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УВОД
У Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи стиче се средње образовање за рад као и
даље школовање у трајању од три, односно четири године, по наставном плану и
програму у два подручја рада:
1. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
2. ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Образовни профили у току школске 2017/2018. године, приказани по подручјима рада,
су:
1. Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
а. трогодишње школовање
- израђивач целулозе и папира
б. четворогодишње школовање
-хемијско-технолошки техничар
-техничар за заштиту животне средине
-техничар за индустријску фармацеутску технологију
-хемијски лаборант
2. Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
а. трогодишње школовање
-пекар
-месар
б. четворогодишње школовање
-прехрамбени техничар
-техничар за биотехнологију
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе произилази из више законских
одредби које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а који
су објављени у Службеном или Просветном гласнику. РС:
-Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр.72/09 и
52/11 и 55/13
-Закон о средњој школи, Службени гласник РС, бр.50/92, 53,93,67/93, 48/94, 24/96, 23,
25/02, 62, 64/03, и 101/05 и Закон о средњем образовању и васпитању , Службени
гласник РС, бр. 55/13
-Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, Службени гласник бр. 72/09
-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
сручних сарадника, Службени гласник, 14/04, 56/05, 13/2018 и 31/2018
-Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник, 37/2018 и 55/2018
-Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, Службени гласник РС,
33/99 и 108/03.
-Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за шк.2018/13.,
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Просветни преглед 3/2018
-Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и
стручних сарадника у средњој школи, Просветни гласник, бр.1/92, 23/97, 2/00.
-Правилник о плану и програму за заједничке предмете у стручним и уметничким
школама, Службени гласник СРС, 6/90, 4/91, 7 и 17/93, 1 и 2/94, 2,3 и 8/95, 5/96, 5/02, 5
и 10/03, 25/04, 3,6 и 11/05, 12/06, 8/2018, 1/2018, 10/2018, 8/2018
-Правилник о врсти стручне спреме наставника, стрчних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, Просветни гласник, 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 8/03, 11/04, 6/05, 4/07, 7/2018, 11/2018, 5/2018 и 8/2018
-Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја рада
Хемија, неметали и графичарство и подручје рада Пољопривреда, производња и
прерада хране , Просветни гласник, 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1 и 13/07, 2/08, 2/09. 06/2018
-Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле Техничар за
козметичку технологију , Просветни гласник, 25/04.
-Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовни профил Техничар за козметичку
технологију, Просветни гласник, 25/04,
-Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за
остваривање планова и програма за сручне предмете за образовне профиле у стручним
школама за подручје рада Хемија, неметали и графичарство и подручје рада
Пољопривреда, производња и прерада хране(Просветни гласник 7/91,15/97,
10/2018,15/2018)
Основни показатељи и резултати школе у протеклој школској годни: успех,
резултати на такмичењима, ставови ученика према појединим наставним
предметима, испитивање криза и тешкоћа у развоју ученика, садржај
активности ученика у слободном времену и друго
- Важнији показатељи о раду стручних служби и органа школе, показатељи о
резултатима стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
сарадника у настави
- Структура социјалног и економско-културног статуса родитеља ученика
- Сагледавање потребе друштвене средине и реализовање што већег броја
школских активности у сарадњи са друштвеном средином
- Досадашња сарадња са радним организацијама као платформа за даљу сарадњу
- Усвајање мера за рационализацију и ефикаснији рад бољим коришћењем већ
постојећих услова
- Извештај о раду школе у протеклој школској години
Преглед карактеристика рада школе у претходној школској години
-

5

1.Услови рада школе
1.1. Школски простор - објекти
Образовно-васпитни рад остварује се у објекту грађеном 1957. године. Објекат је грађен
наменски за школу одређеног профила.
2

Школске зграде и двориште заузимају простор од 22.500 м . Настава је одржавана у
учионицама, кабинетима, лабораторијама, библиотеци и сали за физичко васпитање, у
школској радионици-пекари, а део наставе је извођен код бројних социјалних партнера.
Зграда школе окружена је пространим двориштем. Структура школског простора у
коме се изводила настава је следећа:

Назив просторије
1. Учионице и лабораторије
2. Кабинети
3. Kабинет за консултације (ванредни ученици)
5. Радионице
6. Фискултурна сала
7. Школска радионица-пекара
8. Зборница
9. Библиотека
10. Просторије за организацију наставе,
административне и финансијско-економске послове

Број
просторија
35
11
1
2
2
1
2
1

Површина
m2
3334
650
20
60
480
25
180
80
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255

Према уписаном броју ученика а у односу на број одељења недостајао нам је, као и
предходних година, учионички простор. Проблем недовољног простора решили смо
тако што смо направили распоред коришћења учионичког простора (нека одељења иду
на часове теоријске наставе у учионички простор одељења која су на часовима
лабораторијских вежби, практичне наставе и физичког васпитања).

1.2. Опрема, намештај и наставна средства
Назив школског намештаја
Клупе
Катедре
Школске табле
Ормари
Витрине
Полице
Радни столови

број комада
544
34
47
98
63
38
182
6

Остали помоћни намештај
Столице школске
Столице – остале

49
1204
457

Морамо да нагласимо да стање школског намештаја није у задовољавајућем стању. Због
оштећења, један део неће бити употребљив за наредну школску годину.
За потребе наставе рачунарства и информатике и стручних предмета (технолошка група
предмета) набављено је 18 рачунара и монитора као и пратећа опрема те је тиме један
кабинет информатике у потпуности обновљен. Стање рачунарске опреме која се
користи у настави дато је у следећој табели:

Назив
Рачунар
Монитор
Видео-бим
Скенер
Штампач
Лап-топ
Пројектори

број комада
43
43
1
2
10
3
12

За припрему наставе користи се 4 рачунара и 2 штампача, што се показало недовољним
за рад бројног наставнног особља. Током школске године много рачунара је остало ван
употребе. Наиме, много рачунара треба поправити или их заменити новим. За
савремени приступ наставним садржајима, неопходно је у следећој школској години
повећати број рачунара, као и обезбедити интернет везу у кабинетима за информатику.
Ученицима је током школске године обезбеђена практична настава у хемијским и
погонским лабораторијама. Поред лабораторија у самој школи, користили смо и оне
које се налазе при погонима индустрије за коју се ученици школују.Током првог
полугодишта вршена је редовна набавка потребних хемикалија, сировина и посуђа за
реализацију вежби и практичне наставе.
Извршене су текуће поправке елктричних и водоводних инсталација, замена пода у
кабинету Грађанског васпитања и у лабораторији за машине. Урађена је нова
инсталација у прехрамбеном кабинету, редовно одржавање, замена утичница,
прекидача неонских цеви, 100 м2 керамике, кречење прехрамбеног кабинета, пекаре,
зидова лабораторије.
У школској 2017/2018 годни у лабораторији набављена је већа количина основних
наставних средстава (посуђе и хемикалије): посуђе одмах у септембру, а хемикалије у
четири тромесечја – у септембру, децембру, марту и мају.
У свим лабораторијама услови рада омогућавају ученицима практичан контакт са
струком, а развијају се и продубљују интересовања за технологију као примењену
науку. Ученици, поред теоријских, стицали су и практична знања кроз практичну
наставу и наставу у блоку која је организована и код социјалних партнера.
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1.3. Кадровски услови рада
У току школске 2017/2018. године, образовно-васпитни рад реализовало је 93
наставника, стручних по образовању и искусни у педагошкој пракси и 17 сарадника у
настави, који су давали свој допринос при савладавању практичних наставних саджаја у
лаобраторијама школе. Сви по својој стручној спреми одговарају Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и наставника у стручним школама
(„Сл.гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2018,
3/2018, 8/2018, 11/2018, 5/2018, 6/2018, 2/2018, 4/2018, 7/2018, 11/2018, 5/2018 и 8/2018).
Преглед наставног кадра који је изводио наставу током школске 2017/2018. године
даћемо по стручним већима:
Стручно веће српског језика и књижевности и уметности:
- Глигорић Данијела
- Јанковић Маја
- Марковић Катарина
- Мићић Бранка
- Митровић-Иванов Весна
- Митровић Унковић Виолета – руководилац стручног већа
- Сиљановић Бранислава
- Милијић Игор (наставник музичке уметности)
- Цветковић Милош (наставник ликовне културе)
Стручно веће страних језика:
- Јефтић Весна
- Галовић Љиљана
- Станкић Бојана
- Тасић Милена – руководилац стручног већа
Стручно веће друштвених наука:
- Мишић Добривоје – историја, грађанко васпитање
- Сарић Јасмина – историја, грађанко васпитање
- Станковић Витомир – историја, грађанко васпитање
- Каваја Жаклина – географија
- Мићуновић Миљан – географија
- Ивановић Миладин – социјологија, устав и право грађана, грађанко васпитање
- Гајић Сава – верска настава
- Пантелић Срећко – верска настава
- Љиљак Славка – социјологија, социологија са правима грађана, устав и право грађана,
грађанско васпитање
- Јованчић Светозар – филозофија, грађанско васпитање – руководилац стручног већа
Стручно веће математике и рачунарства и нформатике:
- Јовановић Милица – математика
- Јовановић Жаклина – математика
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- Миросављевић Зорица – математика – руководилац стручног већа
- Митровић Мирјана – математика, рачунарство и информатика
- Урошевић Весна – математика
- Чеврљаковић Биљана – математика
- Марић Биљана – рачунарство и информатика
- Сербез Татјана – рачунарство и информатика, технолошка група предмета
- Стојилковић Миодраг – рачунарство и информатика
Стручно веће физике и физичке хемије
- Вучковић Милка – физичка хемија, технолошка група предмета
- Јоксимовић Миленија – физика, електротехника
- Остојић Весна – физика, електеротехника
- Перовић Миланака – физика, физичка хемија
- Ранђић Зорица – физичка хемија – руководилац стручног већа
Стручно веће хемије
- Димитријевић-Станојковић Јелена
- Додиг Соња
- Жикић Вишња
- Марковић Сања
- Митровић Татјана – руководилац стручног већа
- Пешић Гордана
- Спарић Љиљана
Стручно веће физичког васпитања:
- Вукелић Горан
- Јоксимовић Зорица – руководилац стручног већа
- Латиновић Зденка
- Марковић Кристинка
Стручно веће технолога – Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
- Вујадиновић Гордана
- Димитријевић Снежана
- ДруловићДаница
- Ђуровић Марија
- Ерцег Нина
- Жужа Снежана
- Ивановић Лела
- Милојковић Дејан – руководилац стручног већа
- Недић Славенка
- Павковић Анита
- Радовановић Злата
- Ранковић Драгана
- Вучуровић Марица
- Ивановић Вера
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Стручно веће технолога – Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
- Алемпијевић Златица
- Авејић Славица
- Биочанин Драгиша
- Вукосављевић Слађана
- Вучковић Јасмина
- Говорчић Златко – руководилац стручног већа
- Гојковић Тихана
- Јовановић Слободан
- Ковачевић Весна
- Лемаић Наташа
- Лончар Душица
- Лукић Смиљана
- Марковић Богданка
- Марковић Оливера
- Марковић Смиља
- Милићевић Данијела
- Милошевић Наташа
- Михајловић Соња
- Николин Сања
- Новковић Предраг
- Павловић Ивана
- Палић Драгана
- Петровић Данијела
- Ракић Љубомировић Марија
- Ратковић Мирјана
- Рибар Јелена
- Стојичић Весна
- Симић Александра
- Танасковић Јелена
- Манговић Катарина
- Мерџановић Јелена
Три стручна сарадника су, пружали помоћ наставницима у реализацији програмских
задатака, и то:
 Слађана Ђурић Радовановић – педагог,
 Снежана Павловић – психолог,
 Сиљановић Бранислава – библиотекар
ШКОЛСКИ ОДБОР
Школом је током школске 2017/2018 године управљао Школски одбор (девет чланова).
Три представника локалне самоуправе:
Марић Светлана
Михајловић Милена до 26.9.2017. год., решење број 118-695/17-С-26.9.2017.
Васић Мирољуб од 26.9.2017. год., решење број 112-696/17-С-26.9.2017.
Совтић Чедомир
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Три представника Савета родитеља:
Живковић Светлана
Митровић Далиборка
Најдовић Тијана
Три представника запослених Хемијско-прехрамбене технолошке школе:
Ивановић Миладин до 26.6.2018. год., решење број 118-163/18-С-26.6.2018.
Николин Сања од 26.6.2018. год., решење број 112-164/18-С-26.6.2018.
Ковачевић Весна
Стојилковић Миодраг
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Радом школе руководила је директорка школе Наташа Парезановић. Помоћ у
организацији делатности школе (настава, подела одељењског старешинства, распоред
часова и др.) пружили су:
1. Вукосављевић Слађана, помоћник директора 50%
2. Мр Сербез Татјана, помоћник директора 50%
3. Снежана Димитријевић, организатор практичне наставе 90%
4. Стојичић Весна, организатор практичне наставе 10%, помоћник директора 8%
1.4. Број ученика и одељења
Према плану уписа за школску 2017/2018. годину у први разред је, од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, дозвољен
упис:
Назив образовног профила

Број планираних ученика

3-годишњи
образовни
профил
Подручје рада Хемија, неметали и графичарство
Хемијско технолошки техничар
/
Хемијски лаборант
/
Техничар за индустријску
/
фармацеутску технологију
Техничар за заштиту животне средине
/
Пољопривреда, производњ и прерада хране
Прехрамбени техничар
/
Техничар за биотехноогију
/
Месар
45
Пекар
45

4-годишњи
образовни
профил

Свега

30
30
30
30
60
30
/
/

Укупан број ученика, одељења и група у школи, на почетку школске године приказан је
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у следећој табели:
РАЗРЕД

БРОЈ УЧЕНИКА

БРОЈ ОДЕЉЕЊА

БРОЈ ГРУПА

I
II
III
IV
СВЕГА

284
253
233
155
925

10
10
10
7
37

21
19
19
14
73
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Број ученика у току школске године се мењао. У наредној табели дајемо преглед броја ученика на почетку школске 2017/2018.
године, као и одељења по образовним профилима.

Образовање у
трајању од
четри године

Број
ученика

УКУПНО

Број
одељења

Број
ученика

Број
одељења

12

Број
ученика

1

Број
одељења

Број
ученика

Број
ученика

1. Израђивач
целулозе и
папира
2. Месар
3. Пекар
1.Хемијско
технолошки
техничар
2.Хемијски
лаборант
3.Техничар за
заштиту
животне
средине
4.Техничар за
индустријску
фармацеутску
технологију
5.Прехрамбени
техничар
6.Техничар за
биотехнологију

ДРУГИ
РАЗРЕД

Број
одељења

Образовање у
трајању од
три године

ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛИ

Број
одељења

ОБРАЗОВАЊЕ

ПРВИ
РАЗРЕД

БРОЈ УЧЕНИКА
ТРЕЂИ
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
РАЗРЕД

1

12

3
4,5

73
102

1
1,5

30
42

1
1

21
28

1
2

22
32

1

30

1

40

1

43

0,5

10

3,5

123

1

30

1

24

1

26

0,5

16

3,5

96

1

30

1

29

1

29

1

26

4

114

1

30

1

29

1

20

2

35

5

114

2

60

2

42

2

39

2

45

8

186

1

32

1

28

1

22

1

23

4

105
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Преглед броја уписаних ученика на крају другог полугодишта школске 2017/2018.
године по подручјима рада и разредима, изложен је табеларно:
ПОДРУЧЈЕ
РАДА
Хемија,неметали
и графичарство
Пољопривреда,
производња и
прерада хране

I
разред

II
разред

III
разред

IV
разред

УКУПНО

110

118

98

87

396

162

126

121

66

425

УКУПНО

272

244

219

153

888

2. Анализа успеха и владања ученика
2.1. Успех ученика
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УСПЕХА ПО ОДЕЉЕЊИМА
Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
I/7 – 2,68
I/8 – 2,81
I/9 – 2,71
I/p1 – 2,52
I/p2 – 2,39
I/p3 – 2,41

II/7 – 2,47
II//8 – 2,84
II/9 - 2,63
II/p1 – 3,07
II/p2 – 3,34

III/7 – 3,19
III/8 – 3.26
III /9 – 2,94
III/p1 – 3,22
III/p2 – 3,65
III/p3 – 2,90

IV/7 – 3,70
IV/8 – 3,53
IV/9 – 3,51

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
I/1 – 2,89
I/2 – 3,30
I/3 – 3,33
I/4 – 3,42

II/1 – 3,04
II/2 – 3.23
II/3 – 3,43
II/4 – 3.42
II/x – 3.02

III/1 – 3,15
III/2 - 3,36
III/3 - 3,04
III/4 – 3,27

IV/1 – 3,01
IV/2 – 3,07
IV/3 – 3,97
IV/4 – 3,45

Пре него што доставимо детаљнију анализу морамо Вас упутити у податак да скоро
90% ученика наша Школе уписује жељене државне Факултете , приватне факултете
и Више школе.
Конкретно захваљујући такмичењу из математике током све четири године
школовања један ученик је уписао Технолошко-металуршки Факултет, док су још
четири ученика подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране међу
првих девет (9) на листи реномираних државних Факултета који су међу пет
најпопуларнијих.
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Сви ученици образовних профила-пекар и месар који су приступили на завршном
испиту добили су запослење што је један од показатеља васпитне и образовне улоге
школе које су ђаци испуњавајући предвиђене исходе образовања - знања, умења,
вештине, способности-усвојили у потпуности што обезбеђује унапређивање
квалитета рада установе.
Већ 03.09.2018. године четири најбоља ученика подручја рада Хемија, неметали и
графичарство посетили су школу што доказује поверење искреност поштовање и
уважавање које је искуство како ученика тако и родитеља.
Средња оцена одељења у подручју рада ХНГ где 15 одељења има оцену 3,15 до 3,42
указује да су области које се односе на наставу и учење и подрушку ученицима свих
ових година биле заступљене у свим у свим областима школског живота и рада.
Додатна настава је реализована у складу са мотивацијом, заинтересованошћу, али и
субјективним могућностима сваког појединог ученика тако да је број ученика који
су одлазили и заступали школу на општинским и републичким такмичењима био
исход детаљне припреме од стране искусних наставника која се сваке године
реализује од октобра до марта, а у зависности од од резултата такмичења интезивира
се у априлу и мају што је велики изазов обзиром на број наставних предмета, број
часова вежби и блокова.
Ови изузетни ученици којих је из године у годину све више жељно учествују у у
свим пројектима воле да заступају школу и кроз маркетиншке и промотивне
активности, а не ретко су и на бини када се слави.
Већина ученика учествује у тимском раду и уз праћење од стране наставника труди
се у сарадничкој и вршњачкој улози, кроз помоћ појединцима и групама у одељењу.
Наставници кроз формативно оцењивање врло добро и дискриминативно и
благовремено евидентирају. Овопотврђује праћење врсте постигнућа: мотивацију за
учење (заинтересованост, лична иницијатива, степен концентрације на часовима,
субјективни доживљај наставе), интелектуална умења (умења решавање проблема,
познавање метода, техника и процедура, потенцијал самосталног интелекталног
рада), социјална умења ( комуникативне вештине, способности за тимнски рад,
способност групног доношења одлука, техника решавања конфликата), ставови и
вредности (вредности и ставови према етичким разликама, толеранцијаразличитих
мишљења и ставова, поштовање права других), стваралачка продукција
(креативни потенцијал у вербалном домену, креативни потенцијал у графичком
домену, вербална различитост-флуентност, продукција идеја)
У подручју рада Хемија, неметали и графичарство од 21 ученика који није завршио
разред, њих једанаест је обновило годину што је 2,81% док је њих десеторо
променило статус (са редовног на ванредно школовање) што је 2,55% ученика.
У подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране од 50 ученика који
нису завршили разред њих 15 је променило статус што је 3,5% док је годину
обновило 35 ученика што је 8,31%.
Већ након иницијалних тестова евидентирани су ученици који су до краја школске
године праћени и подстицани од стране свих предметних наставника, одељенских
старешина, родитеља да похађају преко 1000 реализованих часова допунске наставе.
Зашто стално потенцирамо овај податак?- Зато што највећи број ученика првог и
другог разреда има проблеме у савладавању елементарних програмских садржаја
које су сви наставници у оквиру 900 часова допунске покушавали да приближе
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појасне и опрационализују на нивоу који је прихватљив за бројне ученике који
успорено и тешко повезују и разумеју ниво за оцену довољан (2). Није мали број
ученика који су похађајући ове часове након трећег и четвртог разреда постигли
врло добре оцене. Наставници ове школе изузетно цене упорност истрајност и
марљивост тако да су часови припремне наставе држани и у јуну и у августу што је
обезбедило за 0,3% бољи успех ове школске године.
2.2. Владање ученика

Разред/број Примерено
ученика
80
1хнг/106
85
2хнг/111
72
3хнг/93
48
4хнг/81
74
1пппх/142
60
2пппх/118
54
3пппх/107
34
4пппх/53
507
Укупно/

Врло добро

Добро

Довољно

Недовољно

11
12
6
13
17
26
19
19
123

10
12
11
16
35
25
28
7
144

5
2
3
4
16
7
8
2
47

/
/
1
/
/
/
/
/
1

Анализа изостајања ученика на крају чколске 2017-2018. године
Разред
I/пппх
II/ пппх
III/ пппх
IV/ пппх
Укупно ПППХ
I/хнг
II/ хнг
III/ хнг
IV/хнг
Укупно ХНГ
УКУПНО/на нивоу
школе на крају
школске 2017/2018.
године

ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

УКУПНО

159,95
153,35
167,50
138,51
154,82
133,90
186,48
151,68
130,50
150,64

12,216
13,68
13,68
8,14
11,92
10,46
7,39
7,50
10,57
8,98

172,16
167,03
181,18
146,65
166,74
144,36
193,87
159,18
139,48
159,62

152,73

11,57

163,18

ЗАКЉУЧАК:
Број изостанака је нижи како у 2. тако и у 4. разреду у оба подручја рада. То значи да
је у целој школској години нижи % ђака који полаже разредне испите, што није
случај са поправним испитима за коју су се сви ученици који су схватили значај
благовременог извршавања обавеза, припремили како у јуну, тако и у августу.
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Незнатно је повећан број изостанака у 3. разреду у оба подрчја рада јер већина
ученика баш у тој фази адолесценције критички промишља о будућем позиву или
чак о промени статуса, што одобравамо уз аргументоване молбе, без обзира на
пунолетство.
Неки ученици су принуђени да раде, али се труде да буду редовни, незнатан број
њих се професионално бави спосртом , што изискује бројна оправдања од клубова.
Неки су афирмисани у уметничком смислу, учешће на такмичењима и пројектима за
школу такође повлачи изостанке. Неки ђаци 50% њих воле да похађа возачку обуку.

3. Облици образовно-васпитног рада
Годишњи план рада школе предвидео је наставне и ваннаставне активности, и сви ти
програмски садржаји су и остварени.
Планирање рада из појединих предмета извршено је у складу са индивидуалним
способностима ученика или ученичких група. Рад је извођен на нивоу утврђених
образовних, функционалних и васпитних циљева. У Хемијско-прехрамбеној
технолошкој школи, посебно се инсистирало на развијању стваралачких
способности ученика. То се остваривало кроз часове редовне наставе, али и кроз
веома садржајне ваннаставне активности кроз додатну, припремну наставу за
такмичења и факултете и првенствено кроз бројне секције које су и ове године
успешно радиле.

