМА 

Стручно веће здравствене неге је поред потрошног материјала који се редовно 

требовао и набављао, добило и следеће: 

- за кабинете здравствене неге-пројектор,суви стерилизатор и пулс-оксиметар 

- за педијатријски кабинет је набављен стерилизатор за флашице и трака за 

мерење дужине детета, 

- за кабинет прве помоћи набављен је торзо за оживљавање са светлосним 

индикатором. 

Набављени апарати омогућавају бољу  реализацију наставног програма,као и 

унапређење наставе. 

ПРОСТОР.  

Стручно веће здравствене неге је опремљено следећим  кабинетима: 

- Три кабинета здравствене неге 

- Кабинет за прву помоћ 

- Кабинет за педијатрију и гинекологију 

- Кабинет за инфектологију са моделима инфективних болести 

НАСТАВНИ КАДАР.  

Наставници здравствене неге имају завршену Високу здравствену школу струковних 

студија. Поред тога, колегиница Марчетић Светлана има завршен Дефектолошки 

факултет, Станић Гордана има завршену Педагогију, а Верица Трбовић и 

Александра Обреновић имају  специјализацију на Високој струковној школи. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ. У потпуности је реализована: активна настава, 

коришћење образовних софтера, мултимедијална настава. 

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА. Потписани  су нови уговори са 

ВМА,Центром за болести зависности,ул.Драјзерова,и са Геронтолошким центром-

Вождовац.  

ВАН НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ.  

Стручно веће здравствене неге и ученици одсека су учествовали  у акцијама "ДАН 
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ОТВОРЕНОГ СРЦА"и "ДАНИ ЗДРАВЉА" чији је организатор општина Звездара. 

Стручно веће здравствене неге и ученици одсека су учествовали и у манифестацији 

"Препознајте на време (за децу оболелу од леукемије)", као и на сајмовима 

образовања како би на најбољи начин представили школу и одсек медицинских 

сестара-техничара.  

Наставници здравствене неге и ученици су посетили изложбу" Разоткривање тела" и 

изложбу "Недеља свести о мозгу 2013". 

Душица Бојић 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРОГРАМ 

Чланови Стручног већа су похађали семинар '' Oдрастање без алкохола, дроге, 

коцке,секти и насиља“ који је одржан у школи у фебруару 2016. год. године. 

Учествовали смо у изради наставних планова и програма за лабораторијске 

техничаре, у организацији Завода  за унапређење образовања и васпитања. 

Неколико чланова Стручног  већа је радило на измени и допуни питања за матурски 

испит у огледу. 

ОПРЕМА 

Коришћена је опрема од прошле године уз редовно сервисирање и одржавање. 

ПРОСТОР 

Простор који је и до сада коришћен, ове године без  радова. У кабинетима су 

урађени нови стручни постери. 

НАСТАВНИ КАДАР 

Ове школске године  колегиница Христић Александра је специјализирала на Високој 

струковној школи – ''Виса''.  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

У потпуности је реализована: активна настава, коришћење образовних софтвера, 

мултимедијална настава. 

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

Потписан је нови уговор са ВМА, ДЗ Палилула, Заводом за лечење радника 

"Железнице Србије" и Заводом за плућне болести , туберкулозу, као и уговор са 

Републичким институтом за заштиту здравља „Батут“. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Стручно веће лабораторијских техничара и ученици одсека су учествовали у акцији 
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ДАН ОТВОРЕНОГ СРЦА и ДАНИ ЗДРАВЉА чији је организатор општина Звездара.  

Чланови Стручног већа: др Биљана Маковић, мр пх Љиљана Кузмановић, 

Младеновић Јелена и Алексов Стојан су почетком новембра 2015. Год учествовали 

са стручним радовима на семинару Лабораторијских техничара Србије на Тари. 

Алексов Стојан је са стручним радом учествовао на првом међународном конгресу 

Асоцијације Лабораторијских технолога и техничара Србије који је одржан почетком 

октобра 2015. у нашој школи. 

Алексов Стојан 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА САНИТАРНО-

ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР 

ПРОГРАМ 

Чланови Стручног Већа похађали су  семинар “Одрастање без алкохола, дроге, 

коцке,секти и насиља “ као и семинар на тему “Школско законодавство- основа 

развоја образовања и васпитања“  у оквиру којег је група сачињена од приправника 

похађала један модул , а друга  група наставника модул о безбедности и заштити 

ученка од насиља. 

ОПРЕМА 

Прибављена је опрема и наставна средства за кабинет санитарних техника. 

Набављен је апарат за мерење буке. 

Добијен је материјал за лабораторије који је омогућио извођење вежби.  

ПРОСТОР 

У одсеку санитарно-еколошких техничара вежбе и блок настава се одржавају у 

кабинетима за : санитарне технике, санитарну хемију, ДДД, аналитичку хемију, 

комуналну хигијену и кабинету за микробиологију. 

НАСТАВНИ КАДАР 

Наставни кадар у већу санитарно-еколошких техничара је повећан за једног новог 

приправника Ану Станисављевић. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ 

У одсеку се спроводи активна настава, мултимедијална настава.  

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

Обновљени су уговори са већ постојећим наставним базама. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

Реализовани су и огледни и угледни  часови: "Стерилизациј'' и "Интравенска 

апликација" . 
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Чланови Стручног већа и ученици су присуствовали  Отвореном дану који је 

организовао Институт ''Винча'', као и манифестацији ''Дани  воде''. Такође су 

учествовали  и на сајму ''Исхрана и Здравље''. 

