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Септембар 2015. године Медицинска школа је дочекала са 1650 ученика, 

од којих је око 390 ученика, новоуписаних ђака првака. Преко тог броја уписано 

је још девет ученика кроз спровођење акције афирмативног уписа за ученике 

Ромске националности. Број запослених се није битније променио у односу на 

прошлу школску годину, а то је 140 наставника и стручних сарадника као и 30  

запослених у администрацији и одржавању школе. У пензију је у току ове 

школске године отишло троје запослених. Због немогућности расписивања 

конкурса и пријема на неодређено време,као и непостојања технолошких 

вишкова, извршена је прерасподела унутар школе као и пријем новозапослених 

на одређено време. 

У току 2015/16. године, директор је учествовала у реализацији свих 

садржаја предвиђених планом и програмом рада школе а у складу са својим 

надлежностима, у сарадњи са стручним органима школе, органима управљања 

школе и надлежним институцијама. У протеклој школској години остварен је 

завидан степен срадње са Школским одбором, Саветом родитеља, Ученичким 

парламентом али и локалном самоуправом, као и бројним социјалним 

партнерима. Састанци су се одржавали редовно, присутност чланова Школског 

одбора је мање више била добра, осим представника локалне самоуправе који 

су нередовно присуствовали састанцима. Изабрани представници родитеља у 

Савет родитеља су својим присуством и ангажовањем у потпуности остварили 

своју улогу. Донет је и усвојен одређен број правилника и пословника, а све у 

циљу што бољег и ефикаснијег рада школе. 

Директор школе је на почетку школске године  именовала за помоћника 

директора Љиљану Кузмановић, дипломираног фармацеута, специјалисту 

санитарне хемије. Она ће послове помоћника директора обављати са 70% 

радног времена, а преосталих 30% и даље ће радити у својству наставника. 

Услед промене и доношења нових наставних планова и програма за 

одсеке МС, Л и Ф, упутили смо Министарству просвете елаборат потребан за 

верификацију рада школе. Надлежна инспекција је извршила контролу како 

опремљености школе тако и наставног кадра неопходног за реализацију 

наставних планова. Школа је добила верификацију за рад као и решење 

надлежног Министарства.   

Ове школске  године у септембру месецу  се приступило завршетку радова 

на прикључењу наше школе на даљински систем грејања, тако да смо после 

дугог низа година молби, куцања на многа врата надлежних институција, 

коначно зиму дочекали без страха да ли ће гориво стићи на време, да ли ће 

зима бити хладна ... 
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Наши ученици, родитељи и запослени су захвални Градској управи и 

Секретаријату за заштиту животне средине који су препознали проблем и 

потрудили се да га до краја реше. 

У циљу побољшања услова рада у школи, у току ове школске године 

добијене су донације од пекаре "ТОМА"  у вредности од око 350.000,00 динара 

(за куповину воденог купатила за потребе фармацеутског одсека, за кречење 

лабораторијна, опремање мале апотеке и лабораторије, куповину расвете за 

учионице и куповину књига за награђивање ученика), од ПРСМИК "Расадник 

Качаревић Верко" у износу од 50.000,00 за куповину воденог купатила. 

Школа је такође добила и новчану донацију од  GENERALI OSIGURANJA 

SRBIJA  а.д.о. из Београда преко кога су осигурани наши ученици, у циљу 

унапређења образовања и квалитета наставе у износу од 56.500,00 за куповину 

једног компјутера. 

У циљу унапређивања сарадње са Асоцијацијом лабораторијских 

технолога и техничара Србије, школа је добила донацију у виду куповине 

радног стола за медицинско - биохемијску лабораторију. Исту је школа 

реновирала из сопствених средстава, тако да је она сада у функцији за велики 

број ученика лабораторијског и фармацеутског одсека. 

Ове школске године смо урадили и реновирање тоалета за запослене, који 

нису реновирани више од 20 година. 