3.1.Редовна настава
Редовна настава је реализовано по плану и програму за сва одељења и све образовне
профиле.
3.2. Допунска и припремна настава
У току ове школске године, као и ранијих година, организована је допунска настава
за ученике који су имали тешкоће у савладавању редовног наставног плана и
програма – ово се првенствено односи на ученике са слабијим предзнањима, на
слабо мотивисане ученике и на ученике који су спорадично имали здравствене
проблеме.
Један број колега ове године посветио је пажњу креирању оперативних планова (на
месечном нивоу) чиме је педагошка документација била потпунија, а захтеви
ученика, као и застоји у односу на план и програм садржајније артикулисани. Кроз
креирање глобалног плана рада – олакшан је индивидуални приступ ученику као и
наставнику темама које су акцентоване.
Током ове школске године већа пажња је посвећена припремању допунских
часова, као и часова додатне наставе како кроз Стручна већа, тако и кроз посете ових
часова.
Преглед реализације допунске наставе у подручјима
табелама:

рада дат је у наредном
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Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE
Разред

I

III

Предмет
Број часова / бр.ученика
Математика
48/104
Хемија
33/51
Физика
9/58
Сировине у пекарству
2/9
Сировине у месарству
3/13
Операције и мерења у
месарству
2/13
Аналитичка хемија
23/16
Производња хлеба
2/2
Математика
32/37
Физика
14/39
Технолошке операције
Хемија

5/9
14/24

Електротехника
Здравствена безбедност
хране
Математика
Микробиологија
Машине и апарати с
аутоматиком

5/14

Биохемија
Термодинамика
Ензимологија
Технолошке операције
Прерада меса
Практична настава
Физичка хемија
Технологија – изборни
предмет
Практична настава из
Машина, апарата са
аутоматиком
Машине и апарати са
аутоматиком
Математика
Контрола квалитета –
припремна настава

3/4
2/6
2/1
4/16
2/14
6/7
2/6

5/2
33/56
3/4
6/7

5/5
6/9
3/9
25/52
10/8

18

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Разред
I

II

III

IV

Предмет
Математика
Општа и неорганска хемија
Физика
Хемија
Биологија
Енглески језик
Математика
Органска хемија
Аналитичка хемија
Физика
Испитивање тла, воде и
ваздуха
Машине,
апарати
и
операције
Технолошке операције
Извори загађивања животне
средине
Математика
Енглески језик
Физичка хемија

Број часова/бр.ученика
38/84
21/46
25/70
5/16
7/19
1/21
45/66
38/77
22/35
26/40

Инструментална анализа
Технологија
фармацеутских производа
Електротехника
Прерада
и
одлагање
чврстог отпада
Загађивање и заштита тла
Неорганска
хемијска
технологија
Биохемија
Сировине за фармацеутске
производе
Математика
Хемијска технологија
Загађивање и заштита воде
Органска
хемијска
технологија
Физичка хемија
Инструментална
метода
анализе - припремна

3/9

1/11
1/9
6/7
3/9
14/40
10/15
14/34

2/13
16/25
5/12
5/13
3/6
8/14
2/18
19/28
4/7
3/10
7/6
4/13
1/1

Наведени подаци у табелама односе се на реализоване часове допунске наставе
које је похађало око 16 % ученика од укупног броја ученика у школи. Сви
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наставници су благовремено истакли термине са назначеном сатницом и распоредом
у току радне недеље о часовима допунске наставе које су почели да реализују већ
крајем септембра 2017. године. Планирани часови евидентирани су и у распореду
часова осталих облика образовно васпитног рада, како због што ефикаснијег
информисања ученика, тако и родитеља и истакнути су на видном месту у школи
(огласна табла испред зборнице). Ученици су константно подстицани и припремани
да похађају часове допунске наставе, а родитељи су при сваком доласку у школу
имали увид у књигу евиденције осталих облика васпитног рада у средњој школи.
Иако је око 60% ученика предвиђено да током целе школске године похађа допунску
наставу, најмање из два наставна предмета, резиме је да се само једна четвртина
ученика уредно одазива на овакав вид сарадње. Истина је да професори стотине сати
бивају у зборници чекајући ученике који нису свесни последица оваквог односа
према раду. Процес извештавања родитеља, поред усменог који је увек био
актуелан и благовремен, биће и кроз писмено извештавање. То ће свакако отежати и
онако обиман административни посао свих нас, али се надамо успешнијој сарадњи
са ученицима.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА- У току школске године реализована је и припремна
настава за полагање разредних испита за ученике из оних предмете за које није
било услова да се организује редовна настава (реч је о страним језицима- недовољан
број ученика да се формирају групе), као и за ученике који су узели учешће на
такмичењима ( предмети у оквиру којих су организована такмичења).
Такође, у јуну је организована и припремна настава за полагање разредних испита за
ученике који нису из оправданих разлога похађали више од једне трећине
предвиђеног фонда часова за одређени предмет те нису успели да савладају наставне
програме, као и припрема за полагање поправних испита како за ученике завршних
разреда, тако и за остале ученике. Наставници су се трудили да подстакну ученике
да у току школске године и редовних часова савладају минимум предвиђених
програмских садржаја, како због оправданог одсуства већине ученика, тако и због
организације рада у школи. Наравно нису сви ученици били довољно зрели да на
прави начин разумеју ову подршку и подстицај који су се односили и на другу, трећу
и четврту класификацију, тако да су били принуђени да велики број разредних
испита полажу током јула и августа месеца.
И даље ћемо се трудити да својим односом према сваком поједином ученику и
педагошком раду у целини омогућимо што виши ниво знања код сваког ученика,
посебно водећи рачуна о квалитету стручних знања, вештина, умећа и навика . Ово
све са намером да сваки од ученика када изађе на завршни испит, матурски или
практични рад, као и при запослењу буде што самосвеснији и сигурнији у квалитет
оног што је стекао бивајући у нашим учионицама, лабораторији и на блоковима.
У наредним табелама дат је преглед реализације часова припремне наставе по
подручјима рада и наставним предметима.
Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Разред

I

Предмет
Енглески језик
Рачунарство и информатика
Српски језик и књижевност
Сировине у пекарству
Физика

бр.час./бр.ученика
26/4
7/16
12/10
6/9
7/30
20

III

IV

Исхрана људи
Хемија
Операција и мерење у месарству
Физичко васпитање
Математика (т)
Историја (припрема за такмичење)
Физика
Хемија
Аналитичка хемија
Здравствена безбедност хране
Микробиологија
Обрада меса
Објекти и опрема у месарству
Прехрамбена технологија
Изборна технологија
Технологија воде
Производња хлеба
Производња хлеба – практична н.
Електротехника
Математика
Микробиологија
Физичко васпитање
Здравствена безбедност хране
Технолошке операције
Објекти и опрема у месарству
Производња пецива и колача са
тестенинама – припрема за израду
славског колача
Производња пецива и колача са
тестенинама
Микробиологија
Прерада меса
Прерада меса теорија
Прерада меса пракса
Прерада меса завршни испит
Прерада меса разредни испит
Енглески језик
Изборне технологије (м)
Изборне технологије (т)
Машине и апарати са аутоматиком
Конзервисање квасца
Технолошке операције
Физичко васпитање
Технологија средстава за прање
козметичких производа
Контрола квалитета у прех.инд.
Руски језик
Математика (такмиченње)

20/24
14/10
5/8
15/13
1/2
6/5
7/6
13/3
10/2
16/19
10/1
8/6
6/4
3/1
1/6
3/1
12/8
140/8
7/1
11/17
10/1
8/5
7/5
16/1
5/3

5/3
5/3
3/1
70/2
4/2
9/2
9/11
12/3
18/4
51/66
3/8
10/4
10/2
13/16
8/2
7/3
10/8
14/1
42/6
21

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
разред
I

II

III

предмет
Историја
Физика
Општа и неорганска хемија
Математика
Енглески језик
Историја
Технолошке операције
Српски језик
Органска хемија
Математика
Биохемија
Загађивање и заштита тла
Сировине
за
фармацеутске
производе
Физичка хемија
Енглески језик
Микробиологија
Примена
рачунара
у
тех.
процесима
Електротехника
Нерганска хемијска технологија
(т)
Машине, апарати и операције (т)
Физичка хемија (т)
Технолошке операције
Математика (м)
Математика
Електроаналитичке методе
Аутоматска обрада података (р)
Аутоматска контрола процеса (м)
Хемијска технологија (р)
Органска хемијска технологија
(м)
Енглески (укупно)
Испитивање
у
технолошкој
производњи
Физичка хемија (р)
Физичка хемија (поправни)
Испитивање
у
технолошкој
произвдоњи (п.р.)
Технологија средстава за прање
козметичких производа (м)

бр.час./бр.ученика
10/2
7/7
18/4
14/18
7/1
7/3
2/1
11/2
10/3
28/34
7/1
10/2
9/6
8/2
7/1
6/2
7/1
7/14

30/9
4/4
3/9
15/4
14/17
11/8
1/2
6/
14/1
16/1
7/1
13/2
8/8
6/5
8/2
8/8
21/15
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3.3. Додатна настава
У зависности од интересовања наших ученика, организована је и додатна настава
у циљу проширивања њиховог знања. Преглед реализованих часова додатне наставе
дат је по предметима и за свако подручје рада издвојено.

Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Разред
I

II

Бр.часова
бр.ученика
Енглески језик
19/2
Историја
11/6
Математика
22/10
Математика
28/12
Производња хлеба
82/17
Производња хлеба
30/2
Енглески језик
19/7
Математика
30/8
Органска хемијска технологија 10/12
Математика
18/3
∑
269/79
Предмет

/

Подручје рада ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО:
Разред

Предмет

Број
часова
бр.ученика

I

Општа и неорганска хемија

54/9

/

Електроаналитичке методе
1/2
Технологија средстава за прање
11/5
козметичких производа
Машине и операције
4/4

IV

физичка хемија
Математика
Неорганска
хемијска
технологија (3. И 4)
Матурски испит - припрема
∑

3/2
5/5
26/9
14/9
1/4
119/49

Часови додатне а посебно допунске наставе су отежано извођени због
недовољног одзива ученика. Разлози за то су бројни и изложени по тачкама.
1. Већина ученика, oни који нису изградили радне навике у основној школи,
сматра да ће на последњој класификацији (још драстичније, на последња 3 часа),
успети да обезбеди прелазну оцену. Могуће је да то искуство датира из основне
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школе. Ученици, а делом и родитељи нису свесни ниског нивоа предзнања – што
доказују иницијални тестови и слаба постигнућа у оба подручја рада.
2. Навике из основне школе и однос према допунској настави.
3. Чињеница да ученици ни на обавезне часове не долазе уредно, те имају још
„опуштенији„ однос према допунском раду.
4. Распоред часова (по седам часова 3-4 пута недељно),
такође отежава
организовање часова допунске наставе.
5. Даљина становања је често организационо – технички проблем јер у нашој
школи има велики број ђака-путника.
У школи се посебно инсистирало на развијању стваралачких способности ученика.
То се остваривало кроз часове редовне наставе, али и кроз веома садржајне
ваннаставне активности.
Број редовних ученика који су упућени на полагање поправних и разредних испита у
јунском и августовском испитном року
Образовни профил
Пољопривреда, производња
прерада хране
Хемија,
неметали
графичарство

и
и

ЈУН
поправни

разредни

АВГУСТ
поправни

разредни

6

58

48

31

15

36

84
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3.4. Реализација практичне наставе, практичне наставе у блоку и наставе у
блоку
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
План и програм практичне наставе и наставе у блоку реализовани су у потпуности.
Социјални партнери у чијим се производним и другим објектима школске,
2017/2018. године, реализовала практична настава и настава у блоку:
1. ЈКП Београдски водовод и канализација - погон Макиш
2. ЈКП Београдски водовод и канализација - погон Беле Воде
3. ЈКП Београдски водовод и канализација – лабораторија отпадних вода –
Дунавски кеј
4. Фабрика хартије д.о.о., Београд
5. Фабрика козметичких производа Kirka pharma, Земун поље
6. Производња фармацеутских препарата Завон, Београд
7. Фабрика козметичких производа Stevan Still, Земун
8. Галеника клирит д.о.о., Земун
9. Галеника фитофармација А.Д., Земун
10. Рафинерија нафте А.Д. Београд у реструктурирању
11. Српска фабрика стакла, Параћин
12. Питура д.о.о., Земун поље
13. Anahem Laboratory, Београд
14. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд
15. Институт за општу и физичку хемију, Београд
16. Фабрика фармацеутских производа Биље Борча, Београд
17. Фабрика фармацеутских производа Иванчић и синови, Стари Бановци
18. Хемофарм АД, Огранак погон Шабац
19. ЈКП Градска чистоћа - депонија, Винча
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20. ЈКП Градска чистоћа - рециклажно двориште, Београд
21. ЈКП Београдске електране - топлана Нови Београд
22. ЈКП Београдске електране - топлана Дунав
23. Институт за кукуруз, Земун поље
24. Институт за земљиште, Београд
25. Завод за заштиту природе Србије, Београд
26. Републички хидрометеоролошки завод, Београд
27. ЈП Ада Циганлија, Београд
28. Београдски сајам, Београд
29. EXPO XXI Међународни експоцентар, Београд
30. Фестивал здравља, Београд
31. Музеј Николе Тесле, Београд
32. Дечји културни центар
33. СКЦ (Project team) – предавања из разних научних области; презентације и
предавања факултета Београдског Универзитета
34. Центар за унапређење животне средине – Green fest
Просторије школе у којима jе реализована практична настава и настава у блоку
школске, 2017/2018. године:
 школске лабораторије – хемијскa, погонска, биохемијска и микробиолошка

Број реализованих часова наставе у блоку према подручјима рада и
образовним профилима за школску 2017/2018. годину
Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство
Одељење
1-1
1-2
1-3
1-4

Образовни профил
ХТТ
ТЗЖС
ТИФТ
ХЛ

2-1

ХТТ

2-2

ТЗЖС

2-3

ТИФТ

2-4

ХЛ

2-x1

ИЦ и П

3-1

ХТТ

3-2

ТЗЖС

3-3

ТИФТ

3-4
4-1
4-1

ХЛ
ХТТ
ХЛ

Предмет
Општа и неорганска хемија
Општа и неорганска хемија
Општа и неорганска хемија
Општа и неорганска хемија
Аналитичка хемија
Органска хемија
Извори загађења животне средине
Аналитичка хемија
Органска хемија
Аналитичка хемија
Органска хемија
Teхнологија са практичном наставом

Реализовано
60+60
60+60
60+60
60+60
30+30
30+30
60+60+60
30+30
30+30
30+30
30+30
60

Неорганска хемијска технологија
Загађивање и заштита тла
Прерада и одлагање чврстог отпада
Технологија фармацеут. производа
Биохемија
Инструментална анализа
Органска хемијска технологија
Испитивање у технолошкој произв.

60+60
30+30+30
30+30+30
30+30+30
30+30+30
60+60+60
60
30+30
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4-2

ТЗЖС

4-3
4-4

ТИФТ
ТИФТ

Електроаналитичке методе
Загађивање и заштита ваздуха
Прерада и одлагање отпадних вода
Технологија фармацеут. производа
Технологија фармацеут. производа

30+30
30+30
30+30
60+60
60+60

ХТТ – Хемијско технолошки техничар;
ТЗЖС – Техничар за заштиту животне средине
ТИФТ – Техничар за индустријску фармацеутску технологију
ХЛ – Хемијски лаборант,
ИЦ – Израђивач целулозе и папира
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
План и програм практичне наставе и практичне наставе у блоку реализовани су у
потпуности. Између годишњег плана и реализације практичне наставе у блоку на
крају школске 2017/2018. године постоје мале разлике а разлози су следећи:
 Објективни разлози социјалних партнера који нису били у могућности да
нам изађу у сусрет у циљу реализације наставе у блоку – фабрика квасца
Alltech Serbia d.o.o. (Сента), фабрика лименки за прехрамбену индустрију
Ball packaging Europe Belgrade Ltd. (Земун Поље)
 Немогућност великог броја родитеља да финансира организовани превоз
ученика: посета фабрици безалкохолних пића Фрувита д.о.о., (Луњевац
код Смедерева).
 Реализована настава у блоку током екскурзије за трећи разред оба
подручја рада: фабрика Fructus d.o.o. (Бачка Паланка)
Сходно наведеним подацима план реализације натаве у блоку је промењен.
Социјални партнери у чијим се производним и другим објектима школске,
2017/2018. године, реализовала практична настава, практична настава у блоку и
настава у блоку:
















Месаре и пекаре – Delhaize Serbia d.o.o., Београд
Месаре и пекаре – Mercator – S d.o.o., Београд
Кланица и прерада меса ПКБ Имес, Београд
Кланица и прерада меса Амбар, Сурчин, Београд
Кланица и прерада меса Ђурђевић, Пећинци
Кланица и прерада меса Фамис, Земун
Домаћа трговина д.о.о., Нови Београд (Арома маркети)
Пекара МАЈО, Београд
Пекара Жиле
Пекара Вика, Београд
Пекара КИМ, Земун
Vulcano sat d.o.o. (Пекара Тазе), Београд
Београдски хлеб д.о.о., (Суперверо 3 и 5), Београд
Моја пекара, Београд
Пекара и посластичарница Лав, д.о.о., Београд
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Пекара и посластичарница Camy d.o.o., Земун
Пекара Алимпије, Београд
NBGP Properties d.o.о. (Пекара хотела Crowne Plaza), Београд
Пекара Voila, Београд
Београдска пекарска индустрија ад, Београд
Скроз добра пекара, Тргоцентар д.о.о.
Соко Штарк д.о.о., Београд
Dr Oetker - погон Арома, Београд
M6 EDEN, Београд
M6 EDEN сирћетана, Београд
Пивара Догма, Београд
Огледно добро пољопривредног факултета (ОДПФ) Радмиловац, Београд
ПФИ д.о.о., Београд
Жито Бaчка а.д., Београд
Врење шпиритана д.о.о.
ЈКП Београдски водовод и канализација - погон Макиш
ЈКП Београдски водовод и канализација - погон Беле Воде
Фриком А.Д.
Coca Cola HBC, Земун
Музеј пчеларства и винска кућа Живановић, Сремски Карловци
Фабрика шећера Јединство, Ковачица
Индустрија скроба Јабука, Панчево
Doncafe, Шимановци
Београдски сајам, Београд
Фестивал здравља, Београд
Новосадски сајам, Нови Сад

Просторије школе у којима jе реализована практична настава, практична настава у
блоку и настава у блоку школске, 2017/2018. године:
 школска пекара
 школске лабораторије – биохемијска и микробиолошка
број реализованих часова наставе у блоку према образовним профилима за школску,
2017/2018. године
Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
Одељење
I-9
Iп1
Iп2
Iп3
II-7
II-8
II-9
IIп1
IIп2
III-7
III-8
III-9

Образовни профил
ТБТ
Месар
Пекар
Пекар
ПТ
ПТ
ТБТ
Месар
Пекар
ПТ
ПТ
ТБТ

Предмет
Практична настава
Сировине у месарству
Сировине у пекарству
Сировине у пекарству
Прехрамбена технологија
Прехрамбена технологија
Практична настава
Обрада меса
Производња хлеба
Прехрамбена технологија
Прехрамбена технологија
Практична настава

Реализовано
60+60
60+60+60
60+60+60
60
60+60+60
60+60+60
60+60
90+90
90+90+90
60+60
60+60+60
60+60
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IIIп1
IIIп2

Месар
Пекар

IIIп3

Пекар

IV-7
IV-8
IV-9

ПТ
ПТ
ТБТ

ПТ - Прехрамбени техничар

Прерада меса
Производња пецива, колача и
тестенина
Производња пецива, колача и
тестенина
Прехрамбена технологија
Прехрамбена технологија
Практична настава

120+120
120+120
120+120
60+60
60+60
60+60

ТБТ - Техничар за биотехнологију

3.5. Награђени и похваљени ученици у школској 2017/2018.години
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Одељење

Презиме и име

I8

Божовић Милош

I8

Исмаили Давид

II8

Боровница Наталија

II8

Видаковић Марија

II8

Радојевић Анка

IIп1

Похваљени (Сврха
похвале)
Одличан успех и
примерно владање
Одличан успех и
примерно владање

Награђени
(Сврха награде)
/
/

Одличан успех и
примерно владање
Одличан успех и
примерно владање
Учешће на
Републичком
такмичењу из историје
Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

Антонијевић Урош

Одличан успех и
примерно владање

/

IIп1

Ивановић Стеван

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

IIп1

Недељковић Љубивоје

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

IIп2

Радивојевић Никола

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

III7

Голубовић Анђела

Одличан успех и
примерно владање

/

III8

Балаж Милица

Одличан успех и
примерно владање

/

III8

Марић Биљана

Одличан успех и
примерно владање

/

/

/
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III8

Настић Ивана

Одличан успех и
примерно владање

/

III8

Стевановић Емилија

Одличан успех и
примерно владање

/

III9

Дачевић Вукашин

Одличан успех и
примерно владање

/

III9

Живковић Наташа

IIIп1

Стефан Николић

IIIп1

Александар
Паунковић

IIIп1

Бојан Мичић

IIIп1

Урош Антић

IIIп1

Немања Нинковић

IIIп2

Сава Смиљанић

Одличан успех и
примерно владање
Одличан успех и
примерно владање
Освојено II место на IX
Чукаричкој феријалној
роштиљади
Одличан успех и
примерно владање
Освојено II место на IX
Чукаричкој феријалној
роштиљади
Освојено II место на IX
Чукаричкој феријалној
роштиљади
Учешће на XVIII
Републичком
такмичењу из области
производње и прераде
хране

/

/

/

/

/

/

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

IIIп2

Ана Станковић

Одличан успех и
примерно владање

Освојено III место на
Републичком
такмичењу из
области производње
и прераде хране
Освојена награда
најбољи млади пекар
на националаном
такмичењу за
најбољег
професионалног
пекара Србије и за
најбољег младог
пекара

IIIп2

Урош Томић

Одличан успех и
примерно владање

/
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IIIп2

Јован Трифуновић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV7

Ђорђе Жилић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV7

Александра Илић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV7

Лука Матић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV7

Алекса Парезановић

Одличан успех и
примерно владање

Освојено II место на
Републичком
такмичењу из
математике ученика
средњих стручних
школа у подручју
рада пољопривреда,
производња и
прераде хране
Одличан успех 5,00

IV7

Лука Парезановић

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

IV7

Данило Црвенчић

Одличан успех

Освојено I место на
Републичком
такмичењу из
области производње
и прераде хране

IV8

Кристина Баџа

Одличан успех и
примерно владање

/

IV8

Ана Јовић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV8

Милош Младеновић

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00

IV9

Ана Кнежевић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV9

Марија Мандић

Одличан успех и
примерно владање

/

IV9

Вук Прерадовић

Одличан успех и
примерно владање

Одличан успех 5,00
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ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО
Одељење
I2
I2

I4

I4
I4
II2
II2
II3
II3
II4
Одељење
II4
II4

Презиме и
ученика
Симоновић
Софија
Стојковић
Милица

име Похваљени
(сврха
похвале)
Одличан успех
и
примерно владање
Одличан успех
и
примерно владање,
Екипно четврто место
на
Републичком
такмичењу из опште и
неорганске хемије,
Седмо место на
Републичком
такмичењу из опште и
неорганске хемије
Јовић Валентина
Екипно четврто место
на
Републичком
такмичењу из опште и
неорганске хемије,
Учешће
на
Републичком
такмичењу из опште и
неорганске хемије.

Награђени
награде)

(сврха Вукова
диплома

Одличан
успех
5,00 и примерно
владање

Спасић Давид

Одличан успех
и
примерно владање
Ранђеловић
Одличан успех
и
Анђела
примерно владање
Кабаница Невена Одличан успех
и
примерно владање
Крунић Лаура
Одличан успех
и
примерно владање
Муњић Ђурђина Одличан успех
и
примерно владање
Скочајић Ива
Одличан успех
и
примерно владање
Грбић Јована
Одличан успех
и
примерно владање
Презиме и име Похваљени
(сврха Награђени (сврха Вукова
ученика
похвале)
награде)
диплома
Полимац Сара
Одличан успех
и
примерно владање
Схалабиех Софија
Одличан
успех
5,00 и примерно
владање

IIx1

Станковић Сања

III2

Бунчић Софија

Одличан успех
и
примерно владање
За
ваннаставне Одличан
успех
активности
5,00 и примерно
владање
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III2

Благојевић
Кристина

III2

Јакимов Урош

III3

Наранчић Зорица

Одличан успех
примерно владање

и

III3

Стевановић
Александра

Одличан успех
примерно владање

и

III4

Хинић Марија

III4

Крстић Лука

За
ваннаставне Одличан
успех
активности
5,00 и примерно
владање
Пето место на
Одличан
успех
Републичком
5,00 и примерно
такмичењу из
владање
хемијске техноло-гије,
Екипно пето место на
Републи-чком
такмичењу из
хемијске технологије,
За ваннаставне
активности

Одељење

Име и презиме Похваљени
(сврха
ученика
похвале)
Аћимовић Лука
За
ваннаставне
активности
Mилинковић
Допринос
у раду
Александра
школе
Ћујић Исидора
Допринос
у раду
школе

III4
4-1
4-1

4-1

Рушевић Тамара

4-1

Симоновић
Катарина

4-2

Машић Милица

4-2

Ковачевић Анђела

За
ваннаставне
активности,
Одличан успех
и
примерно владање
Одличан успех
и
примерно владање,
За
ваннаставне
активности,
Екипо пето место на
Републичком
такмичењу
из
хемијске технологије,
Учешће на
Републичком
такмичењу
из
хемијске технологије

Награђени
награде)

(сврха Вукова
диплома

Одличан успех 5,00
и примерно владање,

Учешће на градском Одличан успех 5,00
такмичењу
из и примерно владање,
енглеског језика
Учешће на градском
такмичењу
из
енглеског језика
Одличан успех
и
примерно владање
Одличан успех
и
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примерно владање

4-2
4-2

Ненадовић
Ружица
Јовичић Тијана

4-4

Симић Милош

4-4

Лончаревић
Милутин

За изузетне успехе у
спорту
током
школовања

4-4

Петровић
Николета
Стојковић
Константин
Николић
Катарина
Дончић Анђела

Допринос
у раду
школе
Допринос у раду и
промоцији школе
Допринос
у раду
школе
Допринос у раду и
промоцији школе

4-4
4-4
4-4

Одличан успех
и
примерно владање
Допринос
у раду
школе
Одличан успех 5,00
и примерно владање,
Изузетан допринос у
раду школе,активно
учешће
у
пројектима,презента
цијама и многим
активностима .