Чланови Стручног већа санитарно-еколошких техничара су учествовали на 

сајмовима образовања и на најбољи начин презентовали школу и одсек. Такође су 

учествовали  и на сајму ''Исхрана и Здравље''. 

Мр пх Кузмановић Љиљана 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОДСЕКА ФАРМАЦЕУТСКИ 

ТЕХНИЧАР 

НАСТАВНИ КАДАР 

Дошло је до промене наставног кадра у одсеку. Др сци Јовић Павле је отишао у 

пензију. Због повећаног обима посла примљене су у радни однос на одређено време 

дипломирани фармацеути Бојана Драшковић и Милена Спасовћ. 

ПРОСТОР И ОПРЕМА 

Сервисирани су електронска опрема и уређаји који се користе за реализацију 

практичне наставе. 

Оформљена је нова лабораторија за извођења вежби из стручних предмета. 

Лабораторија  је опремљена новим намештајем, апаратима, посуђем и прибором 

неопходним за ефикасну реализацију наставног плана и програма из стручних 

предмета. 

САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА 

У току школске 2015/16. настављена је сарадња са Фармацеутским факултетом, АП 

Београд, ВМА,Београдском индустријом пива. Успостављенљ је сарадња са 

Шумарским факултетом. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Као и претходних година, чланови Већа су били врло активни у ванаставним 

активностима. 

Чланови стручног већа похађали су семинаре акредитоване од стране Министарства 

просвете. 

Присуствовали су конференцијама, предавањима, трибинама, семинарима,  

сајмовима здравља и образовања које су организовали Министарство просвете, 

Министарство спорта и омладине, Привредна комора Србије, Британска и Америчка 

амбасада. 

Чланови Већа су присуствовали приредбама које су организовали ученици наше 

школе ( ГОПТА, Хуманитари концерт) 

Мр пх Митовић Весна 
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ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ 

 

 

Школске 2015/2016.год. смо уписали нову генерацију ванредних ученика. Уписан је 1 

ванредни ученик за медицинску сестру -техничара и 1 ученик за лабораторијског 

техничара. 

Ове школске године смо школовали ванредне ученике у првом, другом,  трећем  и 

четртом  разреду. 

Школске 2015/2016.год. у другом разреду наставу је похађало 15 ученика, који су 

полагали испите  у одређеним испитним роковима. 

 Школске 2015/2016.год. у трећем разреду ванредних ученика наставу је похађало 8 

ученика. У четвртом разреду смо имали 4 ученика, од којих је троје дипломирало. 

Школске 2015/16 год. су уписани ванредни кандидати  у  четврти разред Медицинске 

школе, по налогу Министарства просвете и науке. Уписано је 3 кандидата, у одсеку 

медицинска сестра-техничар. Кандидатима су организована предавања и вежбе за 

четврти  разред према наставном плану и програму, а испите су полагали у 

следећим испитним роковима (новембар, јануар, април, јуни). Матурски испит су 

полагали у јунском испитном року. 

Предавања и испити су организовани по испитним роковима:  

јануарски, априлски, јунски, септембарски и новембарски рок. 

Школске 2015/2016. год. школа је  уписала кандидате на преквалификацији за 

медицинску сестру-техничара, за фармацеутског техничара, лабораторијског и 

санитарно-еколошког техничара. 

Консултације и испити су организовани по испитним роковима. 
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ТАБЕЛА  УЧЕНИКА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ШК. 

2015/2016. 

 

 

Смер 

 

уписано 

 

дипломирали 

специјализација-техничар 

за рад у служби 

трансфузије крви 

Медицинска сестра-

техничар 

103 56 - 

Фармецеутски техничар 41 18 - 

Лабораторијски техничар 15 16 уписано: 18 

положило 18 кандидата 

просечна оцена: 4,15 

Санитарно - еколошки 

техничар 

1 - - 
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

 

Дана 31.08.2016. године  у Свечаној сали наше школе одржан је састанак директора 

основних и средњих школа. Састанку је присуствовао министар просвете Младен 

Шарчевић, руководилац школске управе Милан Јоксимовић,  представница Сектора 

за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, представница Сектора 

за предшколско и основно образовање, као и Снежана Марковић  помоћница 

министра просвете. 

Састанак се одвијао према предвиђеном дневном реду : 

1. Почетак школске 2016/17.године 

2. Технолошки вишкови, допуна и укрупњавање норме запослених 

3. Формирање одељења у складу са упутством Министарства просвете 

4. Разно 

 

На почетку састанка министар  просвете је у  

уводном говору присутне  упознао са 

планираним активностима  и новинама  које би 

унапредиле процес образовања и васпитања, 

као и побољшале урушен положај и углед  

запослених у просвети и оснажиле сарадњу 

родитеља и наставника.  Састанак је 

настављен питањима директора  упућених  

министру о актуелним проблемима са којима 

се свакодневно сусрећемо у пракси.  На нека 

питања су уследили конструктивни одговори, док су неке недоумице остале 

неразјашњене. Због ограниченог времена којим је министар располагао, уговорен је 

састанак са Удружењем директора средњих школа за уторак, 06.09.2016.године. 
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Добијена су и упутства како користити нови  информациони систем „Доситеј“  везан 

за технолошке вишкове и норме запослених.  Апеловано је да се подаци редовно 

ажурирају и уредно шаљу мејлом.  Министар је замолио директоре школа да му се 

без устручавања обрате за помоћ при решавању  евентуалних проблема. 

 