Извршили смо и комплетну реконструкцију главног прилаза и улаза у 

школу, који је био у руинираном стању и већ дуже време представљао опасност 

по безбедност ученика. 

Такође смо уз помоћ донација али и из сопствених средстава извршили 

промену расвете у готово свим учионицама и лабораторијама. За време летњег 

распуста смо окречили ходнике једног тракта школе, и главни хол школе,  а 

надамо се да ћемо у току следеће године окречити ходнике и другог тракта. 

Покренули смо иницијативу код Градског секретаријата за образовање да 

нам се набаве нови рачунари, макар за један кабинет за информатику, пошто су 

постојећи рачунари још из 2003. године. Надамо се да ће се поступак окончати 

до почетка нове школске године. 

Једно од горућих питања које покушавамо годинама да решимо је и 

питање ограде око  школског дворишта. За помоћ смо се обратили Градском 

секретаријату за образовање и надлежним службама, па се надамо да ће се и 

ово питање решити у догледно време. 
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Ипак  ни ове школске године нисмо успели да добијемо средства за 

замену струјних инсталација, иако је то проблем који годинама постоји, а из 

године у годину је све већи. Постојеће струјне инсталације су дотрајале и  не 

могу више да обезбеде несметано снабдевање електричном енергијом, 

поготову ако се зна да њихова снага није предвиђена за оволики број 

компјутера и друге неопходне опреме која се свакодневно користи у редовној 

настави. Ми ћемо  и даље наставити да се обраћамо Министарству просвете и 

Градској управи јер постојеће стање није одрживо и представља безбедоносни 

проблем. 

Такође нам је у плану и реконструкција ђачких тоалета, за шта су потребна 

велика финансијска  улагања имајући у виду број ученика школе.  

У складу са акцијом  града Београда о безбедном уништавању 

електронског отпада, школа је закључила уговор са фирмом која има 

сертификат  и лиценцу и извршила уклањање електронског отпада из школе. 
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ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Почетак школске године наша школа је обележила уписом још једне нове 

генерације ученика. Стартом тринаест нових одељења у сва четири одсека 

наше школе, број ученика у овој школској години је 1650. 

Интересовање за нашу школу је и ове године велико, али и поред великог 

броја молби које су упућене и школи и Министарству, нисмо им могли изаћи у 

сусрет. 

Настава је од самог почетка  школске године била у потпуности 

заступљена усвим одељењима. 

Директор је у складу са својим овлашћењима извршила планирање, 

програмирање и организацију васпитно - образовног рада уз учешће помоћника 

директора, координатора наставе, педагошко - психолошке службе, наставника 

као и свих запослених. 

Директор школе је учествовала у припреми и изради Годишњег плана рада  

за 2015/16.годину; 

 Планирању и организовању почетка школске године као и планирању 

првог наставног дана у новој школској години; 

 Планирању и организацији редовне наставе, кроз редовно и месечно 

оперативно планирање рада; 

 Планирању и реализацији 40 - часовне радне недеље наставника; 

 Планирању, припреми и реализацији седница Наставничког већа, уз 

сарадњу помоћника директора, координатора наставе и педагошко - 

психолошке службе; 

 Планирању седница Одељењских већа, као и учешће у њиховом раду; 

 Конституисању школских тимова и учешћа у њиховом раду; 

 Планирању посета часовима теоријске наставе, вежбама, огледним 

часовима, угледним часовима, комисијске провере савладаности програма 

за приправнике; 
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 Планирању, организацији и реализацији екскурзија за трећи и четрти 

разред, као и излета за ученике првог разреда; 

 Планирању, припремању и учешћу у раду Савета родитеља; 

 Планирању, припремању и учешћу у раду Школског одбора; 

 Припремама и пружању помоћи ученицима у конституисању а касније и у 

раду Ученичког парламента; 

 Планирању активности наставника и стручних сарадника за време 

зимског распуста; 

 Планирању, организацији и реализацији матуре и матурских испита; 

 Планирању и реализацији матурске вечери, са представницима ученика и 

Ученичког парламента; 

 Планирању и припремама за упи ученика у први разред 2016/17. године. 
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ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 

 

Директор је планирала, припремала и водила седнице Наставничког већа. 