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ / Факултете
(Хемија, неметали и графичарство)
Година/разред
Име предмета
Број часова/број ученика
4 разред
Органска хемијска
12/8
технологија
4 разред
Хемија
5/7
4 разред
Физичка хемија
11/5
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
(Пољопривреда, производња и прерада хране)
Година/разред
Име предмета
Математика
1-3. разреда
Историја
Производња пецива, колача
3.разред
и тестенина
Енглески језик
Технолошке операције
4.разред
Изборне технологије
(Хемија, неметали и графичарство)
Година/разред
Име предмета

Број часова/број ученика
45/8
8/6
5/7
10/4
4/6
3/8

Број часова/број ученика
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3.разред

4.разред

3-4.разред

Неорганска
хемијска 31/9
технологија
Органска
хемијска 14/9
технологија
Машине,
апарати
и 4/4
операције
Физичка хемија

3/9

Припремна настава, консултације са ванредним ученицима
(Хемиja, неметали и графичарство)
Предмети
Технологија са практичном
наставом
Органска хемијска технологија
Неорганска хемијска
технологија
Загађивање и заштита воде
Математика
Општа и неорганска хемија
∑

Број
часова
бр.ученика

/

8/1
4/2
2/1
3/1
3/1
2/1
22/7

Припремна настава, консултације са ванредним ученицима
(Пољопривреда, производња и прерада хране)
Број
часова
Предмет
бр.ученика
Хемија
8/3
Физичка хемије
8/2
Прехрамбена технологија
9/5
Математика
10/3
∑
35/13

/

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ
(Хемија, неметали и графичарство)
Година/разред

4. разред

Име предмета
Технологија средстава за
прање
козметичких
производа
Аутоматска
контрола
процеса
Технологија
фармацеутских производа

Број часова/број ученика
21/15
6/1
5/1
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Испитивање у технолошкој 12/8
производњи
Органска
хемијска 16/12
технологија
Загађивање и заштита тла
10/5

(Пољопривреда, производња и прерада хране)
Година/разред
4 разред

Име предмета
Изборне технологије
Технолошке операције
Контрола квалитета у
прехрамбеној индустрији

Број часова/број ученика
61/38
13/16
10/17

3.6. Извештај о раду секција
У школи се посебно инсистира на развијању стваралачких способности ученика.
Значајна је ангажованост ученика и ван оквира редовних активност. То се остварује
и кроз активности ученика у оквиру различитих секција. Као и ранијих година
ученици су узели учешће у бројним секцијама које су им понуђене, а на основу
исказаног интересовања (ученици су анкетирани од стране наставника у сваком
одељењу понаособ).
Преглед секција као и наставника који су руководили њиховим радом, дат је у
следећој табели:
ПРЕГЛЕД СЕКЦИЈА И РУКОВОДИЛАЦА СЕКЦИЈА
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
НАСТАВНИЦИ
КОЈИ
СУ
ВОДИЛИ СЕКЦИЈУ
Драмска
Виолета Унковић Митровић и
Катарина Марковић
Литерарна
Мићић Бранка
Рецитаторска
Данијела Глигорић
Новинарска
Весна Митровић Иванов
„ENGLISH WORKSHOP“
Милена Тасић
Секција за енглески језик
Бојана Станкић
Библиотечка секција
Бранислава Сиљановић
Ликовна секција
Милош Цветковић
Хорска секција
Игор Милијић
Еколошка секција
Милка Вучковић
Стони тенис
Зденка Латиновић
Фудбал
Горан Вукелић
Одбојка
Зденка Латиновић
Пливање
Зденка Латиновић
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Стрељаштво
Кошарка
Гимнастика
Рукомет
Фолклор
Секција за рачунарство и информатику
Хемијска секција
Шаховска секција
Креативна технологија
Ученичка компанија
Професионална оријентација ученика
завршних разреда

Зденка Латиновић
Кристинка Марковић
Зорица Јоксимовић
Зорица Јоксимовић
Зорица Јоксимовић
Драгана Ранковић
Љиљана Спарић
Славка Љиљак
Славенка Недић
Драгана Ранковић
Бојана Станкић

Преглед броја одржаних часова и заступљених ученика по секцијама дат је у
наредним табелама збирно за оба подручја рада:
Секције
Преглед броја одржаних часова и заступљених ученика по секцијама дат је у
наредним табелама за на нивоу Школе:
Секције
Креативна технологија
Еколошка секција
Рачунарска секција
„Ученичка компанија“
Фолклор
Одбојка
Стрељаштво
Новинарска
Енглески језик
Фудбалска секција
Библиотечко – литерарна
секција
Драмска секција
Рукометна секција
Гимнастичка секција
Хемијска секција
Шаховска секција
Атлетска секција

Бр.
Часова/бр.
ученика
99/46
18/20
14/7
31/9
28/17
21/47
7/6
30/33
20/7
35/23
18/3
24/8
22/24
24/3
35/17
28/7
19/19

Професионална оријентација

40/12

∑

513/308
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3.6.1. Извештај о раду новинарске секције
У првом полугодишту школске 2017- 2018 године, одржано је 15 састанака ове
секције. Поред старих чланова, секцији су се придружили нови ученици.
Уредништво је остало само на наставници Весни Митровић Иванов. Због превеликог
ангажовања у другим секцијама и тимовима графички уредник Драгана Ранковић је
замењена. Овогодишњи 18. број часописа је графички уређивао ученик (3-2)
одељења а то је Јован Вучетић. Тема осамнаестог броја је била:
- Где се прошлост сусреће са будућношћу-. Највећи допринос и највећи број ученика
који су писали на ову тему су ученици 3-2) .
Што се тиче другог полугодишта нисмо имали више од пет састанка јер су се
ученици преорјентисали на учешће на такмичењима, у ученичкој компанији и
другим ваннаставним активностима.10.3.2018год. пријавили смо се на конкурс-Ако
имаш шта да кажеш реци-Тема броја је била рилагођена овом конкурсу. Нисмо
награђени због недостатка креативности чланака. Ипак похваљени смо и подржани
да наставимо даље са радом. Овај број часописа послаћемо и на такмичење које се
одржава на Филолошком факултету, у оквиру Друштва за српски језик (конкурс
средњошколских часописа).
До следећег 19. Броја,и десете године постојања толико од редакције часописа и
уредника
Весне Митровић Иванов
3.6.2. Извeштaj о раду фото-литeрaрнe сeкциje
Реализација плана и програма
Што се тиче реализације плана и програма, план је делимично остварен. Одржано је
20 од 35 планираних часова. Током године је дошло и до измена у плану и програму.
Први разлог изменама су потешкоће у вези са организовањем секције током радне
недеље, а под тим се мисли на објективне обавезе ученика и сменски рад. Зато је
један број број часова одржаван суботом/недељом. Други разлог је обимност плана
и програма, што ће бити ревидирано планом за следећу школску 2018/2019. годину.
Литерарни део и планирана изложба нису реализовани, али је у плану да се то
реализује током следеће године. Првобитно је било планирано да фотографије буду
изложена на рециклираном папиру, али се онда дошло на другу идеју. У сарадњи
Милком Вучковић која води Еколошку секцију, организована је акција сакупљања
лименки. У акцију сакупљања су се укључили и други наставници: Даница
Друловић, Виолета Унковић, Миланка Перовић, а и идеја о изложби је обликована
кроз разговор са колегама: Салвенка Недић, Милош Цветковић и Весна Јефтић су
дали велики доприност када је у питању промишљање о самој идеји. Изложба ће
бити реализована крајем септембра. За годину дана је секција окупила следеће
ученике: Ђурђина Муњић, Нађа Петровић Теодора М. Лукић, Дуња Павловић,
Крунић Лаура, Тамара Петричевић, Јован Златковић, Наталија Боровница, Марија
Топаловић, Кристијан Емини. За рад секције је било планирано два термина како би
секцију могли да похађају ученици оба подручја рада. Не може да се каже да су сви
ученици редовно долазили, а од тог укупног броја ученика оба подручја рада, остало
је 5 активних ученика: Марија Топаловић, Вања Репак, Тијана Стаменковић,
Наталија Боровница и Кристијан Емини.
У оквиру ове секције, три ученице су учествовале на конкурсу који је расписао
Географски факултет, а конкурс је објављен под називом „Доба конзумеризма”.
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Припреме за учешће на конкурсу су организоване суботом и недељом, а локација
одржавања секције је била Ада Циганлија. Две ученице су освојиле друго и четврто
место: Марија Топаловић из другог 8 је освојила друго место, а Наталија Боровница
из истог одељења је освојила четврто место. Ученице су у пратњи наставнице Иване
Манојловић присуствовале свечаној додели награда на Географском факултету, где
су била организована актуелна предавања из области екологије. Реализвана је посета
актуелним изложбама, па су ученици обишли следеће галерије/изложбе: Галерија
САНУ - Мика Петровић Алас и То је тај Урош Предић); Галерија Артеже: Фотоколекција Милоша Јуришића, Марина Пауленка Други дом, Колективна изложба 1 на
1; Галерија Културног центра Београд: Изложба посвећена Милени Дравић; Галерија
Шпанског културног центра Сервантес: Градови Шпаније, Луис Камачо Одјеци
града. У оквиру овог сегмента секције, било је битно да ученици развијају
самосталност у тумачењу изложбеног садржаја, а на моје велико задовљство,
поменути ученици су ту показали велику самосталност. Доста је времена посвећено
тумачењу изложбеног материјала. Добрим се показала посета колективних изложби
на којима излаже група аутора. Ученици су имали задатак да изаберу ауторе чије
фотографије им се највише допадају и да то детаљније истраже на нету. У оквиру
ових посета, ученици су имали приликку да иду на чајанку у књижару-чајџиницу,
где у могли да се упознају са специфично атмосфера тог места, али и са актуелним
књижевним делима.
Ученици су успешно усвоји основа правила композиције, а значајно је било
искуство учешћа на конкурсу јер је то помогло ученицима да се уче како
фотографијом одговорити на задату тему. Упознали су рад многих фотографа као
што су Фан Хо, Брасаји, Анри Картије Бресон. Бавили су се фотографијом у
музичким спотовима и фотографијом у филму, односно бавили су се могућностима
употребе визуелног језика.
Ивана Манојловић
3.6.3. Извештај о раду драмске секције
Драмску секцију водиле су и ове школске године Катарина Марковић, Маја
Јанковић и Виолета Унковић Митровић. Одржано је двадесет часова са петнаест
ученика.
У част јубилеја шездесет година постојања школе Ивана Манојловић и Виолета
Унковић Митровић припремиле су пригодан програм са члановима секције.
Осмишљен је као времеплов који нас враћа људима и догађајима који су обележили
постојање ове установе али и технолошке, социјалне и културне промене како у
свету тако и у нашој земљи.
Катарина Марковић и Маја Јанковић са ученицима који су се одлучили за ову
ваннаставну активност осмислиле су музичко-сценски програм у част Светог Саве.
Први српски архиепикоп приказан је кроз ктиторско и просветитељско деловање.
Књижевни текстови инспирисани Савином духовношћу, мудрошћу, преданошћу
народу и цркви као и добар избор средњовековне музике дали су свечани тон
Школској слави.
Ученици су показали велики труд и креативност у реализацији ових пројеката па се
очекивало да је ово тек почетак једног плодног периода који ће их подстаћи да сами
пишу, бирају текстове и постављају их на сцену.
У другом полугодишту планирана је реализација позоришне представе по мотивима
из ђачког живота чији су идејни творци ученици, чланови драмске секције, али није
остварена због слабог одзива управо оних који су је иницирали.
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Нови нараштаји не схватају значај посвећености и истрајности као фактора који
доносе успех. Треба им препустити иницијативу али и одговорност за све пројекте
које планирају. Професор је кординатор, а они носећа снага. Тек кад то спознају
процењиваће боље колико им је времена и залагања потребно да се замисао
претвори у представу у којој уживају и они и публика а највише професор у успеху
својих ученика.
Виолета Унковић-Митровић
3.6.4. Извeштaj o рaду шaхoвскe сeкциje
Шаховска секција је у потпуности реализовала предвиђени план и програм у
школској 2017-2018.години. Секцијом је обухваћено 7 ученика, 2 девојчице и 5
дечака. Редован термин секције био је четвртком у 13,15-14,00. Због припрема за
градско такмичење, било је додатног спремања и ангажовања.
На почетку школске године радили смо на промоцији шаха у школи. На више видно
обележених места истакли смо позив ученицима да се укључе у рад секције.
Нагласак је стављен на шах као на врло корисну игру и моћно средство којим
вежбамо решавање проблема, учимо се стрпљивости, истрајности, толеранцији,
поштовању противника и надасве развијању такмичарског духа.
Шаховска секција је обележила Дан школе 20.октобар, тако што је учествовала у
програму поводом поменуте свечаности. Ученици су играли и кроз шаховску игру
дружили се са професорима школе. То је било веома занимљиво искуство и побуда
такмичарског духа и надигравања.
У мају је одржан шаховски турнир у школи. Поред чланова шаховске секције, на
турниру су учествовали још неки ученици.Такође смо наставили дугогодишњу
сарадњу са основном школом ''Бановић Страхиња'' Шаховска секција ће наставити
са својим радом и у следећој школској години. Циљ је да се што више ученика
укључити.
Љиљак Славка
3.6.5. Извештај о раду фудбалске секције
Секција је почела са радом у септембру у термину дечаци – понедељак, девојчице
петак.
Већ у октобру за дан школе одиграна је прва утакмица против хемијске школе из
Суботице уз помоћ школског савеза за спорт општине Чукарица утакмица је
одиграна у ДТО Партизан у Жаркову.
Општинско првенство је заказано за 19 фебруар 2018. На том првенству и мушка и
женска фудбалска екипа је освојила прво место и тако стекла услове да представља
нашу општину на градском првенству.
6. марта одржано је Градско првенство за ученике и ту је њихово учешће и
завршено.
8. марта наше девојке су учествовале на градском првенству.
23 марта ученици наше школе су узвратили посету хемијској школи из Суботице
поводом њиховог дана школе и учествовали на турниру са екипама из Ђакова –
Република Хрватска ,Сегедин – Република Мађарска и екипе домаћина из Суботице.
Чланови женске фудбалске екипе – Нешић Јелена 4-9, Перовић Милица 2-9, Јована
Симић2-2, Мијаиловић Милица 4-9, Стевановић Митра 3-9, Баџа Кристина 4-8,
Весна Гагић 4-8, Јојић Анђела 2-7, Плавшић Анђела 2-4, Дробац Анђела 2-3.
Чланови мушке фудбалске екипе – Поповић Лука 4-5, Матић Лука 4-7, Парезановић
39

Лука 4-7, Парезановић Алекса 4-7, Радичанин Милош 3-2, Новичић Коста 4-2, Илић
Немања 3П2, Џемаили Антон 2П2, Тасић Игор 1-4, Андрић Александар 2-8,
Горан Вукелић
3.6.6. Извештај о раду фолклорне секције
Обрађујући наставне јединице “Народне игре и плесови“, уочио се знатан број
ученика који су изразили жељу за учешћем у фолклорној секцији у школи.
У току школске 2017/2018 г. фолклорна секција је окупила и децу која се активно
баве фолклором.
Секција је почела са радом почетком октобра и бројала је укупно 17 ученика. Велику
заинтересованост и редовну активност показали су следећи ђаци: Исидора Мандић,
Марија Видаковић, Милош Николовски, Алекса Парезановић, Лука Парезановић,
Данило Црвенчић, Стефан Николић, Марија Петровић, Емилија Стевановић, Софија
Бунчић, Кристина Благојевић, Наталија Маринковић и Милица Мијаиловић.
У оквиру 28 часова увежбавале су се народне игре и плесови као што су: игре из
околине Шумадије, Крајиште, Лесковац. Ученици су редовно похађали часове и
савладали кореографије које су изводили на прослави Дана школе и школске славе
Св.Сава. Учествовали су и на такмичењу „Ја имам таленат“ и освојили 1.место у
школи. Уложили су велики труд и њихов наступ је био врло запажен.Такође су
учествовали и у такмичењу у организацији Општине „Покажи свој таленат“.
Музичка пратња као и народна ношња допринели су општем добром утиску. Часови
су се одржавали у великој и малој фискултурној сали. Ученици су показали изузетну
марљивост и одговорност у раду.
Зорица Јоксимовић
3.6.7. Извештај о раду одбојкашке и стонотениске секције
У одбојкашку секцију је укључено 47 ученика. Одржано је 20 часова у овој школској
години.
На општинском такмичењу освојено је друго место и у мушкој и у женској
категорији.
У стонотенисерску секцију је укључено 8 ученика. Одржано је 7 часова у овој
школској години.
Учествовали на општинском такмичењу, прво место у мушкој и женској
конкуренцији.
Зденка Латиновић

3.6.8. Извештај о раду секције за стрељаштво
У секцију је укључено 6 ученика. Одржано је 7 часова у овој школској години.
Учествовали на градском такмичењу.
Зденка Латиновић
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3.6.9. Извештај о раду пливачке секције
У секцију је укључено 4 ученика. Одржано је 7 часова у овој школској години.
Учествовали на градском такмичењу, мушка екипа.
Зденка Латиновић
3.6.10. Извештај о раду атлетске секције
У школској 2017/2018.години атлетска секција је окупила 19 ученика , од тога 1о
дечака и 9 девојчица. Одржано је укупно 19 часова припреме за такмичења јер
школа не располаже са адекватним атлетским тереном.
Зорица Јоксимовић
3.6.11. Извештај о раду ватерполо секције
На нивоу града организовано је такмичење у ватерполу 7. јуна 2018. године и све
школе су биле обавештене.
Узели смо учешће на том такмичењу са следећим ученицима: Јеликић Вељко,
Жилић Ђорђе, Матић Лука,Радичанин Милош, Немања Милашиновић, Тричковић
Никола и Кадијевић Илија.
Такмичење је било елиминационог карактера и ми смо игубили од Математичке
гимназије, али смо показали солидну игру.
Зорица Јоксимовић
3.6.12. Извештај о раду секције за енглески језик „English workshop“
У школскoj 2017/2018. години у оквиру секције за енглески језик одржано је
тридесет часова, а у раду секције учествовало је 7 ученика III разреда. Бавили смо се
израдом плаката и уређивањем кабинета.
Милена Тасић
3.6.13. Извештај о раду хорске секције
У току школске 2017/2018. године хорска секција је бројала 14 ученика . Поводом
обележавања Дана школе 20. октобра, а затим и прославе школске славе 27. јануара,
на позорници у холу школе, солисти хорске секције и хор су дали значајан допринос
обележавању ова два за школу значајна догађаја.
Милијић Игор
3.6.14. Извештај о раду ликовне секције
Ученици су реализовали велики број задатака на пољу ликовне уметности,
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развијајући способност креативног мишљења и критичког односа према делима. При
раду, коришћене су многе технике као што су: лавирани туш, темпера, глина,
воштане боје, колаж, итд. Радови ученика ликовне секције били су приказани на
школским изложбама.
Уз практичан рад, односно боље упознавање уметности, ученици су пропратили
неколико значајних изложби организованих у Београду. Рад у учионици и обилазак
музејских ресурса омогућио је ученицима подробније сагледавање уметности у
целини које ће их пратити читавог живота.
Милош Цветковић
3.6.15. Извештај о раду библиотечке секције
Током септембра 2017 за секцију су се пријавиле три ученице. Списак ученика, као и
садршај рада, се налази у Књизи евиденције осталих облика образовно – васпитног
рада у средњој школи ( Секције ), за школску 2017/2018 годину.
Током овог периода одржано је осамнаест окупљања. Посећен је Сајам књига,
урађен је план рада секције, израђена су пет паноа, реализовано је вежбање везано за
инвентарисање књига, увођење књига у каталог, изражајно читање поезије, вођени
су разговори о омиљеним књигама и ликовима, одабране су књиге за награђене
ученике.
Естетски је уређен књижевни фонд.
Посећене су књижаре „Делфи“ и „Вулкан“.
Бранислава Сиљановић
3.6.16. Извештај о раду хемијске секције
Хемијска секција је реализована у периоду од октобра 2017. до јуна 2018. године са
укупно 35 часова. Број ученика је био променљив, а учествовали су ученици првих
(I2,I3 и I4) и других разреда (II1,II3 и II4). Рађени су занимљиви огледи кроз које
ученици развијају своје вештине, како за индивидуални, тако и за рад у групи. .
Такође, важно је истаћи и континуитет у раду ученика других разреда (II1 II4), што
даје могућност да се активност хемијске секције убудуће подигне на виши ниво.
Детаљи о времену одржавања, учесницима и садржају реализованих огледа налазе
се у књизи евиденције за секције.
Љиљана Спарић
3.6.17. Извештај о раду еколошке секције
Ученици су упознати са предметом изучавања, принципима и законитостима
екологије и заштите животне средине. Кроз реферате и дискусију су проширили
своја знања о изворима загађивања, емисији и имисији загађујућих супстанци и
последицама истих.
У оквиру секције ученици су упознати са мониторингом животне средине у
оквиру сва три елемента животне средине, као и са мерама очувања и унапређења у
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локалној заједници и граду. Афирмисан је став о здравом начину живота и очувању
природних и културних вредности. Посећени су рециклажни центри, чишћено је
школско двориште за Дан школе и на пролеће у мају, озелењавана је зелена
површина испред школске зграде у мају. Ученици су направили и презентовали
радове:
Управљање опасним отпадом, Управљање радиоактивним отпадом,
Рециклажа стакла, пластике, алуминијума, хартије, белог лима, гуме, Управљање
комуналним отпадом, Загађивање и заштита тла, Загађивање и заштита воде,
Загађивање и заштита ваздуха, Последице и заштита животне средине. Поред тога
ученици су показали и своје креативне способности па су, у холу, на дан Сајма
школе од секундарних сировина израђивали хартију и многе друге украсе. Лутке у
холу школе су добиле нова одела од рециклажних материјала. Направили су и
неколико презентација о посети рециклажног центра Градске чистоће и СЕТ
рециклаже.
У раду секције учествовали су ученици од првог до четвртог разреда.
Вучковић Милка
3.6.18. Извештај о раду рачунарске секције
У школскoj 2017/2018. години у оквиру рачунарске секције одржано је двадесет
часова, а у раду секције учествовало је 6 ученика II и IV разреда. Бавили смо се
разним програмима и апликацијама, безбедношћу на интернету и израдом сајтова и
блогова. Такође смо уређивали и одржавали сајтове за учење енглеског језика у
нашој школи, а започели смо и припрему ученичког сајта који ће, надамо се,
заживети у наредној колској години. У сарадњи са секцијом за енглески језик
припремили смо такмичење Magical Mystery Tour of Ada Tsiganlia (екипно
такмичење из оријентиринга на енглеском језику) које је одржано 19.05.2018. и на
коме је учествовао 41 ученик наше школе и 15 ученика ОШ „Душко Радовић“ из
Сремчице у циљу промоције наше школе. Победници су награђени дипломама и
књигама.
Милена Тасић

3.6.19. Извештај о раду секције Ученичка компанија ХПТШ

Ученичка компанија „101 љубимац“, започела је свој рад почетком школске 2017/18.
године. Ова ученичка компанија спроводи програм Достигнућа младих у Србији,
акредитован од стране Министарства просвете Републике Србије 2008. године.
Циљ рада учениче компаније био је:



подстацање развоја предузетничког духа код ученика;
мотивисање креативних појединаца са иновативним и изводивим пословним
идејама које је требало да их искажу у форми пословног плана и тако
тестирају своју пословну идеју – да ли је профитабилна, реална и тржишно
прихватљива;



омогућавање младима покретање властитог посла по завршетку школовања.

Пре почетка рада компаније, створена је организациона структура компаније.
Чланове компаније чинило је четри ученика образовних профила Техничар за
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индустријску фармацеутску технологију, распоређених на пословима набавке,
производње, маркетинга и финансијско-рачуноводственим пословима: Милош
Симић, Катарина Николић, Николета Петровић и Константин Стојковић.
Компанија ,,101 љубимац`` бавила се производњом и продајом галантерије за кућне
љубимце. Оно што је карактеристучно за све производе и амбалажу је да су од
природних састојака и биоразградиви.
Активности чланова ученичке компаније ,,101 љубимац`` поред основне делатности
биле су:






Учешће у креативној радионица „Знањем за будућност“ осмишљена кроз
предавачко-такмичарски концепт од стране Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије (МЕФ). Кроз предавања, ученици су
обрадили актуелне економске и предузетничке теме употпуњене стратешким
и мотивационим стручним саветима. Такмичарски део креативне радионице
састојао се од задатог пословног проблема, при чему је задатак тима био да се
дође до што оригиналнијег решења. Наша екипа је освојила друго место на
такмичењу а као награду путовање.
,,Пословни изазов`` је окупио 120 средњошколаца из различитих школа са
територије Београда, Смедерева, и Кучева који су подељени у 22 тима од по
четири ученика (не такмичи се школа против школе, већ тимови). Такмичење
је организовано тако да током неколико сати тимови осмишљавају бизнис
план као одговор на изазов који им поставља домаћин такмичења. Нашу
Школу су представљали члавови Ученичке компаније: Милош Симић,
Николета Петровић и Константин Стојкиовић. Милош Симић је се као члан
другопласираног тима учествовао на национални нивоу такмичења.
На регионалном такмичењу ученичких компанија учествовало је 33
средњошколских тимова из Београда, Пожаревца, Шапца, Кучева, Ваљева,
Смедерева, Крупња и Љубовије који су понудили своје производе и услуге.
Чланови компаније ,,101 љубимац`` су имали прилику да јавности покажу
свој производ, ,,јастуче љубимче„ , који су развијали током године али и да
„одмере снаге” са својим вршњацима. На регионалном такмичењу су
освојили друго место и стекли право учешћа у националном финалу заједно
са победницима остала три регионална такмичења (југозападна и централна
Србија, Војводина и југоисточна Србија). Нажалост, због обавеза и
недовољне подршке школе, ученици су одустали даљег учешћа у такмичењу.
Драгана Ранковић

3.6.20. Извештај о дебатног клуба

Дебатни клуб је основан у јануару 2018. године на иницијативу Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Ученичког парламента и
Вршњачког тима наше школе. Циљ рада овог клуба је да развије ненасилну и
аргументовану комуникацију међу ученицима,вештину лепог говора. Координатор
рада клуба је Даница Друловић, члан Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања. У раду клуба су помагали и наставници Славка
Љиљак, Весна Јевтић и Драгана Ранковић.
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У току школске 2017/2018. године Дебатни клуб је имао 6 састанака, којима је
обухваћено око 100 ученика. Највише смо се бавили темама превенције насиља и
толеранције. Обележили смо 28.02. Међународни дан борбе против вршњачког
насиља и израдили пано, који се налази у холу школе.
Дебатни клуб је гостовао на часовима одељенског старешине. Кроз своје активности
овај клуб је код ученика развијао способност лепог изражавања, неговања правилног
изговора, разумевања говора и ширења опште културе. Примењивана је дебата у
решавању проблема. Ученици су развијали вештине логичког мишљења, тимског
рада, креативности, презентације и јавног наступа. Код ученика је развијано
схватање о прихватању различитих ставова људи. Дебатни клуб планира да настави
са радом и посетама часовима.
Даница Друловић

4. Извештај о раду стручних органа
4.1. Наставничко веће
Током школске 2017/2018. године у периоду од 13. септрембра 2017. до
31.августа 2018. године, реализовано је 14 седница Наставничког већа, од чега су
биле четири ванредне седнице. У складу са предвиђеним планом рада, унапред
планиран дневни ред био је садржај рада у оквиру текућих тачака, а запослени су се,
као и руководиоци, упознавали, најмање 15 дана раније, како са датумом одржавања
седнице, тако и са планираним садржајем.
Као и ранијих година на првој седници, поред избора записничара и заменика,
детаљно су разматрани извештаји о раду школе за школску 2016/2017. годину уз
предлоге, сугестије и допуну. Такође је разматран Годишњи план рада за школску
2017/2018. годину уз подстрек да све што стручни тимови, стручна већа и активи
буду испланирали, пожељно је да буду реализвани, а уколико се то не оствари,
неопходно је у Годишњем извештају навести разлоге и смернице како ће предвиђено
бити реализовано.
Утврђен је план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, током
септембра донете су одлуке, по молбама, о ослобађању наставе физичког и
инсистира се да се тај рок испоштује до 1. октобра у свим одељењима где је могуће
унапред предвидети специфичност. Сви присутни су упознати са записницима
ванредног инспекцијског надзора,. Присутни су се упознали и са записником са
редовне седнице Школског одбора. У септембру, формирана је комисија за избор
једног члана Школског одброра из редова запослених . Утврђена је листа предлога
кандидата и спроведно је тајно гласање, што је све било у оквиру тачака дневог реда.
У октобру месецу, поред детаљне анализе резултата са иницијалних тестова из
наставних предмета, математике, српског језика и књижевности, физике и хемије,
присутни су предложили мере, које би олакшале усвајање садржаја ученицима првог
разреда који су као и претходне три године, показали скромне резултате, о чему су
обавештени родитељи и чланови Школског одбора. Наставничко веће је упознато са
планом прославе Дана школе.
Крајем новембра, поред изрицања васпитно дисциплинских мера ученицима,
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анализирана је реализација програмских задатака као и фонда одржаних часова на
крају првог наставног периода, анализиран је успех и владање ученика. На овој
седници Наставничког већа дата је препорука заинтересованим наставницима, за
учешће на конкурсу за педагошког саветника. Разматран је извештај Тима за
заштиту ученика од настиља, злостављања и занемаривања. На другој ванредној
седници дати је мишљење и предлог Наставничког већа за израду новог Закона о
основама система образовања и васпитања.
У децембру, поред усвајања педлога плана уписа за ученике у школској
2018/2019. години, утврђене су теме за матурски и завршни испит, такође су
утврђени допунски испити за кандидате на доквалификацији и преквалификацији.
На трећој ванредној седници утврђен је предлог плана уписа за школску
2018/2019. годину.
У јануару Наставничко веће је донело одлуку о избору ученика оба подручја
рада, такође су презентовани резултати Тима за самовредновање и вредновање рада
школе, разматран је анекс Развојног план, а дата је и сагласност свих чланова
Наставничког већа за учешће школе на конкурсу међународне организације Тempus
Erazmus за предлог пројекта. Као и раније, договарали смо се о прослави Школске
славе Свети Сава.
У фебруару 2018. сви чланови Наставничког већа упознати су са реализацијом
програмских задатака и фонда одржаних часова , након првог полугодишта.
Анализирајући успех и владање ученика, предлагане су мере за отклањање
последица немотивисаности, слабих постигнућа отпора према раду, нередовном
похађању редовних часова и слабом одзиву на допунског настави код појединих
наставника. Све то је подржала и презентација резултата Тима за самовредновање и
вредновање рада школе, које ће сваки наставник прихватити у намери да унапреди,
како квалитативно тако квантитативно свој рад у оквиру стручног већа. На овој
седници упознати смо са извештајем директора о реализацији Годишњег плана.
У марту је Наставничко веће упознато са предлозима Тима за заштиту ученика
од насиља, злостављања и занемаривања.
Примарна тачка већа у априлу је извештај са такмичења, као и анализа резултата
након трећег класификационог периода, дат је и предлог чланова Комисије из редова
Наставничког већа за избор директора школе.
Мајску седницу обележло је упознавање са резултатима ванредних испита,
упознавање са предлогом плана уписа.
У јуну су реализовани резултати након четврте класификације , а у аугусту смо
упознати са резултатима завршних, матурских и поправних испита, подела одељења
и предлога на наставнике, утвђивање кадровских потреба и вишкова, упознавање са
предлогом одењских старешина руководилаца стручних већа и тимова.

4.2. Одељењска већа
Активност Одељенских већа, као стручних органа школе, у овој школској години,
остваренa је у оквиру Годишњег плана рада. Из плана рада већа јасно се уочавају
следећа питања:
-како помоћи ученицима да што успешније савладају програмске задатке појединих
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наставних области
-како што боље реализовати допунску и додатну наставу и ваннаставне активности,
-како мотивисати ученике да редовно похађају школу и да благовремено уз сарадњу
родитеља, решавају дисциплинске проблеме,
-праћење развојних потреба мање адаптираних ученика,
-инклузија
На ова, посебно значајна питања није увек било лако и једноставно дати јасне,
конкретне и прецизне одговоре.
Имајући у виду бројне ученике који су у поступку индивидуалне образовне
подршке, ИОП 1 и два ученика ИОП2, одељењска већа су детаљно већ 20.
Септембра упозната о нужности додатне подршке као и подстицању јаких страна
код ових поједнинаца. Сви чланови одељењских већа упознати су са неопходношћу
прављења посебних планова рада, у оквиру којих су били уобавези да дефинишу
кораке и активности у односу на прилагођени садржај или потпуно прилагођен
ученику. У току године достављене су нам евалуационе листе као доказ у ком
степену су ученици овладали предвиђени програмским садржајем.
Одељенска већа су детаљно, за сваког ученика појединачно, анализирала успех у
савладавању програмских садржаја, доносила конкретне и оперативне мере за
побољшање успеха и понашања ученика као и уједначавања критеријума оцењивања
ученичког знања.
На Одељенским већима, која су одржана у току школске године, расправљало се о
успеху и дисциплини ученика, о узроцима слабог успеха, о проналажењу
одговарајућих решења у циљу побољшања успеха и понашања ученика. Посебна
пажња посвећена је односу ученика и наставника. За свако одељење одржана су
планирана одељењска већа , док су по потреби за нека одељења заказивана ванредна
одељенска већа.
Све предузете мере дале су одређене резултате у образовно-васпитном раду.
Поред наведених питања, на седницама Одељенских већа расправљало се и о
сарадњи одељенских старешина и предметних наставника са родитељима ученика.
Примећено је да известан број родитеља (већином ученика са лошијим успехом)
недовољно показује интересовање за успех и понашање своје деце, а нарочито када
је у питању изостајање ученика са наставе. Интензивнија и обострано искренија
сарадња дала би боље резултате. Овде се посебно апеловало на представнике Савета
родитеља чија је надлежност и ангажованост у овој школској години била на много
озбиљнијем, а самим тим и продуктивнијем нивоу.
4.3. Извештај о раду Педагошког колегијума
У току првог полугодишта Педагошки колегијум се бавиио бројним темама од
кључног значаја за остваривање визије и мисије школе, поред реализације годишњег
плана, што је била тачка дневног реда у септембру, разматрало се планирање и
програмирање рада Педагошког колегијума. Разматрао се предлог плана стручног
усавршавања наставника, за школску 2017/2018. годину, као и предлог ментора за
праћење рада приправника. Као и ранијих година на правом састанку достављен је
предлог распореда писаних задатака и контролних вежби. У октобру су анализирани
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резултати са иницијаних тестова из четири наставна предмета (српски језик и
књижевност, математика, физика и хемија), са предлогом мера за превазилажење
застоја и тешкоћа.
Избор кључне области Тима за самовредновања.
У децембру акценат је био на анализирању критеријума оцењивања ученика у
односу на сваки наставни предмет и наставника пратећи бројност ученика у
одељењу, постигнуте резултате и одзив кроз допунску наставу. Као и досада,
припрема школске славе Свети Сава је текућа тачка дневног реда, а новина је
упознавање са Анексом Европског развојног плана.
У јануару кључна тема односила се на припрему ученика за такмичења уз
разматрање Анекса Развојног плана. Сагледавање стања у стручном усавршавању
наставника и запослених уз детаљну анализу рада стручних већа, актива и секција и
детаље око организације школских такмичења, реализовано је у фебруару.
За мобилност наставника у склопу пројекта „SkiLLs4.job“
Закључак: Након краћег излагања члана Стручног актива за развојно планирање,
Слађане Вукосављевић и упознавања присутних са циљевима и структуром пројекта
„SkiLLs4.job“ у склопу чега је изнета чињеница да су за мобилност предвиђени
директорка школе и координаторка практичне наставе, приступило се изјашњавању.
Једногласно је донета одлука да на мобилност у Марибор иду -Директор школе
Наташа Парезановић и Весна Стојичић-координатор практичне наставе.
На последњем састанку Педгошког колегијума такође је разматран Извештај о
спољашњем вредновању квалитета рада Хемијско-прехрамбене технолошке школе у
Београду који је спровео тим просветних саветника Школске управе Крагујевац од
08.05.2018. ДО 10.05.2018. године по решењу Министра бр. 119-01-41/2018 -15 од
25.01.2018. године. Школа је примила Извештај 06.07.2018. године и заведен је под
редним бројем 874 зато је разумљиво зашто је разматран на првој седници
Наставничког већа 16.08.2018. год. у 10,00 часова, након чега смо као педагошки
колегијум утврдили циљ промене који се односио на три кључне области: настава и
учење, образовна постигнућа ученика и подршка ученицима. У оквиру области у
домену 2. области да циљеви промена се првенствено односе на унапређивање
квалитетног образовног процеса са посебним акцентом на унапређивање у оквиру
стандарда 2.1.,2.2,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7. Посебан осврт усмерен је на индикаторе 2.6.1
2.6.2 2.6.3 2.6.4. 2.6.5.
Ове године посебна пажња биће на писању циљева учења за наставне предмете које
су сви наставници имали у оквиру школског програма али је 60% њих то имала у
Глобалним и оперативним плановима, а циљ је да сваки наставник има дефинисан
не само циљ већ и стандарде и критеријуме оцењивања.
Исходи су дефинисани и примењивани у складу са важећим прописима.
Сви присутни којих је било 15 упућени су да поред садржаја активности и
дефинисања носилаца и времена унапређивања имамо рок за евалуацију
дефинисаног циља која такође обухвата носиоца, време и критеријуме тј. Доказе.
Што се тиче треће кључне области у оквиру Правилника о стандардима квалитета
рада установе кључна област 3. образовна постигнућа ученика биће усмерена на
унапређивање стандарда 3.2. (школа континуирано доприноси већој успешности
ученика што се у нашој школи може много ефикасније пратити на завршним и
48

матурским испитима посебно што ученици који су изашли и положили завршни
испит тренутно су запослени са пуним радним временом).
Наравно да ћемо се кроз бројне активности које се првенствено односе на
сачињавање програма за индивидуализацију сачињавањем
планова кроз
укључивање кроз допунски рад са посебним акцентом на прилагођавање наставних
материјала као и уз функционалније коришћење повратне информације, за решење
задатака.
У оквиру ове кључне области сви руководиоци стручних већа имају време као и
обавезу да приложе критеријум тј. Доказ који ће послужити као објективан и
валидан параметар евалуације коју морамо спроводити не само кроз праћења
резултата ученика већ мотивације, самосталности, аспирација за даљим стицањем
умења, знања и вештина са будном пажњом усмереном ка ђацима којима је
интелектуална сфера битна, не запостављајући бројне ученике који су у физичком,
радном и етичком смислу супериорнији. Ученици којима је естетска сфера
наглашена долазе не ретко у искушење да се испишу из наше школ, али заједничким
напорима и награђивањем не мали број њих успео је да своје хобије и потенцијале
мултидисциплинарно прикаже како у у пројектној настави још више кроз секције и
кроз учешће уна такмичењима.
Подршка ученицима је блиска како свим запосленима и ученицима тако и
родитељима и законским
заступницима. О приужању подршке ученицима
дискутовати и са бројним надлежним институцијама из домена здравствене заштите,
социјалне заштите, безбедности, невладиних организација, културних и јавних
установа.
О броју укључених ученика и програмским активностима за развијање социјалних
вештина, интересовања репер је број секција и њихових чланова као и успешност
пројеката које ученици и одабрани наставници успешно реализују више од 10
година. Наравно да све наведено зависи како од ресурса школе тако и од даљине
становања (500 ђака користе најмање два превоза) дефицијентних породица око
33% ученика нема једног од родитеља док са других 33% свакодневно остварујемо
сарадњу, 10% ученика је манифестовало неприлагођеност редовном школовању тако
да смо ангажовали Градске центре за социјални рад. На основу наведеног евидентно
је да се велика снага и потенцијали наставног кадра исцрпљују у области
задовољења примарних потреба које неретко укључују помоћ како у прибору тако и
у домену безбедности на путу од куће до школе и обратно. Свих година трудили смо
се да образовни процес не буде оптерећен као и да потреба за припадањем коју
већина ученика на жалост није задовољила на нижим нивоима васпитања и
образовања буде системска.
Радујемо се када ђаци искажу естетске, етичке и хумане потребе које сви заједнички
угледавамо, констатујемо и афирмишемо тако да се надамо да ће у домену
евалуације у четвртој области бити знатно више успеха, са којим смо ове године
задовољни.
Ове године посебно ћемо дефинисати новије приступе у решавању различитих како
задатака тако и проблема који ће бити примењени у процесу учења кроз
конретизовање мера како за одељенску заједницу тако и за групе ученика који ће
добити подршку у различитим аспектима школског живота.
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4.4. Извештаји о раду стручних већа из области предмета
Током ове школске године тимови и стручни активи су радили према свом плану
рада, прилагођаајући се актуелним дешавањима. Следи преглед стручних актива и
тимова
и
њихових
руководилаца
у
школској
2017/2018.
години.
Руководиоци стручног већа:
-

Технолози подручја рада Хемија, неметали и графичарство –Милојковић
Дејан
Технолози подручја рада Пољопривреда, производња прерада хране –
Говорчић Златко
Хемија – Митровић Татјана
Математика и информатика – Миросављевић Зорица
Физика и физичка хемија – Ранђић Зорица
Српски језик и књижевност и уметност – Унковић Митровић Виолета
Страни језици – Тасић Милена
Друштвене науке – Јованчић Светозар
Физико васпитање – Јоксимовић Зорица
4.4.1. Извештај о раду Стручног већа технолога подручја рада Хемија,
неметали и графичарство

Стручно веће технолога чине наставници технолошке групе предмета чији састав
мало измењени у односу на сам почетак школске године због одласка појединих
колегиница у пензију. Одржано је до јула 2018.год девет састанака стручног већа.
У току шк. 2017/2018.год. чланови стручног већа су учествовали у следећим
активностима:















Израда годишњих планова за 2017/2018. годину
Израда месечних планова за све разреде
Упознавање са поделом часова на предметне наставнике
Утврђивање уџбеника и друге приручне литературе
Утврђивање распореда писмених вежби по предметима
Утврђивање
испитних
питања
и
потребне
литературе
за
матурске,разредне,редовне и ванредне испите за све образовне
Утврђивање испитних комисија
Предлог чланова за тимове и секције
Реализација и анализа иницијалног теста ради утврђивања предзнања
ученика
Договор око припреме и израде плана рада допунске и додатне наставе
Доношење одлуке о стручном усавршавању и усавршавање наставника
Реализација одлука са Педагошког колегијума
Реализација угледног/огледног часа
Промоција и презентација Хемијско-прехрамбено технолошке школе

Према утврђеној подели часова на предметне наставнике урађени су годишњи и
месечни планови за све разреде као и планови за ученике који раде по посебним
програмима.
Утврђена је литература за ученике која обухвата уџбенике,практикуме и другу
препоручену литературу што је евидентирано у Књизи евиденције одељења.
На одржаним састанцима усвојен је план писмених и контролних вежби,план
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допунске и додатне наставе који су чланови већа уписали у Књиге евиденције
одељења.
Утврђена су испитна питања за матурске,поправне и разредне испите за редовне и
ванредне ученике као и испитне комисије по роковима за ванредне ученике за оба
подручја рада .
У трећој недељи септембра урађени су иницијални тестови како би се утврдило
предзнање ученика из чега су предати извештаји.
У оквиру рада школских тимова утврђени су чланови који су ангажовани за шк.
2017/18., и углавном се подударају са претходном школском годином.
Чланови већа су имали стручно усавршавање према плану утврђеном по каталогу
семинара које је објавило Министарство просвете,науке и технолошког развоја.
Велики број чланова већа је учествовао на програму стручног усавршавања Вебалати за креирање интерактивних наставних материјала у периоду од 23.10.2017. до
19.11.2017.
Што се тиче неких конкретних активности навео бих један пример а то је да су
наставнице Вучуровић Марица и Ерцег Нина биле ангажоване у оквиру III
еколошког фестивала у Дечијем културном центру 23.11.2017. са ученицима наше
школе, али било је и много других који су евидентирани у месечним извештајима за
шк. године 2017/18.
Чланови стручног већа су на састанцима анализирали постигнут успех ученика и
закључили да је он повезан са великим бројем изостанака, недовољним доласцима
на часове допунске наставе и недовољном сарадњом родитеља и наставника.
Чланови стручног већа су редовно информисани о садржају и закључцима
Педагошког колегијума, посебно везано за процес наставе и план уписа у наредну
школску годину, али и све остало што је релевантно за школу.
Руководиоц Стручног већа
Милојковић Дејан
4.4.2. Извештај о раду стручног већа
Пољопривреда, производња и прерада хране

технолога

подручја

рада

У току школске године одржано је шест састанка стручног већа. Стручно
веће технолога подручја рада ПППХ има 31 – ог члана.











Упознавање са поделом часова на предметне наставнике.
Наставници су урадили годишње планове за наставне предмете, као и
оперативне планове према датој подели.
Утврђивање уџбеника и друге приручне литературе.
Утврђивање распореда писмених вежби по предметима.
Утврђивање испитних питања и потребне литературе за матурске, разредне,
редовне и ванредне испите за све образовне профиле.
Доношење одлуке о стручном усавршавању и усавршавање наставника
Извештаји о резултатима иницијалног теста и предлог мера за побоњшање
успеха ученика.
Учествовали на Чукаричком експерименту 14.10.2018. год.
Учешће у стручном пројекту „Научимо да подржимо инклузију“ – ТЕМПУС
ЕРАСМУС +
Обука – Значај дефинисаних стандарда и индикатора за облас квалитета –
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настава и учење.
Предлог плана уписа за школску 2018/2019. год.
Учествовали на трећем фестивалу науке у Дечијем културном центру.
Припрема и реализација школских такмичења.
Усвајање тема за завршни и матурски испит.
Радионица – Елементи писане припреме за час.
Усвајање новог наставног материјала за предмет Ензимологија и Сировине у
пекасрству.
Инфосесија са обуке Агронет - Дигитални наставни материјали презентовала је Весна Ковачевић која је учествовала на обуци
Учешће на Републичком такмичењу за образовне профиле: прехрамбени
техничар – ментор Данијела Милићевић – освојено прво место, месар ментор Слободан Јовановић – освојено шесто место и пекар - ментор Весна
Стојичић - освојено треће место
Учешће на Пекаријади – националаном такмичењу за најбољег
професионалног пекара Србије и за најбољег младог пекара – ментор Весна
Стојичић, освојено прво место
Извештај са семинара „Превенција раног напуштања школе“ (Еразмус+
мобилност) одржаног у Словенији, Љубљана – Александра Симић
Извештај са семинара „Нове методе учења по Дебону“ (Еразмус+ мобилност)
одржаног у Словенији, Љубљана – Соња Михајловић
Организација и реализација матурског и завршног испита
Анализа успеха ученика на матурским и завршним испитима, као и резултати
постигнути у настави
Предлог поделе предмета за школску 2018/2019. годину
Избор чланова стручног већа за пројекат K1 – Мобилност наставника у
оквиру Еразмус+ пројекта у Словенији
Извештај са семинара „ICT in Education“ tj. „IKT у образовању“(Еразмус+
мобилност) одржаног у Чешкој, Праг – Слађана Вукосављевић

Руководиоц Стручног већа
Говорчић Златко
4.4.3. Извештај о раду Стручног већа физике и физичке хемије






У току школске 2017/2018.године одржано је 11 састанака Стручног већа
физике и физичке хемије.
У току школске године рађена је израда годишњих планова за 2017/2018.год.
за оба подручја рада
Дата је литература што се налази у Књизи евиденције одељења
На одржаним састанцима усвојен је план писмених и контролних вежби,план
допунске и додатне наставе које су чланови већа уписали у Књиге евиденције
одељења и допунске и додатне наставе,а затим и реализовали
Утврђена су испитна питања за разредне и поправне испите за редовне и
ванредне ученике за оба подручја рада и формиране су испитне комисије за
ванредне ученике што се налази у Дневнику рада Стручног већа
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Реализован је иницијални тест, а резултати су предати у виду извештаја
Формирани су тимови у којима учествују чланови већа што је евидентирано у
Дневнику рада Стручног већа,а активности се налазе у Годишњем плану
школе
Донет је план стручног усавршавања наставника и реализовани су програми
стручног усавршавања према плану и избору наставника.
Реализација стручног усавршавања је наведена у Дневнику рада Стручног
већа
Реализација угледног часа из физичке хемије је евидентирана у Дневнику
рада Стручног већа
Реализовани су пројекти у којима су учествовали ученици наше школе у
оквиру Фестивала науке „У складу са природом-пронађи праву
формулу“,који је водила Миленија Јоксимовић, а евидентирано је у Дневнику
рада Стручног већа
Одржано је предавање „Јадарит-српски криптонит“ у организацији Миленије
Јоксимовић,што је ,такође ,евидентирано у Дневнику рада Стручног већа
Одржано је предавање са темом „Утицај електрана на животну средину“ у
организацији Миленије Јоксимовић
Остварена је реализација и сарадња са члановима других Стручних већа
,извештај је дат у дневнику рада Стручног већа
Реализована је посета Удружењу Милутин Миланковић у организацији
Миленије Јоксимовић
Остварена је сарадња са Факултетом за физичку хемију у оквиру наставе у
блоку
У оквиру промоције школе учествовали су ученици у манифестацији
„Чукарички експеримент“,као и на Сајму што је дато у виду извештаја у
Дневнику рада Стручног већа
Реализован је пројекат „Знаменити Срби“,у форми популаризације науке кроз
биографије у организацији Дечијег културног центра и Удружења Милутин
Миланковић у којем су учествовали ђаци наше школе,а водила их је
Миленија Јоксимовић
Чланови већа су извештавани о раду Педагошког колегијума
Формиране су комисије за полагање матурског практичног рада из
инструменталне анализе,као и комисије за изборне предмете,извештај је дат у
Дневнику рада Стручног већа
Дат је план рада за наредну школску годину,примерак се налази у
електронској форми и у Дневнику рада стручног већа
Урађен је избор представника већа за стручне активе и тимове ,а налази се у
Дневнику рада Стручног већа као и чланови радних група
Предлог Стручног већа за руководиоца за наредну школску годину је Ранђић
Зорица
Руководилац Стручног већа
Ранђић Зорица