У току школске 2015/16. године одржано је 13 седница Наставничког већа. 

Припремала је и водила седнице Стручног колегијума са помоћником 

директора, стручним сарадницима и координаторима наставе. Разматрана су 

актуелна питања у вези са наставом, ваннаставним активностима, као и 

индивидуалним проблемима наставника и ученика. 

Директор је активно учествовала у раду Школског одбора. Са 

председником Школског одбора др Снежаном Милановић и секретаром школе 

Наташом Јанковић, припремала је и предлагала дневни ред. Извештавала је 

чланове Школског одбора о свом раду али и о свим значајнијим питањима 

везаним за рад школе.Рад Школског одбора у току ове школске године био је 

успешан и садржајан. Међутим, морам напоменути да је ове године изостало 

активно учешће чланова Ш.О из редова локалне самоуправе. Зато је на 

иницијативу директора и председника Школског одбора покренута, а уз 

сагласност осталих чланова,покренута иницијатива да се чланови из редова 

локалне самоуправе промене. 

Крајем јула смо добили обавештење из Градског секретаријата за 

образовање да су стари чланови разрешени и да су именована три нова члана 

испред локалне самоуправе. 

У овој школској години одржано је седам састанака Школског одбора. 

Донет је велики број правилника, усвојен велики број пословника, извештаја и 

других докумената значајних за рад школе. 

Именована је стамбена комисија као и Комисија за утврђивање запослених 

за чијим је радом престала позреба( делимично или потпуно). 

Директор је учествовала у планирању, припреми и реализацији Савета 

родитеља. Ове школске године изабрани родитељи, представници одељења, 

су врло активно учествовали у раду Савета и одржали 4 састанака. Изабран је 

и нови председник Савета, господин Жељко Чанчар, чија је ћерка ученица 

трећег разреда фармацеутског одсека. Савет родитеља се на својим 

седницама бавио питањима која се тичу успеха ученика, критеријумима 

оцењивања, избором дестинација за излет и екскурзије, осигурањем ученика 

итд. 

У оквиру својих овлашћења у домену педагошко - инструктивног рада, 

директор школе је решавала жалбе ученика и родитеља на оцене и критеријуме 
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оцењивања. Обавила је низ индивидуалних и заједничких разговора како са 

ученицима, родитељима, тако и са колегама у циљу побољшања успеха 

ученика, као превазилажења тешкоћа у савладавању градива. 

Директор школе је у складу са важећим законским прописима расписала 

јавну набавку за извођење излета за ученике првог разреда и екскурзије за 

ученике трећег и четвртог разреда. 

Ученици првог разреда су са својим одељењским старешинама, ишли на 

излет Фрушка гора - Нови Сад - Петроварадин у организацији туристичке 

агенције "Либерти". 

Извештај вође пута, одељењских старешина као и ученика су 

задовољавајући. Агенција је у потпуности испоштовала план и програм излета. 

За извођење екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда изабрана је 

агенција "Модена", која је у више наврата водила наше ученике на екскурзије. 

Ове године дестинација је била Братислава - Праг - Беч. У периоду од 28. 

септембра до 2. октобра, 263 ученика трећег разуреда и 194 ученика четвртог 

разреда са својим оидељењским старешинама, вођама пута, лекарима, као и 

наставницима школе обилазили су знаменитости Братиславе, Прага, Дрездена 

и Беча. Извештаји вођа пута су још једном показали да је агенција "Модена", у 

потпуности реализовала план и програм путовања и показала висок ниво 

стручности и професионалности, како када су у питању водичи, тако када је реч 

и о возачима. 

Имајући у виду број ученика који је ишао на екскурзију, осим једног 

немилог инцидента изазваног од стране појединих ученика, сви остали ученици 

су заслужили сваку похвалу. 

Сви часови су надокнађени суботама уз сагласност Савета родитеља. 

Директор је организовала упис ученика у први разред и са сарадницима 

решавала молбе ученика и родитеља у вези са накнадним уписом, уз 

сагласност Министарства просвете. 

У току ове школске године директор је уз сагласност Школске управе за 

град Београд, примао само наставнике и остале запослене на одређено време, 

а у складу са одлуком Владе. 

Директор је у току ове школске године посетила часове теоријске наставе 

(15), вежби (14), као и све огледне и угледне часове. Већина часова теоријске 

наставе који су посећени су били часови приправника и колега на чији рад су 

постојали писмени приговори родитеља или ученика. Директор је пратила рад 
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приправника и од ментора добијала мишљење о оствареној сарадњи и 

оспособљености за самосталан васпитно - образовни рад. Након добијеног 

позитивног мишљења од ментора, директор је именовала комисије које су 

извршиле проверу савладаности програма увођења у посао наставника - 

приправника. Као члан комисије директор је присуствовала и часовима 

комисијске провере савладаности програма за приправнике. 

Директор је сарађивала са просветним инспекторима и просветним 

саветницима Министарства просвете у решавању приговора родитеља на рад 

наставника хемије Мирјане Живковић. 

Директор је организовала и пратила извођење матурских испита у јунском 

и августовском испитном року. Именовала је комисије за матурске испите, као и 

секретара испитног одбора - Јелену Младеновић, наставника медицинске 

биохемије. 

У складу са законом остваривана је и сарадња са репрезентативним 

синдикатима школе. 
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САРАДЊА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА И 

РОДИТЕЉИМА 

 

Директор је учествовала у конституисању Савета родитеља, учествовала у 

раду истог, у циљу што боље и садржајније сарадње родитеља и школе. 

Конститутивни састанак новог сазива Савета родитеља одржан је 22.09.2015. 

године и за председника је изабран господин Жељко Чанчар, чија је ћерка 

ученица трећег разреда одсека фармацеутски технићар. Тим за сарадњу са 

Саветом родитеља су наставници Стојан Алексов, Јасмина Павићевић и Јелена 

Младеновић. 

Савет родитеља је одржао четири састанка на којима се говорило о 

актуелним питањима о раду школе, а који су у домену рада Савета. 

Представници родитеља у Савету изабрали су дестинацију за екскурзију 

ученика трећег и четвртог разреда и донели одлуку о висини дневнице за 

одељењске старешине. Комисија састављена од представника родитеља  

изабрала је и осигуравајућу компанију за осигурање ученика у 2015/16. години. 

То је Generali осигурање Србија а.д.о и то за премију од 250,00 дин на 

годишњем нивоу. 

У оквиру редовне годишње контроле рада школе, извршен је надзор и 

преглед од стране просветне инспекторке Мирјане Нешић. Директор је на увид 

ставила сва акта, правилнике и прописе који су релевантни за рад школе. У 

свом извештају просветна инспекторка је позитивно оценила све сегменте рада 

школе. 

У складу са увођењем нових наставних планова и програма, обновљен је 

захтев за верификацију сва три образовна профила, пошто је у међувремену 

Правилником о врсти стручне спреме наставника, дефинисано ко може да 

предаје предмет медицинска етика. Просветна инспекторка Мирјана Нешић је 

обавила инспекцијски надзор и доставила школи записник са позитивним 

мишљењем. 

Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да школа 

испуњава прописане услове у погледу опреме, простора, наставних средстава и 

потребног броја наставника и стручних сарадника, школа је добила 8. 07.2016. 

године.  

 Сарадња  са Министарством просвете остваривана је и кроз учршће 

наше школе у полагању испита за лиценцу наставника медицинске групе 
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предмета, биологије и виших лабораторијских техничара. Укупно је испит за 

лиценцу обавило 20 наставника из целе Србије. 