4.4.4. Извештај о раду Стручног већа математике и информатике
Стручно веће математике и информатике има 9 чланова. У току школске 2017/18.
године је одржало 11 састанака. На почеку школске године преузета је подела часова
од руководилаца подручја рада. Предложена је и усвојена уџбеничка литература,
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распоред контролних вежби и писмених задатака у складу са школским календаром
рада. Усвојен је распоред комисија за ванредне испите.
У септембру је реализован тест из математике у свим одељењима и у свим
разредима. У првом разреду подручја рада Хемија, неметали и графичарство само
27,1% ученика зна рачунске операције, а у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране зна само 10,2%. У другом разреду само 15,3% је тачно
урадило више од 25% постављених задатака, у трећем 12,4%, а у четвртом разреду
само 7,5%.
За лоша постигнућа у старијим разредима је допринела незаинтересованост и
неозбиљно прихваћен тест јер се не оцењује.
Извршен је одабир ученика за допунску наставу, што је једна од мера за побољшање
успеха, али је одазив ученика недовољан, поготову у старијим разредима. Сви
часови су реализовани у складу са планом и програмом рада. На крају наставе је
организована припремна настава за поправне и разредне испите како завршних
разреда тако и свих осталих.
У школи су организована такмичења: „Мислиша 2018“, „Кенгур без граница 2018“
за ученике оба подручја рада и школско такмичење ученика подручја рада
Пољопривреда, производња и прерада хране. Ученик четвртог разреда Алекса
Парезановић је учествовао на републичком такмичењу пољопривредних и
прехрамбених школа из математике и освојио друго место. Ментор је била
наставник Мирјана Митровић. Наши ученици су екипно учествовали и на
Републичком математичком турниру у организацији Архимедеса који је одржан у
нашој школи.
У току школске године редовно је разматран успех ученика и предлагане су мере за
побољшање успеха.
Мирјана Митровић је од септембра до јануара користила део породиљског боловања
па је њене часове држала Драгана Маринковић. Милица Јовановић је по завршетку
наставе користила годишњи одмор, а њене часове припремне наставе је преузела
Драгана Маринковић. 10. јула Милица званично одлази у пензију.
Чланови Стручног већа су учествовали на разним семинарима, конференцијама и
другим облицима стручног усавршавања што је у оквиру већа пратила и водила
Биљана Чаврљаковић. Чланови су учествовали и у раду стручних тимова школе.
Предлог Стручног већа за стручне тимове за школску 2018/19. годину је следећи:
1. Тим за самовредновање – Биљана Чаврљаковић
2. Тим за праћење стручног усавршавања – Драгана Маринковић
3. Тим за развојно планирање – Биљана Марић
4. Тим за културну делатност – Жаклина Јовановић
5. Тим за заштиту ученика ода насиља – Миодраг Стоилковић
6. Тим за екологију – Весна Урошевић
7. Тим за школски маркетинг - Биљана Чаврљаковић
8. Тим за развој школског програма –Татјана Сербез
9. Тим за превенцију и заштиту здравља ученика – Зорица Миросављевић
10. Тим за инклузију – Мирјана Митровић
Руководиоц Стручног већа,
Зорица Миросављевић
4.4.5. Извештај Стручног већа хемије
Стручно веће хемије тренутно чини 9 наставника. У току школске године, до дана
подношења извештаја, одржано је 10 редовних састанака чланова Стручног већа.
У току школске 2017/2018. године чланови Стручног већа су имали бројне
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активности као што су :
 Израда годишњих планова за 2017/2018 годину
 Израда месечних планова за све разреде у оба подручја рада
 Упознавање са поделом часова на предметне наставнике
 Утврђивање уџбеника и друге приручне литературе
 Утврђивање распореда писмених вежби по предметима
 Утврђивање испитних питања и потребне литературе за матурске, разредне,
редовне и ванредне испите за оба подручја рада
 Утврђивање испитних комисија
 Предлог чланова за тимове и секције
 Опремање кабинета за хемију ( учионица 59)
 Реализација и анализа иницијалног теста из хемије ученика свих разреда оба
подручја рада ради утврђивања њиховог предзнања
 Договор око припреме и израде плана рада допунске и додатне наставе
 Доношење одлуке о стручном усавршавању и усавршавање наставника
 Реализација одлука са педагошког колегијума
 Реализација угледног/огледног часа
 Реализација хемијске секције
 Припрема ученика за школско такмичење из опште и неорганске хемије
 Промоција и презентација Хемијско-прехрамбено технолошке школе
Иницијални тест
Иницијални тест из хемије рађен је у току треће недеље септембра 2017. године да
би предметни наставници стекли увид о предзнању ученика из хемије.
Хемијска секција
Хемијска секција је реализована са 21 часом. Задужени наставник: Јелена
Димитријевић Станојковић и сарадник у настави Маријана Ранђић.
Школско такмичење из опште и неорганске хемије
Припрема ученика за такмичење из опште и неорганске хемије се реализује од
септембра, а ученици су бирани на основу резултата иницијалног теста и показане
спремности за даљим усвајањем знања. Припрему ученика су реализовали
предметни наставници уз координацију и даљу ангажованост на часовима додатне
наставе. На XXIII Републичком такмичењу ученика средњих школа подручја рада
хемија, неметали и графичарство, за групу хемија одржаном у Зрењанину 18,19. и
20. маја 2018 ученице Стојковић Милица и Јовић Валентина са ментором Татјаном
Митровић освојиле су екипно 115,7 бодова и заузеле четврто место.
Промоција и презентација школе
Промоцију школе смо започели извођењем интересантних огледа на манифестацији
"Чукарички експеримент", који је одржан на дан науке 14. 10. 2017 активним
учешћем наставнице Гордане Пешић и заинтересованих ученика .
Фестивал науке ''У складу са природом-пронађи праву формулу'' , организован је
23.11.2017. у ДКЦ-у. Презентација је обухватила велики број ученика, где су
наставници и ученици добили само похвале. Задужени наставници: Сања Марковић,
Татјана Митровић , Јелена Димитријевић – Станојковић и Жикић Вишња .
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Научни програм BASF у организацији хемијског факултета у Београду, одржан је
2.12.2017. Наставница Соња Додиг и деветнаест ученика наше школе су активно
учествовали у овом међународном програму који ја садржао инерактивне радионице
за образовање ученика. Ученици су изузетно задовољни сазнањима која су усвојили
а упућују на значај хемије и природних наука у стварању одрживе будућности.
Презентација наше школе у ОШ "Филип Кљајић- Фића" одржана је у 12. 4.
2018.године, у организацији наставнице Соње Додиг.
На Сајму образовања одржаном 26. и 27. 4. 2018. године на Београдском сајму,
профиле наше школе представила је наставница Љиљана Спарић.
Угледни часови
У првом полугодишту одржан је један угледни час. Наставница Сања Марковић
јеодржала угледни час 8.12. 2017. на теоријској настави физичке-хемије у оквиру
систематизације термодинамике. Чланови актива су присуствовали угледним и
огледним часовима својих колега из других актива.
Стручно усавршавање наставника школске 2017/2018
У нашој школи семинар који је заступљен са 24 часа , компетенције К2, под називом
"Стратегија коришћења наставних садржаја у развоју читалачке писмености у
настави/учењу" у периоду од 17. и 18. 3. 2018 . похађале су: Пешић Гордана, Спарић
Љиљана и Сања Марковић.
Семинар под називом "Обука запослених у образовању за примену општих
стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног
образовања у делу опште образовних предмета" компетенције К1 са 24 сата обуке
завршиле су : Гордана Пешић, Љиљана Спарић, Сања Марковић, Јелена
Димитријевић Станојковић, Вишња Жикић, Соња Додиг и Татјана Митровић.
Конференцију под називом "ИКТ" у трајању од једног дана посетиле су Љиљана
Спарић и Татјана Митровић.
Консултације са ванредним кандидатима
Консултације су реализоване по потреби кандидата са испитивачима што је
евидентирано у књизи евиденције за ванредне ученике.
Руководилац Стручног већа
Митровић Татјана
4.4.6. Извештај Стручног већа српског језика и књижевности
Током школске 2017/2018. године одржано је тринаест састанака Стручног већа. На
првом састанку усвојен је програм рада, подељена су задужења за израду глобалних
планова, одређени су испитивачи за ванредне ученике у свим роковима. Постигнут
је договор о организацији и дужностима везаним за обележавање Дана школе и
Школске славе, руководиоцима секција, учешћу чланова у школским тимовима и
припремама огледних часова и стручних предавања. Све планиране активности
остварене су током ове школске године.
Реализација програмских задатака
Програм рада Стручног већа реализован је према утврђеном плану. Стручно веће је
урадила глобалне планове, реализовало ванредне и матурске испите као и
ваннаставне активности. Усаглашени су критеријуми оцењивања, урађени
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иницијални тестови и извршена анализа њихових резултата. Реализована су стручна
усавршавања наставника. Својим учешћем у прослави Дана школе и Светог Саве
дали смо печат овим манифестацијама значајним за живот школе. Ове године није
одржано школско такмичење ни из „Књижевне олимпијаде“, ни из језика јер немамо
довољно заинтересованих ученика. Имали смо, ипак, једног представника на
Општинском такмичењу. Била је то Ђурђина Муњић, ученица II3, која је показала
жељу да се опроба и на овом пољу а припремала ју је професорка Ивана
Манојловић.
Анализа успеха ученика
На састанцима Стручног већа доста пажње је посвећено усаглашавању критеријума
оцењивања као и разговорима о мерама за побољшање успеха. Констатовали смо да
иницијални тестови показују да је мотивисаност ученика за читање све мања, а праг
знања све нижи.
Усвојени су детаљни критеријуми оцењивања за све оцене у оквиру области:
књижевност, језик и култура изражавања.
Будући да у оквиру предмета српски језик и књижевност има доста области из којих
ученици могу бити оцењени, просечна оцена је најчешће позитивна, али се
појављује проблем код одређеног броја ученика који током целе школске године
показују незаинтересованост и нижу недовољне оцене или их поправљају на
последњим часовима, непосредно пред закључивање.
Српски језик и књижевност је из године у годину све теже предавати јер су лектире
и штива која радимо ученицима неразумљиви, а њихова анализа веома оскудна,
често искључиво могућа уз значајно учешће предметног професора. Тешко је
изборити се за уџбеник, интерпретацију уз пример из текста, разговор са
аргументима, употребу адекватне речи. Неопходно је да се ученици покрену на
активан однос према читању лектире и стекну навику коришћења уџбеника што би
резултирало квалитетнијим часовима редовне наставе као и могућношћу
сагледавања добре и лоше стране сваког ученика, те проналажења одговарајућих
метода рада и успешне индивидуализације која ће довести до већег нивоа
постигнућа.
Рад у секцијама и ваннаствне активности
Током школске 2017/2018. године радиле су: новинарска, драмска, фотографсколитерарна, библиотечко-литерарна, ликовна секција и хор.
Новинарску секцију води Весна Митровић Иванов. Одржано је петнаест часова са
седам ученика. Осамнаести број часописа
„Пипета и бирета“ послат је у
електронској форми на конкурс за Европски дневник у част Године европског
културног наслеђа. Овај часопис са темом
„Где прошлост сусреће будућност“
у марту је добио и своју штампану верзију.
Драмску секцију воде Катарина Марковић, Маја Јанковић и Виолета Унковић
Митровић. Одржано је двадесет часова са петнаест ученика. У част јубилеја
шездесет година постојања школе Ивана Манојловић и Виолета Унковић Митровић
припремиле су пригодан програм са члановима секције, док су Катарина Марковић и
Маја Јанковић са ученицима који су се одлучили за ову ваннаставну активност
осмислили музичко сценски програм у част Светог Саве. У другом полугодишту
планирана је реализација позоришне представе са мотивима из ђачког живота чији
су идејни творци ученици, чланови драмске секције, али није реализована због
слабог одзива управо оних који су је иницирали.
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Хор којим руководи Игор Милијић посебно је допринео својим групним и
индивидуалним наступима уметничком квалитету свих културних дешавања.
Фотографско-литерарну секцију води веома посвећено Ивана Манојловић. Одржала
је двадесет часова са дванаест ученика. Посетили су следеће изложбе: Други дом у
Атежеу Културног центра града Београда, Ретроспективну изложбу о лику и делу
Милене Дравић, Градови Шпаније у културном центру Сервантес и Ретроспективну
изложбу хрватске фотографије. Чланови ове секције учествовали су на конкурсу
Доба конзумеризма који је расписао Географски факултет Универзитеза у Београду
поводом Дана планете Земље и освојили су две награде. Топаловић Марија, ученица
II8, освојила је друго место, а ученица Наталија Боровница из истог одељења
четврто.
Ученици четвртог разреда су са професоркама Бојаном Станкић и Мајом Јанковић
присуствовали интерактивној представи „Андрићев тихи глас“ у Дечијем културном
центру двадесетог новембра 2017. године и дали значајан допринос у њеној
реализацији.
Ликовна секција под вођством професора Милоша Цветковића радила је у
континуитету. Сваки догађај у културном животу школе испратили су њени чланови
занимљивим радовима, а најбољи од њих изложени су у холу школе.
Библиотечко-литерарна секција имала је бројне активности од којих се издвајају
посете Сајму књига и израда креативних паноа који афирмишу литературу, лепу реч
и пристојност у опхођењу.
Рад у стручним тимовима школе
Представници нашег Стручног већа учествовали су активно у свим Стручним
тимовима школе.
Весна Митровић Иванов већ неколико школских година ради у Тиму за заштиту
ученика од насиља, који је веома значајан у тренутку великог пораста агресије међу
младима.
Катарина Марковић прати стручно усавршавање чланова нашег Стручног већа и
веома је ангажована у овом тиму на нивоу школе.
Бранка Мичић учествује у раду Тима за културу и јавну делатност школе и њена
активност биће потребна особито у другом полугодишту када ће од маркетинга
школе зависити и број уписаних ученика.
Ивана Манојловић радила је на презентацији активности и резултата истраживања
Тима за самовредновање и вредновање.
Маја Јанковић члан је Тима за развојно планирање и будући да се ове школске
године радио нови Развојни план школе у његово осмишљавање укључена су сва
стручна већа па и наше. Ми сматрамо да је за нас неопходно опремање и уређење
кабинета за српски језик и књижевност који тренутно нема ништа друго до голих
зидова, табле, клупа и столица, које су дотрајале. Захтев за осавремењивање наставе,
у овом тренутку, немогуће је испунити и стога је важно да, чим нека средства школе
буду на располагању, буду намењена у ову сврху. Верујемо да су четири године
довољно дуг период за реализацију овог, за нас важног пројекта, који ће нам
омогућити квалитетнију наставу и боље резултате.
Виолета Унковић Митровић је у Тиму за развој школског програма. Како се ове
школске године ради ревизија већ постојећег Школског програма, задатак нашег
Стручног већа је да већ написане глобалне планове за ваннаставне активности
доставимо у новој форми са циљевима, активностима и исходима што је сваки
руководилац секције учинио и проследио колегиници Александри Симић, задуженој
за овај веома обиман и захтеван посао. Свака врста предлога о променама појединих
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наставних садржаја чини нам се бесмисленом јер смо условљени садржајем
програма објављених у Службеним гласницима, који су за нас обавезујући.
Семинари и стручно усавршавање наставника
Током школске 2017/2018. године чланови нашег Стручног већа похађали су следеће
семинаре:
Онлајн семинар „Нове технологије у настави“ завршиле су Весна Митровић Иванов
и Ивана Манојловић и стекле по 32 бода.
На 59. Републичком зимском семинару, који се одржао 8, 9 и 10. фебруара 2018.
године у организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије учествовале
су: Весна Митровић Иванов, Ивана Манојловић и Виолета Унковић Митровић.
Стекле су 24 бода.
На састанцима Стручног већа одржана су следећа стручна предавања: Виолета
Унковић Митровићј „Говорна култура у савременој настави“ у новембру, Ивана
Манојловић „Примена фотографије у настави српског језика и књижевности“ у
фебруару, Катарина Марковић „Позоришне методологије у настави српског језика и
књижевности“ у мају. Одржан је само један огледни час „Деспот Стефан Лазаревићнаш савременик“ у одељењу I8, а реализовала га је професорка Виолета Унковић
Митровић.
Семинар “Стратегије коришћења, наставних садржаја у развоју читалачке
писмености у настави и учењу“ похађале су: Маја Јанковић, Ивана Манојловић и
Виолета Унковић Митровић 17 и 18.3.2018. године и стекле су 24 бода.
Онлајн семинар „Обука запослених у средњим школама за примену општих
стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег
стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета“ завршиле су:
Маја Јанковић, Катарина Марковић, Весна Митровић Иванов, Ивана Манојловић и
Виолета Унковић Митровић и стекле 16 поена.
Председник Стручног већа српског језика и књижевности за школску 2018./2019.
годину биће Маја Јанковић.
Руководиоц Стручног већа
Унковић Митровић Виолета
4.4.7. Извештај о раду Стручног већа страних језика
У школској 2017/2018. години Стручно веће за стране језике чини четири
наставника Енглеског језика. Руководилац је професор Милена Тасић.
Одржано је 10 састанака Стручног већа о чему су уредно вођени записници. На
састанцима се расправљало о свим важним темама у вези са наставом, стручним
усавршавањем, изради планова, састављању питања и писмених задатака за
ванредне ученике, подели часова, уједначавању критеријума за оцењивање,
иницијалним тестовима за ученике првог разреда... Такође су анализирани писмени
задаци, успех ученика из енглеског језика, допунска настава, мере за побољшање
успеха ученика и слично.
Бојана Станкић води секцију из енглеског језика, Милена Тасић рачунарску секцију,
а Весна Јевтић клуб љубитеља јапанске културе.
Сви професори су држали допунску наставу, а Весна Јевтић и Милена Тасић су
држале додатну наставу.
Школско такмичење из енглеског језика одржано је 1.3.2018, на коме је учествовало
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14 ученика I разреда, 7 ученика II разреда, 9 ученика III разреда и 14 ученика IV
разреда, укупно 44 ученика. Професори Весна Јевтић и Милена Тасић Галовић
18.03.2018. водиле су шест ученика IV разреда који су се пласирали на градско
такмичење из енглеског језика у Деветој београдској гимназији.
Magical mystery tour, екипно такмичење из енглеског језика и оријентиринга
одржано је осми пут 19.05.2018. године на Ади Циганлији. Учествовао је 41 ученик
наше школе и 15 ученика ОШ „Душко Радовић“ из Сремчице (као део маркетинга
наше школе) са својим наставником. Такмичење је организовала Милена Тасић.
Најбољe пласиране екипе су добиле дипломе и књиге.
Професор Бојана Станкић је, са другим наставницима из школе, радила на
организацији и представљању пројекта „Трагом Милутина Миланковића“. Весна
Јевтић је, као представник школе, учествовала на међународном тренингу за
номиноване пројекте школа у Подгорици, а такође је у Прагу похађала курс у оквиру
пројекта Learning to Support Inclusion финансираног кроз програм Erasmus + KA1.
Бојана Станкић је одржала три сарадничка часа са наставницима физике, стручних
предмета и физичке хемије, а чланови Већа су на састанцима једни другима
презентовали семинаре које су похађали.
Чланови Већа су и ове године присуствовали разним семинарима, стручним
скуповима, презентацијама, вебинарима и осталим облицима стручног усавршавања,
о чему је детаљан извештај дат Тиму за стручно усавршавање. За ову школску
годину, чланови Већа имају укупно 156 сати акредитованих семинара, 13 дана
конференција, као и више од 60 сати и 20 дана разних облика интерног стручног
усавршавања (вебинари, чајанке, такмичења...).
Милена Тасић и даље активно ради на Едмоду са ученицима и одржава сајтове за
одељење и наставу енглеског језика.
Руководилац Стручног већа
Тасић Милена
4.4.8. Извештај о раду Стручног већа друштвених наука
Стручно веће друштвених наука је школску 2017/2018 годину завршило са девет
чланова, пошто је колега Миладин Ивановић у мају отишао у заслужену пензију.
Чланови већа су: Добривоје Мишић, Миљан Мићуновић, Славка Љиљак, Витомир
Станковић, Јасмина Сарић, Жаклина Каваја, Срећко Пантелић, Сава Гајић и
Светозар Јованчић.
Током ове школске године одржали смо десет састанака Стручног већа, иако је било
тешко уклопити време одржавања, пошто већина чланова већа ради у две школе или
нема наставу сваки дан. На тим састанцима чланови већа су информисани о
закључцима са састанака Педагошког колегијума, анализиран је успех ученика на
крају класификационих периода, било је речи о критеријуму оцењивања,
остварености наставног програма, испитима за ванредне ученике, ученицима који
наставу похађају по ИОП-у, као и о свим осталим актуелностима везаним за рад
школе.
Чланови Стручног већа друштвених наука су се, као и увек, доста ангажовали у
ваннаставним активностима и пружили су ученицима могућност да прошире своја
знања.
Славка Љиљак, Добривоје Мишић и Светозар Јованчић су у организовали предавање
НВО АСТРА на тему Борба против трговине људима за матуранте прехрамбене
смене, а Миладин Ивановић и Светозар Јованчић су организовали исто предавање и
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у хемијској смени.
Срећко Пантелић је са ученицима посетио Цркву Светог Ђорђа на Бановом Брду, а
на Дан школе са гостима из Суботице и Музеј Српске православне цркве.
Витомир Станковић је са ученицима ишао у обилазак Калемегдана и Милошевог
конака, а посетио је и изложбу Убиство Карађорђа у Историјском музеју Србије. Са
Славком Љиљак је водио ученике у биоскоп Рода на пројекцију филма Ана
Карењина.
Током новембра Витомир Станковић и Миљан Мићуновић су са ученицима
посетили Народну скупштину Републике Србије.
Славка Љиљак и Светозар Јованчић су са ученицима на филмском фестивалу
Слободна зона у склопу програма средњошколских пројекција гледали филм
Ћумбра.
Јасмина Сарић је у оквиру историјске секције, водила ученике у Музеј науке и
технике, као и у Позориште на Теразијама на представе: Цигани лете у небо, Главо
луда, Фантом из опере и Продуценти.
Добривоје Мишић, Славка Љиљак и Светозар Јованчић су са матурантима
прехрамбене смене присуствовали презентацији Пољопривредног факултета из
Земуна.
Срећко Пантелић и Сава Гајић су учествовали у организовању церемоније прославе
школске славе - Светог Саве, поводом које је Срећко Пантелић организовао и квиз
из верске наставе (у самој прослави су, наравно, учествовали и остали наставници).
Славка Љиљак је водила ученике у Културни центар Чукарица на предавање о
холокаусту Да се никад не заборави, холокауст, да се никад не понови.
Осим тога, чланови Стручног већа друштвених наука су наставили да раде и на свом
стручном усавршавању.
Славка Љиљак и Светозар Јованчић су савладали обуку стручног усавршавања под
називом Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала, коју
електронским путем изводи Удружење наставника Дуга из Београда.
Светозар Јованчић је присуствовао предавањима Филм као органон филозофије у
Првој београдској гимназији, као и Примена радосне наставе у предавању
филозофије – увођење Антропоса као јунака филозофске приче, у Петој београдској
гимназији, које је организовало Српско филозофско друштво.
Миљан Мићуновић је похађао семинар на тему Нови закон и примена, осим тога,
узео је учешће и у раду Актива географа у ОШ Филип Филиповић.
Жаклина Каваја савладала семинаре: Школско законодавство – основа развоја
образовања и васпитања; Методологија припреме ученика за домаћа и страна
такмичења из географије и Туризам и географија.
Јасмина Сарић и Витомир Станковић су електронским путем похађали Обуку
запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и
васпитања у делу општеобразовних предмета, као и семинаре: Стратегија
коришћења наставних садржаја у развоју читалачке писмености у настави/учењу
који је одржан у нашој школи и Велике годишњице и настава историје на
Филозофском факултету.
Додао бих још и да је током првог полугодишта реновиран кабинет за грађанско
васпитање који користе чланови нашег Стручног већа и у њему су сада бољи услови
за рад.
Руководилац Стручног већа
Светозар Јованчић
61

4.4.9. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања
Стручно веће физичког васпитања је, у првом полугодишту школске 2017/2018.г.,
одржало три састанка уз присуство свих чланова већа.
Чланови нашег већа су, увидевши проблем гашења профила стручних занимања у
обе смене, подржали идеју и дали свој допринос за покретање новог профила форензички техничар.Како школа има услове за реализацију истог, недостаје
одобрење Министарства просвете.
У првом полугодишту набављени су дневници рада за наставнике и спортски
реквизити за мини теретану(тегови,шипке за тегове, пилатес лопте, експандери,
ролер, тегови за руке, ручке за склекове, еластичне траке)
Наставник Горан Вукелић је посебно ангажован око сређивања столарије,
зидова(крпљење рупа око штокова и по зидовима) као и за фарбање радијатора у
кабинету, купатилу и тоалету.У великој сали је сређена дрвена заштита за зидове.
У децембру 2017.год.18 наших ученика похађало је школу скијања на Копаонику и
успешно завршили курс. Вођа групе била је Зорица Јоксимовић.У новембру 2017.г. у
школи је спроведен пројекат Општине Чукарица бесплатна школа плеса, у
међусмени, чему су се највише одазвали ученици 3. и 4. разреда.
У оквиру развојног плана и програма школе за период 2018-2022.г. стручно веће
физичког васпитања је дало свој предлог и развојни план.
Одржаване су следеће секције:одбојкашка, рукометна, кошаркашка, стонотенисерска, фолклорна и фудбалска.У ченици су у пратњи наставника Зденке
Латиновић узели учешће на Градском такмичењу у пливању.Одбојкашку и стонотениску секцију води Зденка Латиновић и на Општинском првенству у одбојци и
дечаци и девојчице су освојили 2.место, а на Градском првенству стоног тениса
девојке освајају 4.место од 32 екипе, а дечаци се пласирају у 1/4
финале.Кошаркашку секцију води наставник Кристинка Марковић и на Општинском
првенству дечаци освајају 1.место, а девојчице 2.место.На Градском првенству
дечаци освајају 3.место, што је изузетан резултат. Фолклорну и рукометну секцију
води Зорица Јоксимовић. Фолклорна секција је узела учешће на прослави Дана
школе и школске славе. На Општинском првенству у рукомету дечаци су освојили
2.место, а девојчице 1.место и дошле до1/8 финала на Градском првенству.
Фудбалску секцију води Горан Вукелић и на Општинском првенству и дечаци и
девојчице освојили су 1.место и пласирали су се у 1/16 финала.
Стручно веће ће подржати Београдски маратон,Дан изазова, Крос на Кошутњаку и
спортски дан на Ади Циганлији.
У другом полугодишту школске 2017/2018.г. стручно веће физичког васпитања
одржало је 4 састанка.
Ученици су учествовали на такмичењима у оквиру фудбалске, атлетске и ватерполо
секције и извештаји о истим су предати педагогу школе.
У марту група од 15 ученика похађала је школу скијања на Копаонику у Дому
ученика "Машинац" под вођством наставника Зденке Латиновић и Кристинке
Марковић. Сви ученици успешно савладали почетни курс скијања.
У априлу група ученика, заједно са ђацима фудбалске секције, посетила је
збратимљену школу у Суботици поводом њиховог Дана школе и тако учврстили
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своју сад већ дугогодишњу спортску сарадњу.
У мају смо учествовали на спортском дану у организацији Високе спортске и
здравствене школе где смо узели учешће у кошарци и одбојци.
У јуну сви чланови актива су узели учешће на Дану изазова и Кросу на Кошутњаку
са ученицима који су забележили значајне резултате.
За спортисту генерације једногласно је изабран ученик 4/7 Матић Лука.
Руководиоц стручног већа
Зорица Јоксимовић

4.5. Извештаји о раду стручних актива и тимова
Стручни активи и тимови
Током ове школске године стручни активи и тимови су радили према свом
плану рада, а прилагођавајући се актуелним дешавањима. Преглед стручних актива
и тимова и њихових руководилаца у овој школској години:
Стручни активи и тимови:
Стручни Актив за развојно планирање
Стручни Актив за развој школског програма
Тим за самовредновање и вредновање рада школе
Тим за заштиту ученика од насиља
злостављања и занемаривања
Тим за инклузију
Тим за стручно усавршавање
Тим за културну и јавну делатност школе
Тим за заштиту и унапређење здравља ученика
Тим за маркетинг
Тима за професионалну оријентацију
и каријерно воћење и саветовање

Руководиоци и координатори:
мр Биљана Марић
Александра Симић
Анита Павковић
Миланка Перовћ
Снежана Павловић
Славица Авејић
Бранка Мићић
Слађана Ђурић
Радовановић
Марија Ђуровић
Бојана Станкић

4.5.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
У току школске 2017/18. години, Стручни актив за развојно планирње реализовао је
седам састанака. На почетку школске године израђен је Акциони план рада школе на
основу постојећег Развојног плана а током децембра месеца 2017. год. и јануара
2018.год. дефинисан је нови Развојном плану Школе за период 2018-2022. године
који је усвојен на Наставничком већу и Школском одбору Хемијско-прехрамбене
технолошке школе у Београду. Током школске године чланови актива анализирали
су и пратили рад школе, реализацију планираних активности, као и оствареност
циљева постављених у Развојном плану. На основу анализе извештаја о раду
руководства, стручних сарадника, стручних већа, секција и школских Тимова,
можемо констатовати да су остварени задаци и циљеви планирани у Развојном
плану. Један од најважнијих циљева развоја Школе, на коме је неопходан
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континуирани рад, јесте рад на унапређивању наставе. Индикатори који указују на
прилагођеност мера и техника рада индивидуалним потребама, могућностима и
интересовањима ученика су: све бољи успех ученика по предметима и бољи општи
успех, мањи број изостанака по Извештај о раду у школској 2016/17. години и све
мањи број ученика који се исписују из Школе, виши ниво задовољства ученика.
Смањењу броја изостанка по ученику верујемо да је допринело поштовање законом
прописаних мера приликом правдања, свеске за евидентирање изостанака ученика,
веће ангажовање одељенских старешина и стручне службе. У оквиру специфичног
циља - унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника - наставили
смо перманентно стручно усавршавање наставника кроз екстерна усавршавања из
области за које се указала потреба. Првенствено су унапређене компетенције
наставника за прилагођавање рада индивидуалним потребама ученика, запослени су
сензибилисани за препознавање потреба и могућности ученика са потешкоћама у
учењу и талентованих ученика. Унапређене су компетенције за оцењивање ученика,
као најосетљивијег елемента рада у просвети, примењујући оцену као инструмент
јачања личности ученика и фактор којим мотивишемо ученика за нова сазнања.
Реализован је и велики број часова интерних стручних усавршавања, која
учесницима обезбеђују простор за размену професионалних искустава са циљем
унапређивања квалитета наставног процеса. Примена стечених компетенција у
свакодневном раду и припремању наставе од стране наставника, указује на
оствареност овог циља. Постојећа наставна средства за реализацију наставе из
стручних предмета су континуирано иновирана и максимално искоришћена, а
препозната је потреба за обезбеђивањем наставних средстава, посебно нових
технолошких достигнућа, која би се користила за наставу општеобразовних
предмета. Књижни фонд школске библиотеке је допуњен стручном литературом,
која представља потпору и основ за осмишљавање иновативне наставе прилагођене
потребама ученика и наставника. Тим за каријерно вођење и саветовање наставио је
свој рад и усмерио своје снаге на праћење ученика у даљем образовању и
професионалној каријери. Главна активност према развојном плану је испитивање
професионалних интересовања ученика, информисање и саветовање о могућностима
даљег школовања и развоју каријере. Поред базичног задатка праћења остварених
резултата на пријемним испитима за даље школовање, овај Тим прати и даље
напредовање, одржавајући контакт са ученицима. Наставници практичне наставе
помажу ученицима, који су изразили жељу да непосредно након завршетка школе
почну да раде, да се пронађу у свету рада, повезујући их са послодавцима и
обезбеђујући им простор за обављање приправничког стажа. Захваљујући
позитивном искуству са ученицима, које стичу током редовне професионалне
праксе, социјални партнери радо запошљавају ученике Школе. Током наведеног
периода реализована су два акциона истраживања о интересовањима родитеља за
интензивно укључивање у рад школе као и мапирање конкретних активности у које
би били укључени родитењи. Анкетом су били обухваћени чланови Саветас
родитеља и сви родитељи ученика. На основу добијених резултата планирају се
даље активности. Међународна сарадња наше школе наставља се кроз реализацију
међународних пројеката мобилности „Learning to support inclusion „(ERAZMUS+)“ и
„Building Bridges For Balkans (BBFB)” ( Regional Youth Cooperation Office ) као и
ACES Local пројектом „Girls can do IT-you and me in IT“ који је завршен јануара
2018.године. У циљу унапређења међународне сарадње и реализације нових
међународних пројеката успостављени су контакти и потписани споразуми о
сарадњи са две школе из Словеније и једном школом из Румуније. Састављени су
предлози пројеката и послате пројекте пријеве за три ТEMPUS пројета: два су из
области К1 (мобилност наставника и стручних сарадника, један
за опште
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образоваље и један за VET) а трећи из области К2 (стратешка партнерсва за опште
образовање). Сва позитивна искуства, професионални однос и иновације у раду су
анлизиране из аспекта могућности имплементације у нашим околностима.
Последња два састанка у јуну и јулу месецу 2018, године су била посвећена анализи
извештаја о екстерном вредновању школе и припремама за израду акционог плана за
школску 2018/2019 годину. Током јуна и јула месеца Тима пројекта „Learning to
support inclusion „(ERAZMUS+)“ у склопу дисиминациских активности реализовао је
Конференцију за наставанике и стручна сарадника са општине Чукарица. Ткође је
било речи и о припреми Конференције за август месец чије ће циљна група бити
наставници и стручни сарадници са територије града Београда.
На састанку у јуну месецу, у складу са пројектим активностима, формиран Тим за
реализацију ERAZMUS+ пројекта. Фондација ТEMPUS је одобрила финансирање К1
пројекта мобилности за наставнике за средње стручно образовање који ће се
реализовати током школске 2018/2019. године.
Из изнетог можемо сагледати да је интензивно рађено на остваривању планираних
циљева за период 2017/18. године, док је све што је планирано за дужи период
започето и добро разрађено кроз стратегије за остварење постављених задатака. Иза
себе имамо изузетно залагање и пожртвовање у свим областима, како ученика, тако
наставника и свих запослених у школи. Евидентно је да сви ми удружени у посебан
осећај заједништва, заједничким снагама и својим индивидуалним професионалним
квалитетима стремимо ка истим циљевима и остварујемо их. О томе говоре
постигнућа ученика, заслужене ученичке награде освојене у овој школској години
који су приказани кроз извештај.
Председник Стручног актива за развојно планирање
мр Биљана Марић
професор информатикепедагошки саветник

4.5.2. Извештај Стручног актива за развој школског програма
У школској 2017/2018. године одржано је седам састанка Стручног актива за развој
школског програма као и више консултативних састанака са појединим члановима
тима. У оквиру дневног реда на састанцима, било је говора о следећем:
1. Формиран је школски тим Стручног актива за развој школског програма. Тим
чине: Симић Александра, Ратковић Мирјана, Вукосављевић Слађана,
Димитријевић Снежана, Стојичић Весна, Павловић Снежана, Унковић
Виолета, Спарић Љиљана, Остојић Весна, Јоксимовић Зорица, Јевтић Весна,
Каваја Жаклина, Биочанин Драгиша, Ђуровић Марија, Чеврљаковић Биљана,
Сербрз Татјана, Сиљановић Бранислава и Ђуровић Радовановић Слађана
2. Именован је школски координатор Стручног актива за развој школског
програма
3. Школски тим је упознат са задацима и процедуром праћења развоја школског
програма на нивоу школе, заједнице школа као и Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
4. Усвојен је оперативни план за школску 2017/2018.годину
5. Израђен је нови школски програм за наредни период од четири године (20182022)
6. Школски тим је упознат са учешћем школе у међународним пројектима у
циљу интернационализације школе
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7. Анализирани су начини остваривања образовно-васпитног рада ради стицања
знања, вештина и ставова код ученика, а у циљу даљег образовања и
запошљавања.
8. Обављани су састанци тима за инклузију на којима су наставници
размењивали искуства о индивидуалном раду са ученицима.
9. Oрганизована су Отворена врата школе као и бројне презентације школе
10. Анализирана су постигнућа ученика на свим нивоима такмичења
11. Тим је упознат са резултатима мобилности наставника у оквиру пројекта
фондације ЕРАСМУС+, са пројектом „Learning to support inclusion“
12. Школи је одобрен нови пројекат фондације ЕРАСМУС+, К1 VET пројекат,
„Пословне вештине“
Председник Стручног актива за развој школског програма
Александра Симић
4.5.3. Извештај Тима за самовредновање и вредновање рада школе
Тим за самовредновање рада школе чине десет наставника,два ученика и два
родитеља(изабрани на састанку Савета родитеља).
У овој школској години Тим за самовредновање рада школе је одржао 11
састанака,одржана је презентација на састанку Наставничког већа, 25.1.2018.
Тим за самовредновање и вредновање рада школе на састанку у октобру је
анализирао успех ученика на иницијалним тестовима. На крају
првог
класификационог периода Тим је анализирао,разматрао и дискутовао о успеху
ученика,као и предходних година број недовољних оцена је велики,али опомене се
не изводе.
Тим за самовредновање рада школе у првом полугодишту извршио је вредновање из
кључне области-постигнућа ученика,односно подручје вредновања је квалитет
школских постигнућа,кроз показатељ квалитет знања.
Тим је изабрао анкете на основу којих је извршено вредновање школе за овај
показатељ.
Самовредновање је урађено тако што је анкетирано 100 ученика,50 наставника и 16
родитеља.Број
анкетираних
родитеља
се
не
може
сматрати
репрезентативним.Анкетирање је извршено тако да је на 7 до 10 тврдњи у вези
квалитета знања(у зависности да ли су завршни разред,да ли су учествовали на
такмичењима)ученици,односно наставници и родитељи требали да процене са једне
стране важност дате тврдње,а са друге стране присутност(тачност)дате тврдње o
постигнућу ученика.
Након анализа анкета, издвојили смо слабе и јаке стране за сваку групу
анкетираних,за ученике,родитеље и наставнике.Детаљна анализа је приказана у
свесци-записници са састанака Тима за самовредновање и вредновање.
На презентацији Тима за самовредновање рада школе детаљно су приказани сви
резултати анкета,кроз графиконе,проценте важности и тачности за сваку
тврдњу,одступања између важности и присутноси(тачности).Презентација је урађена
у Power Point-u.
Када се упореде иста тврђења у све три анкете имамо следећу ситуацију:
Јака страна:
1. Ученици су оспособљени да повезују знања стечена у различитим наставним
предметима.
2. Знања стечена на часовима омогућавају ученицима да се боље сналазе у
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садашњем и будућем приватном и професионалном животу.
Слабе стране:
1. Школска знања стечена у средњој школи нису довољна да се ученици могу одмах
укључити у радни однос(обављати самостално посао за који се образују),одступање
између важног и тачног(присутног) је 32%
2. Знања стечена у школи не обезбеђују ученицима да могу (без додатних часова)да
одговоре на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена испитивања).
(Постоји одступање и код наставника,али у много мањем проценту него код
родитеља), оступање износи 25,3%.
У другом полугодишту извршено је поређење истог подручја вредновања и
показатеља:квалитет школских постигнућа,односно квалитет знања из 2013/2014 са
резултатима из 2017/2018.Јака страна -да су ученици оспособљени да повезују знања
стечена у различитим наставним предметима подудара се за обе школске године.
Упозоравајуће је да су се слабе стране (изнад у тексту наведене под тачком 1. и 2) из
2013/2014. поновиле и у овој школској години. У оквиру тврдње број 2.: Знања
стечена у школи не обезбеђују ученицима да могу (без додатних часова) да
одговоре на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена испитивања)
дошло је до малог напретка,али треба и даље предузимати одговарајуће мере.
У другом полугодишту (у мају) извршено је спољашње вредновање квалитета рада
наше школе.Чланови нашег Тима (С.Димитријевић и С.Љиљак) разговарали су са
члановима Тима за спољашње вредновање квалитета установе, саветовано нам је да
би требало за једну школску годину да се вреднују једна до две области квалитета и
да се у раду у највећој мери придржавамо Оквира за самовредновање за установе у
стручном образовању из 2012 године.
Настављено је вредновање за исту област квалитета-Образовна постигнућа ученика
у односу на стандард квалитета-допринос школе већој успешности ученика. У
оцењивању овог стандарда користе се следећи критеријуми (или индикатори)
квалитета:
1. Број ученика који су напустили школовање исти је или мањи у односу на прошлу
школску годину.
- Број ученика који су напустили нашу школу је скоро исти, ове школске године 115,
а прошле 113, али не знамо да ли су наставили школовање у другој школи. (Подаци
о кретању ученика налазе се у документацији ПП-службе и руководства школе)
2. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
- Сви ученици који редовно похађају допунску наставу показују напредак у учењу и
при оцењивању добијају боље оцене (докази за овај критеријум: педагошка свеска,
дневник допунске наставе, дневник рада)
Незадовољавајуће је што ученици којима је потребна допунска настава нередовно
или уопште је не похађају .
3. Ученици за које је сачињем ИОП остварују напредак у складу са циљевима
постављеним у плану.
- Школа(ПП служба) води евиденцију о свим ученицима који похађају школовање
према ИОП-I и ИОП-II и ти ученици остварују постигнуте циљеве (планови
активности за наведене ученике се налазе у пп служби)
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4. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са
постављеним циљевима.
-Ученици који су укључени у додатни рад показују свој напредак на републичким
такмичењима за подручја рада:хемија, неметали и графичарство и производња и
прерада хране. Ове школске године ученици подручја рада: хемија, неметали и
графичарство остварили су следеће резултате:
- општа и неорганска хемија: екипно су освојили 4. место од укупно 14 школа, а
појединачно су освојили 7. и 12. место од 28 такмичара
- хемијска технологија: екипно су освојили 5. место и појединачно 5. место
Подручје рада: пољопривреда, производња и прераде хране, прехрамбена
технологија:
У категорији прехрамбени техничар: 1. место од укупно 60 ученика
У категорији : пекар и месар: 3. и 6. место
Републичка такмичења за опште образовне предмете: Математика- 2. место и из
историје једна ученица се пласирала на републичко такмичење.
Наши ученици остварују изузетне резултате и показују велику мотивисаност за
учествовање на спортским такмичењима, предмет физичко васпитање.Ученици
учествују на такмичењима из великог броја спортова и остварују високи пласман на
градском нивоу (детаљније: извештај са такмичења школске 2017/2018.).
5. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на
претходну школску годину. Овај критеријум ће се вредновати на крају школске
2017/2018. године, а самим тим и и степен остварености целог стандарда: допринос
школе већој успешности ученика, као и ниво остварености (оцењивање) области
квалитета-образовна постигнућа ученика.
На основу досадашњег вредновања области квалитета-образовна постигнућа
ученика (на основу анкета и критеријума квалитета за стандард - допринос школе
већој успешности ученика) могу да се извоје следеће добре (јаке) и слабе стране:
Јаке стране:

1. Ученици су оспособљени да повезују знања стечена у различитим наставним
предметима. (на основу анкете за ученике)
2. Висок пласман ученика наше школе на такмичењима из стручних предмета на
републичком нивоу.
3. Ученици за који је сачињен ИОП показују напредак у учењу
Слабе стране:

1. Школска знања стечена у средњој школи нису довољна да се ученици могу одмах
укључити у радни однос (обављати самостално посао за који се образују)
2. Знања стечена у школи не обезбеђују ученицима да могу (без додатних часова) да
одговоре на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена испитивања) ,
на основу анкете за родитеље
3.Ученици који су се исписали из наше школе
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Мере које се предлажу:
1. На часовима практичне наставе и вежбама у лабораторији захтевати да ученици
што више самостално раде да би стекли сигурност, вештине и умећа за занимања ,за
које се школују.
2. Боље информисање родитеља о постигнућима ученика (кроз отворена врата,
Савет родитеља,)
3. Редовно долажење на часове допунске наставе
4. Пређено градиво - једну наставну област делити на мање целине приликом
проверавања знања и оцењивања ученика
5. Предузимати разне активност и мотивисати ученике да се не исписују из наше
школе
Очекујемо предлог мера од директора школе, свих стручних већа и осталих тимова и
актива.
* Било би добро да школа има податке и води евиденцију о успеху наших ученика на
пријемним испитима за факултете,односно о броју ученика који после завршетка
средње школе наставља даље школовање на вишем/високом образовању,јер је то
један од важнијих критеријума квалитета образовних постигнућа ученика.
*Такође би било добро да школа има податке о броју ученика који се запошљава у
року од годину дана по завршетку школовања.
Руководилац Тима за самовредновање рада школе
Анита Павковић
4.5.4. Извештај о раду Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
У току школске 2016/2017. године одржано је осам састанака. На првом састанку
усвојен је план активности Тима којим се одређују мере и активности које
обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и безбрижно окружење у
циљу што боље заштите од насиља, злостављања и занемаривања. У циљу
превентивних активности Тим је организовао у сарадњи са МУП-ом више предавања
која су држали инспектори МУП-а. Теме предавања су биле: „Малолетничка
деликвенција“, „Породично насиље“, „Опијати и употреба наркотика“, „Јавни
скупови и насилничко понашање“ и друго.
Због инцидената који су се десили у септемрбу 2016. године и марту 2017.
године у одељењима I-1 и I-3 одржани су ванредни родитељски састанци којима су
присуствовали чланови Тима.
Да би се деца подстакла за рано препознавање ризика од насиља,
злостављања и занемаривања, а у циљу развијања самоодговорног и друштвено
одговорног понашања организоване су две трибине, односно округли сто на којима
су ученици путем презентације и разговора дискутовали о насиљу са интернета. Ове
трибине су организоване у сарадњи са наставницом Драганом Ранковић и
рачунарско-информатичком секцијом. Одзив ученика је био доста добар тако да
треба наставити са овим видом активности. Трибине су одржане у децембру 2016.
године и мају 2017. године.
У мају месецу 2017. године за ученике треће године и матуранте
организовано је предавање под називом „Кривична одговорност адолесцената“.
Скренута им је пажња да добијање личне карте није само формалност и законска
обавеза. Она обавезује на одговорно поступање у свакој животној ситуацији. На
састанку одржаном у јуну месецу, а посебно због инцидента у одељењу II-1 који је
избио између ученице и наставника, предложили смо да наставници учествују у
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обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за препознавање и
поступање у конфликтним ситуацијама.
На састанку у августу месецу 2017. године поред плана рада за наредну
годину разговарали смо и о нивоима насиља и редоследу поступања у интервенцији.
Током школске 2016/2017. године благовремено смо инсистирали да се сви ученици,
а када је било могуће и родитељи, упознају са Протоколом о заштити ученика од
насиља, злостављања и занемаривања. Инсистирали смо, као чланови Тима, на
доследности одељенских старешина у односу на предложене мере као последицу
неоправданог изостајања и на поступности у спровођењу васпитно-дисциплинских
поступака.
У претходној школској 2016/2017. години били су само облици насиља првог
нивоа. О поступањима у овим ситуацијама треба обавестити одељенске старешине
ради благовременог спречавања инцидената другог или трећег нивоа. Уколико је то
било нужно, спровођене су активности које смо усклађивали са унапред
договореним корацима и за које смо дефинисали учеснике за појачан васпитни рад.
Смисао планирања и деловања односи се на сагледавање последица по појединца и
одељенску заједницу и безбедност свих актера образовно-васпитног процеса. На
крају одређеног временског рока проверавали смо степен и дубину промене што је
био дуготрајан и не увек једноставан задатак.
Превентивне мере наведене у овом извештају су биле ефикасне тако да треба
наставити на исти начин, а ученике укључити још више у све активности којима се
код њих развија друштвено одговорно и самокритично понашање.
Координатор Тима:
Миланка Перовић
4.5.5. Извештај Стручног тима за инклузију о реализацији инклузивног
програма
Као и претходних година велика пажња је посвећена ученицима који су због
својих специфичних потреба морали бити третирани на посебан начин. Проблеми су
различити и све бројнији и захтевају значајну пажњу и посвећеност како
одељењских старешина и предметних наставника, тако и велику ангажованост
психолога и педагога. Успешна сарадња свих учесника у овом процесу је основни
предуслов адекватног третирања присутних специфичности и у складу са тим и
најбољег избора начина и посебних приступа, како би се одредила права мера
индивидуалног нивоа постигнућа и у највећој мери подстакао развој ученика.
Најчешће се сусрећемо са различитим сметњама у учењу ( дислексијом,
дисграфијом, дискалкулијом, поремећајем пажње, нижим интелектуалним
способностима...), са различитим развојним проблемима деце, као и са поремећајима
у понашању и емоционалном функционисању. Често смо упућени и на децу која
долазе из социјално нестимулативних средина, специјалних школа, домова за
незбринуту децу... Такође, понекад се дешава да и код деце која нису била издвојена
неким својим специфичностима, услед тренутних, неповољних околности дође до
застоја и поремећаја уобичајеног, нормалног функционисања. Врло је битно то
стање препознати уколико не постоје неке информације о томе шта се са дететом
дешава, и у правом тренутку одреаговати и пружити неопходну подршку.
Сарадња са родитељима је од великог значаја и због могућности потпунијег
увида, као и због континуираног праћења и рада са дететом. Најчешћи проблем ове
деце је несамосталност и одсуство самопоуздања, тако да је активно укључивање
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родитеља битан предуслов било каквог успеха. У зависности од тога који проблеми
се конкретно третирају, неопходна је и врло присутна сарадња са различитим
институцијама – Институтима за ментално здравље, Центрима за социјални рад,
Основним школама у којима су деца претходно третирана, Домовима за незбринуту
децу, итд. Врло смо незадовољни начином на који се, пре свега Центри за социјални
рад укључују у овај процес. Поједини проблеми са којима се суочавамо често
захтевају брзо реаговање. Уместо тога, одговори на дописе које редовно упућујемо,
касне понекад и неколико месеци, уз велику неефикасност и најчешће формално
укључивање без неких конкретнијих решења.
Цео процес праћења ове деце, израде индивидуалних образовних планова и
координације са великим бројем људи, захтевао је много времена и посвећености, а
често био отежан различитим разлозима и околностима које је тешко унапред
предвидети и пронаћи адекватне начине за њихово решење. Основни проблем је у
одсуству институционалног система подршке услед чега се превелика одговорност
додељује школама чије моћи су врло ограничене и у зависности од других актера и
институција. Намећу нам се и бројна питања која најчешће остају без одговора, али
оно што представља још већи проблем, јесте немогућност да се поједине ситуације
разреше на адекватне начине, а често уносе немир и представљају претњу
безбедности ученика.
Врло је збуњујуће да се приликом упућивања ''инклузивне'' деце, њиховог
распоређивања у конкретне школе, не води рачуна о специфичностима појединих
проблема, као и о карактеристикама саме школе, стварајући на тај начин, врло често,
апсурдне ситуације. Наш рад је у многоме отежан, а не доприноси развоју те деце.
Упућивање ученика са проблемом аутизма, нпр. у стручну школу у којој се велики
део наставног процеса реализује у лабораторији у којој је неопходан појачан степен
контроле због изложености ризику, је поприлично апсурдан. Постојећи услови и
начин рада, сложеност програмских садржаја, а пре свега врло компликована
организација наставног процеса, отежавају процес адаптације, а понекад су у
потпуној супротности са карактеристикама појединих проблема и удаљавају нас од
постављених циљева. У конкретном случају проблема аутизма, поприлично дуго је
трајало прилагођавање раду у лабораторији, уз мноштво очекиваних и неочекиваних
проблема. Сам излазак из учионичког простора у један потпуно нови амбијент са
свим својим специфичностима, од самог почетка је изазивао узнемиреност,
несигурност, несналажење. Претпостављам да би све било много лакше уз подршку
педагошког асистента, али већ две године остајемо ускраћени. Захваљујући великом
ангажовању родитеља, разумевању и подршци од стране ученика из одељења, као и
труду наставника да пронађу најадекватније начине, боримо се и даље јер другог
избора немамо.
Поред ученика који су укључени у процес инклузије кроз прилагођене
програме
( 7 ученика по ИОП- у 1), имамо и децу са којом се ради по
измењеним стандардима
( 4 ученика по ИОП-у 2 ). Такође, све више се
пажње посвећује веома бројној категорији деце са којом се ради индивидуализовано,
прилагођавајући њиховим тренутним потребама приступе, начин рада, као и нека
општеважећа правила. Врло је захтевна координација и систематско праћење, пре
свега због саме динамике и нужности да се у конкретном моменту одреагује,
укључујући све оне актере који су важни у процесу превазилажења датих проблема.
Бројност ове деце се временом повећава и доприноси усложњавању инклузивног
процеса у целини.
Координатор Тима за инклузију:
Снежана Павловић
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4.5.6. Извештај o раду Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о
стручном усавршавању
Тим за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању (у
дељем тексту: Тим) броји 14 чланова.
 У току 2016/2017 школске године реализовано је шест састанка Тима.
Евиденција присутних чланова, дневни ред и закључци су евидентирани у
Свесци за записнике.
 Конституисан је Тим у чијем саставу је 13 чланова и верификован је координатор
Тима мр Татјана Сербез
 У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, («Сл. гласник РС», бр. 13/2012 и
31/2012) чланови Тима су усвојили План рада Тима за стручно усавршавање и
вођење евиденције о стручном усавршавању, који је уврштен у Годишњи
програм рада школе, као и у Годишњи план рада школе.
 Чланови тима су упознати са променама и допунама „Правилника о сталном
стручном усавршавању наставника и стручних сарадника“
 Тим је одобрио да се током новембра месеца искоординира активност за
припрему пројеката мобилности за школе, стручно образовање и образовање
одраслих програма Еrazmus+. Реализатор пројекта је Биљана Марић, наставник
рачунарства и информатике, магистар техничких наука и педагошки саветник
 Тим је одобрио реализацију акредитованог семинара " Начини заштите младих
од опасности злостављања на интернету“, за прву групу полазника – 27, за
школску 2016/2017 годину под бројем 55. Семинар носи 24 бода, развија
компетенцију К3 (развој личности ученика), а приоритетна област је 5, тј. учење
и развијање мотивације за учење. Семинар траје четири недеље онлајн (24 сата, 2
сата непосредног рада са учесницима).
 Тим је одобрио реализацију акредитованог семинара "Дете са епилепсијом у
школи".Семинар је акредитован у Каталогу за школску 2016/2017. годину под
бројем 304. Носи 24 бода, развија компетенцију К3 (развој личности ученика), а
приоритетна област је 2, тј. превенција дискриминације. Семинар траје четири
недеље и одвија се онлајн 4 недеље (24 сата, 8 сати непосредног рада са
учесницима).
 Тим је препоручио обуку наставника на семинарима које организује Универзитет
Сингидунум: "Мотивисање пофесора и ученика у циљу унапређења образовног
процеса у средњим школама“ у Каталогу под бројем 482, носи 8 бодова,
компетенција К3, приоритетна област 1;
затим „Примена интернета у
комуникацији са ђацима-странице предмета“ под каталошким бројем 239, носи 8
бодова, развија компетенцију К4 , а приоритетна област је 3.
 Координатор Тима је договорила и прикупила са члановима Тима Извештаје о
реализацији стручног усавршавања наставника ван установе и у установи по
Стручним већима за период првог полугодишта школске 2015/2016 године.
Извештаји о реализацији стручног усавршавања у току првог полугодишта су у
прилогу Свеске са записницима.
 На трећем састанку, одржаном у јануару 2017. године дужност координатора
Тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању
преузимам ја, Славица Авејић, наставник биологије.
 Тим је одобрио да се током марта месеца искоординира активност за одржавање
акредитованог онлајн семинара, "Начини заштите младих од опасности
злостављања на интернету“, за другу групу наставника. Семинар је у Каталогу за
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школску 2016/2017 годину под бројем 55, носи 24 бода, развија
компетенцију К3 (развој личности ученика), а приоритетна област је 5, тј. учење
и развијање мотивације за учење, а у трајању од четири недеље онлајн (24 сата, 2
сата непосредног рада са учесницима). Семинар је финансирала школа за 27
наставника, који су похађали и завршили онлајн обуку од 21.03.-11.04.2016.
године..
Тим је одобрио да се током априла, маја месеца искоординира активност за
одржавање акредитованог семинара „Методе наставе и учењ а“ групу од 14
наставника. Семинар је финансирала школа за 25 наставника, а налази се у
Каталогу за школску 2016/2017 годину под бројем 411, носи 8 бодова
компетенција К2 (настава и учење), а приоритетна област је 1, семинар траје
један дан/осам школских часова.
Координатор Тима је договорила и прикупила са члановима Тима Извештаје о
реализацији стручног усавршавања наставника ван установе и у установи по
Стручним већима за период другог полугодишта школске 2016/2017 године.
Извештаји о реализацији стручног усавршавања у току другог полугодишта су у
.прилогу Свеске са записницима.
Разматран је и Извештај о раду Тима за праћење стручног усавршавања
наставника, стручних сарадника и директора за школску 2016/2017 годину
Разматран је и усвојен Плана рада Тима за школску 2017/2018 годину
Разматран је и Плана стручног усавршавања за школску 2017/2018 годину
У школи је реализовано или је у току неколико Пројеката:
o „Језик више за Европу
o мобилности за школе, стручно образовање и образовање одраслих
програма Еrazmus+
o Пројекат „Милева Марић Ајнштајн – знаменита српкиња“, носилац
Драгана Ранковић
Велики број наставника и ученика наше школа је укључен у многобројне
активности свих наведених Пројеката.