 У овој школској години и шест наших наставника је положило испит за 

лиценцу. 

 Сарадња са Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту је 

била коректна и школа је наилазила на разумевање у циљу решавања 

постојећих проблема. Школска управа за град Београд и школа су такође 

имале успешну сарадњу како по питању уписаних редовних ученика, тако и 

по питању уписа ванредних ученика који су старији од 17 година, а који се 

школују о трошку државе. 

 Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, 

остваривала се у оквиру доприноса наставника школе у припреми нових 

наставних планова и програма. 

 Остваривана је и завидна сарадња са Полицијском управом за град 

Београд, као и Полицијском управом општине Звездара, било учешћем 

наших ученика у акцијама које су реализоване од стране ових институција, 

било њиховим ангажовањем у акцијама наше школе. 

 Сарадња са општином Звездара у реализацији великог броја акција у 

којима су учешће узимали како наставници тако и ученици наше школе. 

 Сарадња са директорима средњих школа на општини Звездара у циљу 

превазилажења проблема и изналажењу решења за заједничко и квалитетно 

решавање истих. 

 Сарадња са родитељима током читаве школске године, како појединачно 

тако и групно у циљу превазилажења и решавања постојећих проблема. 

 Директор је присуствовала и родитељским састанцима у одељењима где 

је постојала потреба за заједничким решавањем или превазилажењем 

проблема. 

 Сарадња са Градским заводом за јавно здравље настављена је и ове 

године, организовањем бесплатних санитарних прегледа и бесплатне 

вакцинације ученика. 

 Сарадња и обнављање уговора са установама и институцијама у којима 

наши ђаци обављају вежбе и професионалну праксу. 
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 Сарадња са Удружењем Медицинских школа Србије, која се остварује и 

реализује на периодичним састанцима. Чланови удружења су се бавили 

актуелним питањима и проблемима који се тичу побољшања услова рада и 

стручног усавршавања наставника. 

 Настављена је сарадња са Здравственом школом из Љубљане. После 

наше посете школи, њихови ученици и наставници су поново посетили нашу 

школу у оквиру студијског путовања. 

 Настављена је и међународна срадња са Немачком организацијом  UBG 

из Берлина, чија је директорка госпођа Астрид Вонхоф , са сарадницима 

поново посетила нашу школу и понудила сарадњу у оквиру пројекта Немачке 

владе, запошљавања наших свршених ученика. 

 Директор школе је обавестила ученике да уколико су заинтересовани 

могу обавестити родитеље и донети њихову писмену сагласност. Потом је 

организован родитељски састанак са заинтересованим ученицима и 

родитељима  и представницима UBG-а, где им је представљен програм. 

Родитељи су били врло заинтересовани и постављали су питања која су се 

тицала конкретне реализације програма. 

 Школа је са своје стране уступила једну учионицу где су наставници 

немачког језика са Гете института држали наставу немачког језика, које за 

заинтересоване ученике плаћа UBG. 

 У оквиру презентације наше школе будућим  средњошколцима наши 

ученици и наставници су посетили неколико основних школа а такође смо 

отворили и врата наше школе за све заинтересоване будуће ђаке. 
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СЕМИНАРИ, СТРУЧНИ САСТАНЦИ И АКЦИЈЕ 

 

У току ове школске године директор је у сарадњи са стручном службом и 

председницима стручних већа, планирала и реализовала стручно усавршавање 

наставника и стручних сарадника, као и осталих запослених ( секретара школе 

и шефа рачуноводства ). Наставници и стручни сарадници су присуствовали 

едукативним предавањима и  семинарима као и обукама. 

У току зимског распуста за наставнике су организована два семинара: 

 Школско законодавство - основа развоја образовања и васпитања 

 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља 

Семинарима је присуствовало око 90 запослених наставника. Оно што бих 

посебно нагласила је да нам је Градски секретаријат за образовање 

рефундирао финансијска средства  дата за семинаре. 