 Од кључних активности унутар установе, реализоване су следеће активности:
o угледни часови којима је у просеку присуствовало по 7 наставника и
стручних сарадника
o Велики број радионица, обука, предавања и трибина;
o Запажени резултати на такмичењима Републичког нивоа.
 У прилогу овог Извештаја су Извештаји и Планови педагошког саветника мр
Биљане Марић
Координатор Тима за стручно усавршавање
наставника и стручних сарадника ХПТШ
Славица Авејић
4.5.7. Извештај o раду Тима за културну и јавну делатност школе
Тим за културну и јавну делатност школе у школској 2017/2018. години чини осам
чланова који извршавају постављене задатке, доприносећи вишем угледу Школе на
општинском и градском нивоу. Пројектима Тима за професионалну оријентацију и
Вршњачког тима, са којима имамо коректну сарадњу, доприносимо угледу школе и
на међународном нивоу. Састанци су одржавани редовно, једном месечно а сви
планирани садржаји реализовани су успешно. Одржано је укупно десет ссастанака у
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току школске године.
На првом састанку у септембру месецу конституисан је Тим, одређени су чланови и
договорено је да се увек евидентирају рад и резултати колега који званично, нису
чланови овог Тима, а раде на садржајима и пројектима важним за афирмацију и
углед школе. Настављена је вишегодишња успешна сарадња са Општином
Чукарица, Културним центром Чукарица, Дечјим културним центром Београд,
Народном библиотеком Србије, библиотеком ,,Лаза Костић``, а успостављена и
проширена мрежа основних школа у граду због сарадње у пројекту Професионална
оријентација.
У октобру месецу реализована је приредба поводом Дана школе. Дан школе је
прослављен 20.октобра 2016.године. Реализатори приредбе биле су професорке
српског језика и књижевности Виолета Унковић и Маја Јанковић.
У јануару месецу реализована је приредба поводом школске славе. Школска слава је
прослављена 27. јануара 2017.године. Реализатори приредбе биле су професор
српског језика и књижевности Весна Митровић Иванов.
Програм приредбе био је подељен у седам целина: фолклор је започео програм
шопским играма, чланови новинарске секције представили су 17. број школског
часописа ,,Пипета и бирета`` посвећен екологији пригодном презентацијом и
читањем занимљивих рубрика: О екологији, Из ђачке радионице, Лирика и епика,
Драга Савета, чланови секције енглеског језика кроз сегмент о Ади циганлији
говорили су о Београду, а потом је уследила целина посвећена професионалној
оријентацији коју су реализовале колегинице Бојана Станкић и Драгана Ранковић
као координатори Тима за професионалну оријентацију. Утисци су били позитивни а
реализатори надахнути у намери да се све реализовано и презентује како треба. У
октобру месецу чланови библиотечке секције посетили су Сајам књига. Бранислава
Сиљановић, библиотекар наше школе реализовала је посету Сајму књига .
Радионице и трибине реализоване су у Дечјем културном центру, основним школама
,,Данило Киш`` , ,,Веселин Маслеша`` ,,Уједињене нације`` и ,,Васа Чарапић``, а то је
добра прилика за промоцију наше школе и образовних профила у њој. Сврха
трибина и радионица је подстицање учења кроз праксу, са акцентом на производним
занимањима. За то наша школа образује ученике а о свему се нови ученици могу
информисати и у нашем школском часопису. Крајем априла чланови Ученичког
парламента са координатором Славком Љиљак и одељењским старешинама четвртог
разреда као и представницима одељења обилазили су презентације ресторана за
прославу матурске вечери. Обишли су ресторан ,,Језеро`` на Ади циганлији, Adriatic
у Булевару војводе Мишића, хотел ,,Хајат``, Holiday in, Crownie Plaza, Метропол,
Југославија. Због пријатног амбијента и најповољније понуде изабрана је
Југославија, где је матурско вече прослављено у понедељак 13.6.2017.
У јуну месецу одржана је завршна конференција, заокружени и завршени
планирани пројекти.
Заједнички је закључак да се у нашој школи пажљиво прати рад ученика, уводе
иновације у настави, шири креативна и радна атмосфера. Увек тимским радом
превазилазимо тешкоће и трудимо се да ангажованошћу скренемо пажњу на
квалитет наше школе и рада у њој.
Координатор Тима за културну и јавну делатност
Бранка Мићић
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4.5.8. Извештај Тима за заштиту и унапређење здравља ученика
Као и свих претходних школских година крајем септембра је обављен
стандардни систематски преглед који обухвата ученике првог и трећег разреда оба
подручја рада.
На крају другог класификационог периода укупан број ученика у школи је 841,
од којих је 260 први разред, а 204 је трећи разред, тако да су подаци добијени кроз
овај вид провере здравља анализиран на 2. седници Наставничког већа
Морамо истаћи податак да је током овог полугодишта реализовано око 290
часова различитих секција од којих 150 часова реализују четири наставника
физичког кроз фудбалску секцију, мали фудбал, одбојкашку секцију, фолклорну
секцију, кошаркашку секцију, атлетску, рукометну и гимнастичку секцију.
Постигнути су и запажени резултати у новембру, децембру и јануару, а као доказ
јесу златна и бронзана одличја која ђаци са поносом носе.
Сви учесници секција а самим тим и такмичари већ више деценија уназад
подвргавају се детаљном специјалистичком прегледу на ДИФ-у без кога није могуће
узети активно учешће у секцији тако и на такмичењу.
Веома много пажње одељенске старешинесви наставници, психолошкопедагошка служба, руководиоци и директор посвећују ученицима који су активно
ангажовани у бројним спортским београдским клубовимиа тако и о ђацима који
имају озбиљне здравствене или хроничне проблеме. Расправља се на разредним
већима у септембру, а и током свих одељенских већа у оквиру којих сви присутни
подстичу најефикаснији и најхуманији начин помоћи сваком од ових ученика. На
Наставничким већима када је то нужно ослобађање од наставе физичког јесте и
званична тачка дневног реда са циљем да се што више оваквих ученика евидентира
до 1. октобра.
Током два часова грађанског васпитања са ученицима трећег разреда
прехрамбене снебе обрађена је тема – Трговина људима као врста превентивног рада
на психичком и емоционалном оснаживању свих у сарадњи са невладином
организацијом АСТРА садржајне целине које су ученици трећег разреда веома радо
испратили, а тицале су се заштите од полно преносивих болести. Одржана су 3 часа
и сарадња ће се као и ранијих година наставити. АСТРА у Србији постоји од 2002
године. Акције и едукације на ову тему имају за циљ сузбијање свих облика
трговине људима, а посебно трговином женама и децом. Наставница Славка Љиљак
је свих ових година приступала овој теми свеонухватно кроз превенцију и едукацију
уз довођење стручњака и сарадника који настоје да кроз своје активности укажу и
представе различите спекте овог проблема који је присутан на ранијим узрастима.
(основне школе).
Брошура НЕТ ПАТРОЛА Центра за безбедни интернет Србије је веома радо
прихваћена, читана и дискутована у свим разредима са подједнаким интересовањем
са циљем да ојачају млади чак и у случају да се реализоване.
11.12. и 12.12.2017. године 14 ученика другог разреда били су у могућности да
кроз радионице сазнају нове детаље о заштити репродуктивног здравља начинима
спречавања нежељене трудноће, полно преносивим болестима, бројним средствима
контрацепције – Семинар већ 17 година успешно организује Саветовалиште за
младе на челу са Ксенијом Крмбаљевић из ДЗ „Симо Милошевић“ уз помоћ
школског лекара и медицинског особља.
Почетком новембра сарадници ЦЕПОРЕ су за 20 ученика од 1-4 разреда поред
теме не говор мржње реализовали радионице на тему родне равноправности-које су
уврштене и у програме одељенских часова. Током одељенских часова кроз сарадњу
са педагошком-психолошком службом дужна пажња посвећена је светском Дану
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борбе против пушења 31.01. и 01.12. Дану борбе против АИДС-а уз памфлете
убедљиве садржине као и адресе удружења које се баве овим темама.
Свакодневно када смо у могућности све ученике кроз едукацију о штетности
употребе дрога упознајемо са начинима заштите.Такође свакодневно са родитељима
свих ученика разговарамо и прикупљамо неопходну документацију да би ученици
што једноставније и успешније овладали програмским садржајима из бројних
наставних предмета. Посете стоматолошкој ординацији која ради и током распуста
су константне.
На одељенским часовима кроз тему родне равноправности ученици су се
упознавали са дефиницијом пола, рода, родне улоге шта су стереотипи, родна
равноправност, родна једнакост и дискриминација. На крају је читана бајка о родној
равноправности, све са циљем потребе вршњачких едукација свих ученика средњих
школа са циљем оснживања младих људи за даље напредовање у емоционалном, и
психолошком смислу .
Васпитни значај ове теме имће одијум како кроз нове улоге у породичном,
професионалном и животу и ангажману у широј друштвеној заједници због
проглема неравноправности који се тешко, споро и стихијски превазилази.
Са ученицима трећег и четвртог разреда најчешће обрађивана тема носи назив-Или
пијеш или возиш у оквиру које су објашњене последице употребе алкохола који
свима може отежати доношење одлуке, контролу жеља, критичку процену
ситуације, опажање реалности, кретање и вољне покрете, закључивање као и
реакционо време и појам психичке секунде. Обзиром да велики број ученика са
мотивацијом приступа што ранијем возачког испитаова тема ће бити
најзаступљенија у наредном периоду.
Сви ученици који сарађују са педагошко-психолошком службом иницирани су
да у складу са својим радним, интелектуалним, естетским, физичким и
лингвистичким капацитетима узму учешћа у оквиру двадесетак секција које су
обухватиле око 150 заинтересованих ученика на скоро 300 часова.
На крају четвртог класификационог периода број ученика је 821, иако смо се
трудили да ученике који похађају паралелно уметничке школе или се баве
различитим спортовима подстакнемо да задрже редован статус. Свему томе су
претходили разговори са родитељима ученика, али је ипак око 15 ученика
променило статус због одлуке да се професионално усмере на спортске активности.
Један број ученика је већ у 17. и 18-19 години одлучио да заснује радни однос тако
да је и то разлог одливања 15 ученика.
Један од разлога промене школе јесте даљина становања као и свест код
ученика првог разреда да избор школе умањује могућност да своје способности,
афинитете и могућности представе у најефикаснијем обиму у Хемијскопрехрамбеној технолошкој школи. Тим за заштиту здравља ученика ће се трудити да
нашу школу учини најпре безбедним местом где се сваки ученик осећа заштићеним,
поштованим и где има осећај припадности не само својој одељенској заједници већ и
школи у целини. Све ово доказујемо кроз бројне хуманитарне акције које смо
организовали за четири ученика трећег и четвртог разреда од децембра 2017 до јула
2018. О свим хуманитарним акцијама обавештени су сви чланови Наставничког
већа, Школског одбора, Ученичког парламента и Савета родитеља. Већина ученика
је доказала висок ниво социјалне свести и потребе за енпатијом као и аспекта
етичког васпитања о чему највећу бригу воде наставници српског језика и
књижевности, грађанског васпитања, верске наставе, социологије, филозофије,
устава и права грађана, ликовне и музичке уметности, физичког васпитања и
свакодневно одељенске старешине, психолог и педаго. Све наведено је лако
организовати уз подршку директорке и помоћника директора. Тим се трудио да
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гостима који су реализовали представе, трибине и скупове буде добар домаћин јер,
су сви гости ентузијасти и стручњаци у својим областима.
И даље ћемо на свим седницама разредних и одељенских већа као и тимовима
за индивидуални образовани план наставити са индивидуалним приступом за сваког
ученика чији резултати или понашања одступају од устаљених стандарда. Обзиром
на број ученика из дефицијентних породица, као и ученика без оба родитеља ,
породица где се појављују елементи насиља мораћемо улагати континуиран напор уз
савестан приступ сваког члана Одељенског већа. Зашто ово наглашавамо, јер је у
саветодавном и појачаном васпитном раду око 60% ученика.
Руководилац тима
Слађана Ђурић Радовановић
4.5.9. Извештај о раду Тима за маркетинг
Тим за маркетинг школе је током школске 2017./2018. године имао следеће
активности:
1. Тим је за ажурирање сајта и ове године именовао Биљану Чеврљаковић и
Марију Ђуровић ,које су у сарадњи са осталим колегама прикупљале и објављивале
актуелне информације о активностима школе и наших ученика.
2. Одржана је презентација школе у Дечијем културном центру на осмом Green
fest-у од 14. до 17. новембра 2017. године .
3. Набавили смо потребне хемикалије и материјал за презентацију школе на
манифестацији Чукарички експеримент,одржаној 14,октобра 2017.године.
4. Покренута је и реализована набавка рекламног материјала- 1000 флајера и
500 хемијских оловака,као и прошле године.
5. Одржане су презентације школе на Сајмовима средњих школа :
- у О.Ш.“Филип Кљајић Фића“ 3.03.2018.године,
- на Београдском сајму 12.04.2018.године.
У представљању школе су активно учествовале све колеге из актива технолога
(обе струке ) и актива хемичара са ученицима.
6. Тим за маркетинг је пратио активности наших колега и ученика на
пројектима,такмичењима и гостовањима .Сва дешавања смо уредно објављивали на
школском сајту,тако да су сви заинтересовани имали детаљне извештаје о
резултатима и успесима.
7. Обезбеђен је рекламни материјал који је у Дечјем културном центру
29.05.2018.године, подељен приликом представљања пројекта – Трагом Милутина
Миланковића, у организацији колегинице Бојане Станкић .
8. Представници Тима за маркетинг су присуствовали 4.сајму школских тимова
за каријерно вођење и саветовање који је организовала Београдска отворена школа у
Привредној комори 29.05.2018.године. Скупу су присуствовале Марија Ђуровић и
Драгана Ранковић.
Координатор тима
Марија Ђуровић
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4.5.10. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију и каријерно
воћење и саветовање
Све планиране активности тима током 2017-2018.године су и реализоване. Након
првог састанка и формирања тима, као и одређивања основних циљева рада тима,
бавили смо се темом професионалне оријентације, каријерног вођења и саветовања
кроз различите активности, на три нивоа деловања:
1) рад са ученицима основних школа –нашим потенцијалним ђацима,
2) рад са садашњим ученицима школе и њиховом будућом каријером,
3) професионално усавршавање наставника школе.
Промовисањем актуелних пројеката у школи „Girls can do IT“ и „Пронађи праву
формулу“ на часу - дебати 25.октобра 2017. обратили смо се ученицима седмог и
осмог разреда ОШ „Веселин Маслеша“ са циљем да представимо нашу школу и
образовне профиле које нудимо, као и да оснажимо девојчице да се школују за
занимања у сектору нових технологија (реализатори: група ђака-промотера
пројеката, и проф. Весна Јевтић и проф. Бојана Станкић).
Такође, наш тим се ангажовао у организацији Фестивала науке ХПТШ у ДКЦБ,
23.11.2017. те је са ђацима- промотерима представио различите активности и
пројекте у школи великом броју ђака завршних разреда београдских основних школа
( ђаци- промотери: Кристина Благојевић, Милица Милаковић, Кристина Симић,
Лука Аћимовић, Лука Крстић и Марија Хинић).
Током октобра и новембра 2017, ученици четвртог разреда наше школе имали су
прилику да учествују у радионицама у оквиру Еразмус+ пројекта о писању радних
биографија ( Europass format, CV – реализатор: проф.Биљана Марић).
21.12. 2017. група ученика наше школе одазвала се позиву МЕФ-а и активно
учествовала на креативној радионици „Јачање личних капацитета ученика“, о
пословним вештинама, пројектима, коришћењу платформи за уређење сајтова, о
вербалној и невербалној комуникацији итд. МЕФ је позвао ученике наше школе на
бесплатне креативне радионице од 1.до 10.фебруара 2018. Универзитет Сингидунум
, такође је позвао ученике на зимске креативне радионице, те су се неки од њих
одазвали позиву и учествовали у радионицама.
Тим је активно сарађивао око ученичке компаније која је започела рад ове школске
године, те их је подржавао у њиховим плановима и акцијама. Развијање
предузетничког духа , тимског рада, јачање комуникацијских вештина и
самопоуздања су циљеви на којима смо заједнички радили. Наши ученици
такмичили су се и у ГО Чукарица, у организацији МЕФ-а, као и на „Пословном
изазову“ 6.12.2017, где су остварили и запажене резултате. Милош Симић, ученик
IV-4, својом креативношћу и пословном идејом освојио је треће место, те је
учествовао и на Националном такмичењу, 19-20. фебруара 2018, а потом и на
такмичењу средњих школа у предузетништву у организацији МЕФ-а, 23.фебруара
2018.год.
У марту 2018. у организацији „Достигнућа младих“ ученичка компанија наше школе
учествовала је на регионалном такмичењу, када су у конкуренцији 28 школа
освојили друго место. У тиму су Николета Петровић, Катарина Николић, Милош
Симић и Константин Стојковић, ученици IV 4, а ментори су биле наставнице
Драгана Ранковић и Марица Вучуревић, и Бојана Станкић у име тима за
професионалну оријентацију и каријерно вођење.
11..и 12. априла 2018. на Београдском сајму одржан је Сајам запошљавања, на којем
се представила и наша школа. Наставница Марија Ђуровић и ученици наше школе
разговарали су са нашим потенционално будућим ђацима и њиховим родитељима.
Тим за професионалну оријентацију и каријерно вођење и саветовање пратио је и
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дао подршку свим пројектним активностима које су спроведене током марта, априла
и маја 2018. у оквиру Еразмус + “Learning to support inclusion”.
Анкета „Ко-шта те је навело да упишеш школу коју похађаш?“ спроведена је у
одељењима I- 3 и I-4.
И ове године је настављена добра сарадња са организацијом „Достигнућа младих“,
МЕФ-ом, универзитетом „Сингидунум“. Учешће наших наставника на годишњим
конференцијама БОШ-а и Euroguidance-а( 6.10. и 24.11.2017.), –само су неке од
активности наставника тима у оквиру усавршавања наставника.
Координатор тима:
Бојана Станкић
5. Извештај о раду стручних сарадника
5.1. Извештај о раду педагога школе
Трудећи се да у оквиру шест различитих области реализујемо најважније
задатке образовног и васпитног процеса у домену планирања и припремања наставе
највећа пажња била је усмерена ка упознавању свих наставника са стандардима који
служе да на најпримеренији начин артикулишу најважније захтеве школског учења
и наставе. Уводећи све наставнике у значај дефинисања стандарда обезбеђено је да
се образовни циљеви и задаци „преведу“ на много конкретнији језик који описује
постигнућа ученика, знања, вештина и умења као и ставове. Све то у циљу да би се
наставни процес оплеменио и учинио примеренијим субјективним могућностима и
способностима, као и могућностима практичне примене низа теоријских садржаја,
како појединцу, још више групама ученика.
Имајући у виду да је значајан број ученика у току првог полугодишта (више
од 31%) био одсутан, трудили смо се да све ученике на што ефикаснији начин
адаптирамо на нову средину и нове захтеве у васпитном, организационом,
практичном, наставном раду, као и обезбеђивању услова за извођење практичне
наставе (санитарне књижице, опрема, дневници рада, припрема за блок наставу
итд.). Аспект рада који се односи на реализацију и организацију био је окренут низу
нових материјала које су наставници из месеца у месец могли да прочитају, али и да
искоментаришу на Педагошком колегијуму, као и у оквиру свог стручног већа и да
дају предлоге, сугестије, као и критички осврт на понуђене наставне материјале, које
су имале за циљ да обогате наставни час и учине га функционалнијим и
интерактивнијим. Нпр: наставници су добили материјал, листу за снимање
атмосфере у учионици, могућности превазилажења неуспеха у школском учењу,
поступци наставника током примене стратегије „Корак по корак“, чиниоци
поремећаја понашања и проблем одсуства пажње, материјал како да се одбранимо од
насиља, стратегија подучавања ученика са сметњама у развоју, поновљени и
новирани материјали који се тичу Блумове таксономије, подстицање
самопоштовања код ученика и стварање позитивне слике о себи и низ других у
области наставе и учења кроз учешће у три предавања која се односе на:
-

„Циљеви и исходи у планирању наставе“, 25.4.2018. у сарадњи са саветницом
Драганом Ранковић која је носилац бројних пројеката у Хемијској школи и
која је у последњих седам година реализовала око 45 угледних часова;
„Примена стандарда у настави и учењу“, 1.2.2018. у сарадњи са саветницом
Драганом Ранковић која је носилац бројних пројеката у Хемијској школи и
која је у последњих седам година реализовала око 45 угледних часова;
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-

„Како написати добру припрему за час“, 1.1.2018. мр. Татјана Сербез.

Основни циљ ових предавања заснован је на искуствима и емпиријским подацима
које из године у годину желимо да што објективније проверимо и да на основу тих
постојећих анализа ове, као и претходне две године унапредимо стандарде и
ускладимо са променама, како у односу на наставна средства, тако и у односу на
успостављање исхода који су мерљиви показатељи онога шта ученик учи. Кад год
сам била у прилици, а то је било око 45 посећених часова, вежби, огледних и
угледних часова и када је то било потребно, часова допунске наставе и часова
одељенског старешина. Без обзира на то и даље изузетно велики број ученика
одсуствује (ученици прве и друге године прехрамбене смене, а треће и четврте
хемијске смене). Упорно смо обавештавали Центар за социјални рад од којих смо у
највећим случајевима добијали повратне информације, али већег помака у
редовности није било иако је саветодавни и појачани васпитни рад био континуиран,
како од стране одељенских старешина, тако и од стрране психолошко-педагошке
службе, а када је морало и од стране Тима за зашитиу ученика. Нажалост, одељенске
старешине су биле принуђене да покрену око 30 дисциплинских поступака, како
због неоправданог изостајања, тако и због различитих форми неприлагођеног
понашања на часовима са неизвесним последицама, о чему смо неретко извештавали
школског полицајца, а 60 ученика је у присуству родитеља доставило изјаве што
ионако обимну педагошку документацију чини још компликованијом.
Све ово јесте веома корисно, како за ученике, тако и за родитеље, а
наставницима обезбеђује благовременост при планирању садржаја метода и
наставних средстава. Као и у другим школама, трудили смо се да применом
стандарда артикулишемо најважније задатке школских часова кроз учење на
вежбама, блоковима, у оквиру практичне наставе, све са циљем што
транспарентнијег достизања дефинисаних исхода.
У домену подстицања подршке ученицима највећа пажња, као и сваке године,
посвећена је примарној потреби која се односи на безбедност ученика у школи, тако
да је педагог кроз ревидирање материјала за први школски час заједно са Тимом за
заштиту ученика од злостављања и занемаривања упознавао ученике са кућним
редом Школе, правилима понашања, режимом рада трудећи се да упути ученике, не
само у распоред часова и школски календар, већ да што раније сви добију низ
релевантних информација од значаја за свакодневно функционисање развојног
часовног система. Изнова су штампана три материјала:
-

Правилник о заштити ученика од злостављања и занемаривања
Протокол о поступању у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Упознавање ученика прве године са врстама, облицима и нивоима (I, II, III)
Подсећање свих ученика на Конвенцију о правима дететаж
Упознавање ученика са радом школског полицајца
Упознавање са радом педагога и психолога
Упознавање са радом школске библиотеке, сатници рада, као и са
Терминима отворених врата свих наставника у Школи