Остали семинари којима су наставници присуствовали, били су 

реализовани појединачно или групно, а евиденција о стручном усавршавању се 

налази у досијеима наставника. 

Директор је присуствовала великом броју предавања, стручним 

састанцима као и акредитованим семинарима. 

Осим семинара у школи, директор је са шефом рачуноводства 

присуствовала саветовању у организацији  Института за економију и право на 

тему " Актуелности у установама образовања и васпитања". Са педагогом 

школе  присуствовала је семинарима у организацији Едуко Центра - " 

Правилник о препознавању дискриминације у образовном систему", " 

Приправништво и стицање лиценце из перспективе најновијих измена" и " 

Стручно усавршавање - обавезе и могућности у складу са изменама". 

Директор је учествовала у раду Удружења Медицинских школа Србије на 

периодичним састанцима, као и у раду Актива директора Медицинских школа. 

У сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије, директор је 

подржала акцију добровољног давања крви које је у школи одржано два пута, а 

одзив ученика и наставника био је на завидном нивоу. 
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Директор је подржала учешће ученика и наставника у великом броју акција 

како хуманитарних тако и оних организованих од стране града и општине 

Звездара. 

 Дан срца на Олимпу 

 Светски дан породице 

 Међународни фестивал науке 

 12. пролећни фестивал здравља 

 Хуманитарни концерт у организацији ученика наше школе -наступао 

школски бенд - средства намењена деци дома из Сремчице 

 Манифестација ноћ истраживача 

 Безбедност у саобраћају 

 Обележавање светског дана деце оболеле од рака 

 Вршњачка подршка инклузивном образовању 

 Хуманитарна Новогодишња акција за децу из дома у Звечанској 

 Учешће у акцији "Чеп за хендикеп" 

 Учешће у акцији "Загрљај за ретке"  

У марту месецу у нашој школи је одржан први Међународни конгрес 

лабораторијских технолога и техничара, у организацији Асоцијације 

лабораторијских технолога и техничара Србије, у трајању од три дана уз 

завидан број стручњака из земље и региона. 
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ПРИРЕДБЕ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ТАКМИЧЕЊА 

Директор школе је и ове године подржала и учествовала у организацији и 

реализацији свих приредба у школи, манифестација и такмичења на којима су 

учествовали наши ученици. 

Дан Српске духовности, дан Светог Саве, обележили смо свечаном 

академијом у организацији и реализацији наших ученика и наставника. Школски 

хол је у организацији наставника српског језика био украшен паноима о животу 

и делу Светог Саве. Пригодна приредба је уз присуство великог броја ученика, 

наставника, колега пензионера, изведена у нашој свечаној сали. Приредбу су 

осмислиле наставнице српског језика и књижевности Санела Тополовић и 

Марија Стефановска. 

Као и претходних година традиционално смо наставили са одржавањем 

манифестације "ГОПТА" - Годишње представљање талената ученика школе. 

ГОПТА је одржана 19.05.2016. године, уз учешће преко двадесет ученика, свих 

разреда и свих смерова школе. Квалитет овогодишњег такмичења је био 

изванредан, било је ту и етно музике, класичних нумера, али највише поп и рок 

музике. Сви учесници су добили симболичне награде, а најбољи извођачи  и 

додатни подстрк да раде и да са поносом показују своје таленте. Ово 

такмичење су осмислиле, са ученицима радиле и водиле наставнице српског 

језика и књижевности Јелена Трифуновић и Биљана Самарџић. 

За ученике школе смо организовали и гледање представе "Сокин и 

Босина". Представи је присуствовало око 450 ученика и запослених.  

И ове године смо се потрудили да будућим средњошколцима достојно 

представимо нашу школу, учешћем на сајму образовања у организацији 

општине Звездара, као и доласком заинтересованих осмака у нашу школу. 

Својом непосредношћу у приступу и стручношћу, наши ученици су 

освојили основце одговарајући им на сва питања и помажући им у избору 

занимања и школе. 

Наши ученици су и ове школске године уз подршку директора и својих 

наставника, учествовали на великом броју такмичења и постигли завидне 

резултате. 

Учешћем на Градском такмичењу из биологије наш ученик Милош 

Петровић, освојио је прво место. На Републичком такмичењу из биологије које 

се одржавало у Новом Саду имали смо два представника и обојица су 
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остварили завидне резултате. Небојша Брезић ученик Л 4/1 је освојио друго 

место, а и Милош Петровић Л1/1 је освојио друго место. 

На Републичком такмичењу Књижевна олимпијада, која је одржана у 

Сремским Карловцима, наша ученица Милица Котур Ф 2/1 је освојила треће 

место. 

Четврто Републичко такмичење средње медицинских школа из 

здравствене неге ове године је одржано у Шапцу. Од 24. школе које су узеле 

учешће на такмичењу наши ученици су освојили осмо место у екипном 

пласману. 

Савез удружења здравствених радника Србије, друштво медицинских 

сестара - техничара и бабица доделио је признања најбољим ученицима 

завршних разреда медицинских школа. Добитнице признања су Милица Симић 

МС 4/3 и Драгица Маркићевић МС 4/5. 

На десетом Републичком такмичењу медицинских школа из математике 

које је одржано у Сремској Митровици, наше ученице су освојиле два прва 

места, и то Илић Александра Ф 3/1 и Тутуш Драгана Ф 4/3. И остали учесници 

из школе су постигли лепе резултате. 

Наши ученици су учествовали и на Републичком такмичењу из анатомије и 

физиологије у организацији Медицинске школе из Ваљева. Наши су у екипном 

пласману од 21. школе заузели 8. место. 

Наше спортске екипе су се и ове године такмичиле у појединачним и 

групним спортовима и постигли запажене резултате. 

Јањушевић Душан је освојио треће место на Градском такмичењу из 

атлетике. Наше одбојкашке екипе су ове године учествовале на Општинском 

такмичењу за ученике и ученице средњих школа. Мушка екипа освојила је друго 

место. 

Директор школе је подржала учешће наших ученика и наставника на 

Звездаријади, традиционалној манифестацији коју организује општина 

Звездара. Опробали су се у различитим дисциплинама и освојили већи број 

награда и похвала. 

Са ученицима и наставницима директор је посетио сталну поставку 

Научног центра Музеја науке и технике, која промовише учење кроз 

експериментисање непосредан контакт са научним проблемима. 

 



 
16 

 

 

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

 

Директор је у оквиру својих надлежности, а у складу са Законом и 

релевантним прописима, учествовала у раду Тима за самовредновање рада 

школе и пратила активности истог а у циљу припреме школе за спољну 

евалуацију од стране Министарства просвете.  

Директор је пратила и реализацију садржаја програма рада школе за 

2015/16.годину. Учествовала је у раду Тима за борбу против насиља и пратила 

све активности везане за његов рад. 

У оквиру ових активности директор је у сарадњи са стручним сарадницима 

анализирала извештаје о раду одељењскох већа, стручних већа, стручних 

сарадника, опште службе и свих запослених. 

Кроз извештаје стручних сарадника, координатора наставе и кроз директан 

увид, директор је пратила рад наставника и реализацију наставних планова и 

програма, рад ненаставног особља, као и спровођење ненаставних активности 

у школи али ван ње. 

Анализирајући целокупан рад свих запослених у школи као и активности 

које нисунепосредно везане за наставу, школску 2015/16. годину, можемо 

сагледати као успешну, али са напоменом да увек можемо више и боље. Наиме 

потенцијали наставног особља али и ученика наше школе много су већи па би 

било штета не искористити их, а све у циљу напретка и побољшања квалитета 

рада школе. 

У том смислу и наредне школске године ћемо се трудити да постигнемо 

још боље резултате и да унапредимо квалитет наставе. 

 
 

Директор школе 
 
                                                                      

Јадранка  Абузеид               

 

                                               