са циљем да родитељи и законски заступници ученика благовремено и објективно
добију повратну информацију о напредовању или евентуалним застојима у
савладавању програмских садржаја.
Крајем септембра мотивисали смо ученике да се информишу о терминима
допунске наставе, о постојећим секцијама у Школи, а благовремено и о додатној
настави која је уследила у октобру. Веома велика пажња је посвећена ученицима да
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препознају врсте, облике и степене насиља, уз оснаживање да ојачају личне износе,
запажања, ставове уколико су жрве или примете насиље у Школи или њеном
окружењу. Исто се односи на подизање свести о насиљу у породици. Сваке године
уз подршку Марије Станковић, инспекторке МУП-а реализујемо најмање шест
трибина (последља реализована 07.06.2018.) на тему малолетничке деликвенције са
посебним освртом на безбедност у школским двориштима, злоупотребу
психоактвних супстанци, породично насиље, одговорност родитеља за понашање
адолесцената (16-18 година), упознавање са сектама, понашање на јавним
скуповима. Сарадња кроз семинар „Сачувајмо здравље“ који је био почетком
децембра са докторима и психологом ДЗ „Др. Симо Милошевић“, а наредни је
реализован за ученике другог разреда 20-ог и 21-ог маја. У четвртак 22.05.2018.
године у у сарадњи са дневном болницомза болести зависности реализована је
трибина патолошког коцкања и први пут нам је била гошћа начелница ове Установе
сци. Психијатрије Снежана Алчаз. Трибина је изазвала велико интересовање –
посебно ученика првог и другог разреда. Пре саме трибине спровелисмо и анонимну
анкету нарепрезентативном узорку који је обухватио око 250 ученика како би
добили што објективнију слику како младих размишљају, о овом озбиљном
проблему зависности који је последњих година у порасту. Иницијатива је потекла од
групе грађана општине Чукарица,аиницијатор је Филипом Жугићом. Сарадња са
Центром за позитивни развој деце и омладине и представа 26-ог јануара 2018-е
године која је имала тему о неговору мржње. Друга представа „Раслршће“ којаје на
Фестивалу Центригуга постиглазапаженрезулта. У среду, је 30.05.2018.године –
реализована и трајалаје двасата због изузетног инетересовања мањег
бројаученикакоји су током целе представе били изузетно активни што је подршка
новим начинима разумевања најразличитијих проблема и њиховог разумевања као и
примереног решавања. Дванаест учесника представе успели су да ученицима
приближе конструктиван начин како размишљања тако и поступања у улогама
породичног, школског, социјалног идруштвеног контекста. Сарадња са AIESEC-ом
која је била одржана у априлу и која се односила на едукације ученика првог, другог
и трећег разреда. Сарадња са свим одељењима и одељенским старешинама на
подизању свести о значају хуманитарних акција у Школи, где је спроведено пет
хуманитарних акција, за појединце и за установе. На свакој замени часова сматрала
сам неопходним да ученике подсетим о нужности редовног похађања наставе, као и
законским последицама за неблаговремено правдање изостанака од стране
родитеља. Детаљно сам их изнова упућивала у административну процедуру о
извештавању родитеља, и других надлежности, као што су Центар за социјални рад,
и директор школе који на захтев бива принуђен да покрене васпитно-дисциплински
поступак. Чињеница је да одељенске старешине овом аспекту посвећују довољно
времена. Овом темом се баве и чланови Ученичког парламента, Вршњачког тима,
представници из редова ученика на школском одбору, такође могу да дају значајан
допринос како превазићи неоправдано изостајање. Ученици су упознати у законску
одговорност родитеља у васпитању деце, и о прогласу министра просвете из октобра
месеца који се односи на нулту толреранцију у насиљу. Ипак, доживљај је да
ученици увек, као да слушају, као да чују нешто ново, иако сам сигурна да су то, као
и у другим школама, елементи који се не заборављају, већ су саставни део улоге
ученика.
Увођење у посао наставника, програм рада ментора са приправником, као и
увођење приправника у посао у сакупљање неопходне документације, како о раду
приправника, тако и о раду ментора, били су ранијих година много више заступљени
у активностима педагога Школе, обзиром да ове године имамо једну приправницу,
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трудили смо се да свакодневно анализирамо све важне аспекте процеса наставе и
васпитања који су били драгоцено искуство, како за ученике којима наставница
Ивана предаје, још више за нас, како наставнике сродних предмета, првенстевно
чланове актива српског језика и књижевности. Поред тога што је наставница
посетила 12 часова свог ментора и обратно, ментор Виолета Унковић-Митровић је
била на 9 часова код приправника. Остварен је низ компентенција, што је доказано
кроз изузетно систематичне, свеобухватне и детаљне припреме за наставне часове
кроз посвећеност индивидуализацији кад је то било неопходно кроз подршку у
домену ИОП-а, као и кроз ангажовање наставнице кроз вођење фотографске секције
и техничкој подршци тиму за самовредновање. Знајући да имамо две приредбе
годишње, Ивана се својски потрудила да помогне драмско-рецитаторској секцији, а
посебно наставницама које већ 25-6 година реализују ове озбиљне, захтевне
садржаје који нису обавезни водећи рачуна о квалитету свакодневног образовног
процеса.
Обзиром да у Школи има најмање 200 ванредних кандидата, једна трећина
њих учестало се обраћа педагогу Школе у намери да сазнају термине за
консултације са циљем да што ефикасније припреме стручне испите, од чега се један
део консултација мора обављати у лабораторији Школе, тако да је ова подршка, која
је, наизглед, само организациона, важна карика у стицању дипломе четвртог, петог
степена, доквалификацији и преквалификацији. Ванредни кандидати најчешће раде
и имају породице, тако да сам се трудила да кроз сарадњу са библиотекаром Школе,
евентуално са редовним ученицима обезбедимо елементарну подршку. Сведоци смо
да ученици веома мало времена желе да посвете усвајању класичних образобних
програмских садржаја, тако да смо кроз бројне трибине покушали да на
конструктиван и савремен начин приближимо теме родне равноправности, неговору
мржње, безбедности у саобраћају, семинару „Сачувајмо здравље“, пројекту
„Сачувајмо здравље“, малолетничкој деликвенцији, пројекат „Или пијеш или
возиш“, „Патолошко коцкање“, анкети здравих стилова живота, трудећи се да што
више ученика из 37 одељења обавестим и на време обезбедим простор, а када је то
било потребно и техничку подршку. То је изискивало свих ових година веома много
времена упорности, али је дало резултате, што сматрам да доказује чињеница да
ученици прехрамбене смене у трећем и четвртом разреду знатно мање изостају, као
и податак да најмање 85% ученика уписује државне факултете. Овај успех је свакако
природан резултат ангажовања комплетног Наставничког већа великог ентузијазма и
стрпљења одељенских старешина, али и подстицање афективне, емоционалне,
психолошке сфере личности адолесцената. Десет пута у току године педагог је
присутан, како на седницама Школског одбора, тако и Савета родитеља са основним
циљем да се изгради и развије став према редовном похађању наставе, допунске,
благовременом правдању изостанка, као и постизању елементарних нивоа знања,
што са ученицима, посебно првог разреда, чини недостижним, иако смо психолог и
ја, као и сваке године сваког појединог ђака охрабривали да изнесе своје мишљење,
евентуалне захтеве, као и потребну подршку. Подсећале смо их на нужно обраћање,
подстичући их на солидарност и одговорност у групном раду, као и важност да као
појединци траже нова решења, али и да прихватају сугестије. У саветодавном раду
инсистирала сам на коришћењу расположивог простора, времена, опреме и свих
средстава које наставници користе у циљу динамичнијег усвајања садржаја. У
процесу планирања подсећала сам ученике на колерацију, као и нужност
постављања дугорочнијих циљева, развијања одговорности за сопствени напредак и
организацију, као и спремност да саслушају мишљење одељења када је евалуација
њихових радова у питању. Конкретно, трудила сам се да увек одвоје битно од
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небитног, да кроз технике учења, пројеката мапа ума покушају да обимне садржаје
асимилују на њима својствен начин заједно са учеником, уколико је то било
неопходно, прављен је план за поједине предмете. Уз инсистирање на похвали и
мотивацији од стране конкретног наставника, што је све захтевнији посао, имајући у
виду да исти ти наставници највећи део контролних задатака и писмених вежби
изнова понављају, тако да њихово стрпљење мора бити поштовано. Сваки од
ученика који се бави, било рекреативно или активно спортом, пропраћен је на свим
седницама Одељенског већа и усмерен да своје потенцијале, уколико има сагласност
родитеља и тренера, покаже и кроз постојеће секције. Наставници физичког су
обавештени какве склоности и потенцијале имају поједини ученици, све у намери да
их подстакну, не само на успехе у моторичкој сфери, већ и у когнитивном домену,
што је у првом и другом разреду изузетно озбиљан задатак који се трудимо да
побољшамо, али резултати из године у годину су незнатно бољи.
Већ читаву деценију највише снаге и неефикасног времена и најмање помака
имамо у домену вођења педагошке документације која се из месеца у месец односи
на праћење, најпре глобалних, а затим и оперативних планова свих наставника којих
је некад био 130, а сада их је 90, али обимност папирологије не обезбеђује
квалитетну повратну информацију, нити мотивисаност за прикладнији начин
деловања у овом аспекту који креативни потенцијал, искуство наставника и
ентузијазам сваког дана доводи у питање. Последњих година трудећи се да што
прецизније напишу припреме за различите часове уз планове за ИОП 1 и ИОП 2 уз
вођење књига евиденције за основне облике васпитно-образовног рада, уз
полугодишње и годишње извештаје, уз прегледање писмених задатака и писмених
вежби небројено много пута не остаје много снаге за неопходне информације у
домену вођења педагошке документације. Исцрпљивање је, најкраће речено,
искуство сваког од нас, јер, нпр, педагог води записнике Педагошког колегијума,
Тима за заштиту учеинка од злостављања, Тима за заштиту здравља ученика,
потписују се листе за ИОП, као и листе за евалуацију. Четири пута годишње
дискутује се о успеху и владању ученика, као и о мерама за њихово унапређење, и
сваки пут се израђују извештаји о планирам и реализованим часовима и све то се
износи пред савет родитеља и школског одбора. Пишу се утисци са посета часовима
и води се обимна документација о васпитно-дисциплинском поступку уз документе
од по двеста страна која се односе на годишњи извештај и план рада школе уз
ангажовање у документу као што је школски програм, развојни план, тим за стручно
усавршавање наставника итд.
Уколико се административни послови на исти начин и без јасног циља буду
претпостављали као један од три најпримарнија аспекта, а уз све то сваки документ
мора бити оверен, чињеница је да ће изостати сврсисходност и поверење ученика у
овој осетљивој развојној фази (од 15-е до 19-е године) у нас као хуманисте, људе
обучене за преношење знања и хуманих и естетских вредности, ученици ће
вероватно узоре тражити, као и ми, кроз контакт са телефоном, рачунаром итд.
Осипајући енергију на административне послове губимо суштински циљ, а то је
подршка и подстицање сваког појединца, а посебно ученика који подлежу
индивидуализацији због емоционалних, психолошких и социјалних проблема. Ово
се посебно односи на даровите ученике у свим аспектима који нас не осећају као
подршку, већ као службена лица, тако да сваки резултат који постигну не могу да
доживе као лични успех, већ као један од пројеката у низу. Мора се много више
радити на стрпљењу и оснаживању аспекта хумане комуникације, првенствено
између наставника и ученика. То је у овом тренутку изузетно ретка појава, и уз
искрене намере свих нас који смо поприлично исцрпљени преко потребна.
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Ангажујући се кроз рад Педагошког колегијума, Тима за заштиту ученикаод
злостављања, насиља и занемаривања, Актива за развојно планирање, Тима за
инклузију, Тима за стручно усавршавање наставника уз руковођење Тимом за
заштиту
и унапређивање здравља ученика трудила сам се да свој
доприноспоштујући увек најбољи интерес појединог ученика, одељења као и
одељенског старешине, не умањујући труд и залагање сваког предметног наставника
као и ставове и критеријуме Стручних већа. Сваки родитељ ученика био је
испоштован, подржан и праћен у у комплексном процесу реализације образовноваспитног процеса, са циљем осамостаљивања савесног приступа стандардним
циљевима од стране ученика. Свако од ових актера дао је непроцењив значај
коначним резултатима који су већ у јуну били знатно извеснији и транспрентни
захваљујући првенствено упорности и истрајности великог броја предметних
наставника. Надамо се још бољим резултатима до 31.08.2018. године обзиром на
квалитет припремне наставе коју ће већина наставника у јуну месецу, а наставиће се
непосреднопред полагање поправних и разредних испита од 16.08.2018 (августовски
рок)
Педагог Школе
Слађана Ђурић-Радовановић
5.2. Извештај о раду психолога школе
Највећи део активности психолога реализован је кроз саветодавни рад са ученицима,
уз често укључивање родитеља или старатеља. Проблеми су многобројни и
различити – често су у питању проблеми адаптације, социјализације, поремећаја у
понашању, проблеми контроле емоција, изражене агресивности, различити
здравствени проблеми као и тренутне или дуготрајније психичке кризе кроз које
поједина деца пролазе. Процес саветодавног рада са децом подразумева и
интензивну сарадњу са одељењским старешинама као и са предметним
наставницима због неопходности координације и систематског праћења и једног
ширег контекста подршке.
Посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда, пре свега због процеса
адаптације, као и због бројних других проблема са којима смо били суочени.
Структура појединих одељења је врло специфична, тако да је у складу са тим било
неопходно интензивније укључивање како у појачаном раду са поједином децом,
тако и у пружању подршке одељењским старешинама у адекватнијем сналажењу у
бројним ситуацијама. Истовремено, много више времена је посвећено родитељима
деце са проблемима како кроз индивидуални рад са њима, тако и кроз учешће у
групном раду.
Када је у питању процес инклузије, активности психолога као координатора
Стручног тима за инклузију су многобројне и захтевају максималну посвећеност,
имајући у виду сложеност целог процеса и све већу бројност инклузивне деце. Ове
школске године је праћено 18 ученика. То подразумева упознавање са проблемом
сваког детета, израду педагошких профила, упознавање свих предметних наставника
са специфичностима и посебним потребама те деце, интензиван рад са родитељима,
као и континуирано, свакодневно праћење и решавање конкретних проблема. Оно
што усложњава процес рада су специфични проблеми појединих ученика попут
аутизма или развојне дисфазије, у чијем праћењу је неопходна подршка личних
пратиоца. И поред бројних наших покушаја као и труда родитеља да дођемо до
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неопходне подршке, већ две и по године смо принуђени да се сналазимо сами. По
први пут смо ове године добили личног пратиоца за ученицу са проблемом аутизма
која је сада трећи разред. Када децу која нису способна да учествују у наставном
процесу самостално, изложите таквим ситуацијама, константно су присутни
проблеми. Врло су честе ситуације у којима је потпуно онемогућен било који други
рад стручних сарадника, уколико родитељи те деце нису спремни да се укључе.
С обзиром на велику бројност инклузивних ученика, проблем је представљала и
организација појединачних тимова. То је разлог због којег смо се одлучили да у
оквиру редовних састанака Одељењских већа, део времена издвојимо за упознавање
са овим проблемом. Када је постојала потреба да се у оквиру малих тимова осмисли
начин рада или пронађу адекватна решења, организовани су састанци у којима су
врло често и родитељи учествовали.
Битно је напоменути да је велики број деце која нису званично укључена у овај
процес, а специфични проблеми са којима су се суочавали су наметали потпуно
индивидуализоване приступе.
Интензивна је сарадња са Центрима за социјални рад као и са Институтима за
ментално здравље. Све су бројнији случајеви неадекватне бриге и неодговорности
родитеља, као и њихове неспремности за сарадњу са школом. Чести су случајеви
дисфункционалности породица из којих деца долазе, као и озбиљнијих проблема
занемаривања, а често и психичког и физичког злостављања. Такође, разлог за
укључивање Центара за социјални рад су често и антисоцијални обрасци понашања
поједине деце, без могућности успостављања адекватне контроле.
Праћен је процес спровођења васпитно-дисциплинских мера како кроз директно
учешће у самом процесу, тако и кроз појачан саветодавни рад са ученицима и
интензивнију сарадњу са родитељима.
Било је и активног учешћа у раду Тима за самовредновање школе као и у Тиму за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Поред тога, редовно је
праћен рад Одељењских већа, као и Педагошког колегијума.
Било је учешћа и у посетама часова појединих наставника.
И ове године је остварена сарадња са Истраживачком станицом Петница.
С обзиром да је ова година била у знаку спровођења седмог циклуса PISA –
истраживања ( реч је о међународном програму за процену ученичких постигнућа
које укључује више од 80 земаља света), у сарадњи са Институтом за психолошка
истраживања ( Филозофски факултет ), као координатор овог пројекта заједно са
колегом Стојилковић Миодрагом, спровели смо ово истраживање у нашој школи.
PISA je највеће међународно истраживање којим се процењује квалитет знања које
ученици стичу у школама, и омогућава упоређивање ефикасности нашег образовања
са образовањем других земаља. Школе су изабране случајним избором, као и 53
ученика наше школе који су били учесници овог истраживања.
Такође је остварена сарадња са Институтом за психолошка истраживања и поводом
неких других пројеката ( једно лонгитудинално истраживање је спроведено са
циљем провере у којој мери су средњошколци задовољни својим избором школе и
који су релевантни фактори задовољства или незадовољства датим избором ).
Психолог – Снежана Павловић
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5.3. Извештај о раду педагогошког саветника
Према Правилнику о стручном усавршавању и напредовању наставника и стручних
сарадника, током школске 2017/18. педагошки саветник, Биљана Марић
континуирано је:
 пружала стручну помоћ колегама у наставном процесу (корекција и анализа
тестова знања, анализи припрема за час, анализи ученичких постигнућа по
образовним стандардима);
 реализовала посету часовима са достављањем повратне информације (два
часа);
 присуствовала на два угледна часа које су реализовале кколеге;
 реализовала два угленда часа;
 пратила напредовање деце и ученика примењујући различите методе и
технике;
 учествовала у праћењу развоја компетенција за професију наставника и
стручних сарадника у установи;
 оснаживала наставнике и стручне сараднике за реализацију истраживања
образовно-васпитне праксе;
 усмеравала наставнике у креирању плана стручног усавршавања;
 руководилац Стручног актива за развојно планирање;
 активно учествовала у раду Тимова и Стручних актива као и у раду
Педагошког колегијума;
 координатор радне групе за израду Анекса Развојног плана школе у области
плана интернационализације школе (Ебропски развојни план);
 аутор и координатор међународног пројекта “Girls can do IT - you and me in
IT“;
 аутор и координатор међународног пројекта “Learning to support includion “
(2017-1-RS01-KA101-000007) у оквиру ERAZNUS + пројеката из области
мобилности наставника;
 аутор и координатор међународног пројекта 2018-1-RS01-KA102-000289
„Пословне вештине“ ) у оквиру ERAZNUS + пројеката из области
мобилности наставника.
Активности ван установе:
Министарство просвете, Активности по оговору о раду у звању Саветник спољни
науке и технолошког сарадник.
развоја Републике Србије
Министарство просвете, Члан комисије за полагање испита за лиценцу за део
науке и технолошког испита који се састоји из провере оспособљености
развоја Републике Србије приправника за самостално обављање образовноваспитнох рада.
Министарство просвете, Оцењивач рукописа уџбеника за области: стручњак ,
науке и технолошког методичар, практичар, стручњак за ИКТ, информатика и
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развоја Републике Србије

рачунарство(2.циклус)

Министарство просвете, Реализатор обуке наставника, стручних сарадника и
науке и технолошког директора за реализацију наставе оријентисане ка
развоја Републике Србије исходима учења (програм обуке одобрен је решењем
министра број: 153-02-00027/2017-07).
Министарство просвете, Водитељ програма стручног усавршавања за достизање
науке и технолошког основног нивоа дигиталних компетренција август –
развоја Републике Србије септембар 2017;
Министарство просвете, Водитељ програма стручног усавршавања за достизање
науке и технолошког основног нивоа дигиталних компетренција наставника
развоја Републике Србије разредне наставе новембар 2017;
наставник информатике:
мр Биљана Марић
педагошки саветник
5.4. Извештај о реализацији програма рада библиотекара
Фонд књига школске библиотеке на почетку у септембру 2016. износио је око 11000.
Током назначеног периода набављено је 247 наслова, од тога 77 књига из области
лектире, уџбеника 6, приручника за наставу 42 и 128 белетристичких издања.
Настављен је процес електронске каталогизације, са осавремењеним начином рада.
Реализоване су продајне изложбе издавачких кућа „Вулкан“ и „Отворена књига“.
Предата је молба Школском одбору везана за редован годишњи расход. Предвиђен
је расход за 92 наслова. Неактуелних јединица је било 26, а неупотребљивих 66.
Настављена је сарадња са издавачким кућама.
Библиотечка секција је одржала 6 састанака.
Извештај за друго полугодиште:
Школски одбор је донео одлуку о редовном годишњем расходу књига. Сви наслови
који су расходовани су верификовани у Књигама инвентара.
Наставници школе су поклонили библиотеци 4 уџбеника, издавачи 2 књиге, а један
аутор је даривао своју књигу „Ходочашће на Крфу“, после излагања у зборници
школе.
Библиотечка секција је одржала12 састанака.
Купљене су књиге за награђене ученике.
Настављен је процес електронске каталогизације.
Настављена је сарадња се издавачима.
Библиотекари: Бранислава Сиљановић
Катарина Марковић
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6. Извештај о раду органа управљања и руковођења
6.1. Извештај о раду Школског одбора
Решењем Скупштине града Београда на седници одржаној 02.04.2015.године на
основу Чл. 54 и 55 Закона о основама система образовања и васпитања („Службенби
Гасник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. Статута града Београда(„Службени
лист града Бегорада“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13) донела је Решење о именовању чланова
Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке школе, Београд Број: 112193/15С у коме се именују следећи чланови Школског одбора
1. Миладин Ивановић, наставник социологије, устава и права грађана
2. Миодраг Стојилковић, наставник рачунарства и информатике
3. Светлана Живковић, лабораторијски техничар
4. Весна Ковачевић, наставник технолошке групе предмета
5. Далиборка Митровић, менаџер у ИТ сектору
6. Тијана Најдовић, економиста
7. Светлана Марић, економиста
8. Чедомир Софтић, дипл.економиста
9. Милена Михајловић, дипл.инж.организационих наука
Покренута је иницијатива према Скупштини града да се уместо Светлане Марић,
која није више у могућности да присуствује седницима Школског одбора, изабере
нови члан из реда локалне самоуправе.
Скупштине града Београда, на седници одржаној 26.9.2017.године,донела је решење
којим се за члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке школе
именује Мирољуб Васић,представник јединице локалне самоуправе.
С обзиром да је дотадашњем председнику школског одбора,Миладину Ивановићу
престао радни стаж због одласка у пензију, на седници Школског одбора,одржаној
12.6.2018.године,за новог председника изабран је Миодраг Стојилковић,представник
запослених а за заменика председника Школског одбора Весна Ковачевић.
Скупштине града Београда, на седници одржаној 26.6.2018.године,донела је решење
којим се за члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке школе
именује Сања Николин,представник запослених.
У овом периоду одржано је 9 седница Школско одбора. Школски одбор је доносио
већину одлука после расправе и консултација једногласно. Седницама су редовно
присуствовали директор школе, председници оба Синдиката као и представници
ученика из Ученичког парламента када су на дневном реду била питања за која је
било битно њихово присуство.
Школски одбор је разматрао и доносио одлуке које су битне за живот и рад школе
као што су:
- Усвојен је Извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину;
- Усвојен Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину;
- Усвојен
План
стручног
усавршаванја
запослених
за школску
20167/2018.годину,
- Усвојен развојни план школе за период 2018-2023.
- На седници одржаној 5.9.2017. донето је решење о избору директора школе са
мандатним периодом 2017-2022.
- Усвојен је полугодишњи Извештаји о раду директора школе;
- Усвојен је Финансијски извештај за 2017. годину;
- Усвојен је Финансијски план за 2018. годину;
- Усвојен је Извештај централне пописне комисије за 2017.годину;
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- Разматрани су редовни Извештаји о успеху и владању ученика у 2017/2018.
години;
- Разматрани и усвајани редовни Извештаји тима за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања;
- Редовно су разматрани Записници редовних и ванредних инспекцијских
надзора;
- Донет је План јавних набавки за 2018.годину;
- Извршено је усаглашавање правних аката школе са Законом о систему
образовања и васпитања који је донет семптембра 2017. године. Донети су:
Статут школе,
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду наставничког већа,
Дата је сагласност директорки школе на измену Акта о организацији и
систематизацији послова у ХПТШ;
- Утврђена висина школарине за ванредно школовање, преквалификацију,
доквалификацију и специјализацију;
- Школски одбор је одобравао средства за набавку и реновирање лабораторије,
кабинета, појединог учионичког простора итд.;
- Донета је одлука о расходу библиотечке грађе за 2017.годину
- Разматрани и решавани су захтеви, приговори, жалбе, молбе ученика и
запослених
- Доношење одлуке о награђивању ученика и запослених за остварене
резултате.
- Настављене су активности у вези власништва школе на земљишту и
објектима
- Усвојен је Правилник о правима,обевезама и одговорностима ученика
- Школски одбор је редовно информисан о предметима које заступа адвокат
школе;
- Разматрана су друга текућа питања од значаја за живот и рад школе;
- У реализацији одређених важних питања и њихових решавања констултовани
су Синдикат УСПРС и Синдикат СРПС, Наставничко веће и стручни органи
школе.
Председник Школског одбора
Миодраг Стојилковић
6.2. Извештај о раду директора школе
Извештај о раду директора школе
Рад директора школе у школској 2017/2018. години био је у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о средњем образовању и
васпитању, Статутом школе, Развојним планом, Правилником о организовању
екскурзија и другим правним актима, поштујући уз то наставне планове и програме
и Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину.
Директор је руководио целокупним радом школе и омогућио несметано и
потпуно одвијање наставе и ваннаставних активности, усклађивао и усмеравао рад
свих стручних органа школе, одељењских старешина, стручних сарадника, правне
службе, рачуноводства, помоћно-техничког особља и помоћних наставника.
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1. Планерско-програмска функција директора остварена је кроз учешће у планирању
израде Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину, планирање раду
директора, Наставничког већа и одељењских већа, учешће изради Извештаја о раду
школе за школску 2016/2017. годину, Извештаја о раду директора, Акционог плана
стручног актива за развојно планирање,
планирање екскурзија у складу са
Правилником о организовању екскурзија, изради финансијског плана за 2017/2018.
Са стручним већима школе, директор је планирао и ваннаставне активности које
су се одвијале кроз секције и друштвено користан рад (такмичења, приредбе,
радионице, презентација школе).
Да би се обавило стручно усавршавање у складу са Правилником о стручном
усавршавању наставника и стручних сарадника, а имајући у виду број сати стручног
усавршавања за сваког наставника и стручног сарадника, директор је планирао
активности у сарадњи са Тимом за стручно усавршавање. Усавршавање наставника
имало је за циљ побољшање квалитета извођења наставе, иновације у настави,
едукацију наставника, маркетинг школе, а све у циљу праћења трендова извођења
наставе на савремен начин. Наставници су држали угледне и огледне часове и узели
учешћа у изради и реализацији неколико пројеката.
Наша школа је укључена у низ активности и пројеката у циљу унапређења
образовно- васпитног рада. Наставници и стручни сарадници кроз стручна
усавршавања и реализацију пројеката унапређују унутрашње капацитете школе.
Учешћем у реализацији међународних пројеката од 2014. године започели смо
процес интернационализације школе. Препознали смо важност укључења наших
ученика и наставника у међународне активности па је тако настављено учешће у
међународним пројекатима.
На основу добро урађеног Европског развојног плана и квалитетно попуњеног
апликационог формулара школи су одобрена два пројекта мобилности у оквиру
програма Еразмус+. Један пројекат се реализује од новембра 2017. до новембра 2018.
године, а други је почео са реализацијом 1.јула 2018. и трајаће до 30. јула 2019.
године. Пројектом је предиђено да 9 наставника похађа интернационалне курсеве у 4
земље Европске уније. Школи је одобрен и Ryco пројекат.
Пратећи усавршавање наставника и стручних сарадника, директор је радио и на
сопственом усавршавању, присуствујући конференцијама, саветовањима и обукама.
У оквиру пројекта мобилности Еразмус+ у Милану је од 19. до 25. марта 2018.
одржана обука „ЕУ пројектовање и управљање пројектним циклусом“.
2. Организаторска функција директора, обухватила је све активности у школи, које
су везане за припрему и организацију рада на почетку школске године: поделу
предмета на наставнике, поделу одељења на групе, решавање проблема наставника
са непуним радним временом, израду структуре 40-о часовне радне недеље за
све наставнике и стручне сараднике у складу са Правилнком о педагошкој норми
наставника и стручних сарадника, избор одељењских старешина, израду решења о
статусу наставника, давање сугестија при изради распореда часова редовне,
допунске, наставе у блоку, секција, усклађивању свих активности према школском
календару, организацију кабинетске наставе, ритам радног времена, организацију
родитељских састанака и седница Савета родитеља, осигурање ученика,
организацију дежурства ученика, наставника и помоћно-техничког особља. Редовна
настава је организована према распореду часова који је донео директор школе
31.8.2017. године.
Распоред допунске и додатне наставе сачињен је у складу са потребама ученика и
задужењима наставника у оквиру 40-о часовне радне недеље. Допунска и додатна
90

настава евидентирани су у Књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног
рада уз контролу директора. На тај начин дата је могућност ученицима да лакше
савладају градиво и поправе успех. Директор је предузео неопходне активности како
би се организовала екскурзија ученика четвртог разреда, али екскурзија није
реализована због малог интересовања ученика.
Пратио је и усмеравао реализацију свих облика наставе (редовне, допунске,
додатне, ваннаставних активности), усклађивао рад стручних већа, стручних актива
и тимова и организовао замену одсутних запослених. Посетио је 24 час (часови
редовне наставе и одељењског старешине).
Директор се старао о редовном и правовременом обавештавању ученика,
родитеља, односно старатеља ученика и запослених о свим битним активностима у
школи о чему постоји документација у архиви школе.
Прославa завршетка школовања ученика завршних разреда реализована у
школском дворишту у трајању од 2 сата, између две смене. На предлог Ученичког
парламента. Савет родитеља је донео одлуку да се матурско вече прослави у хотелу
Crown Plaza, 13. јуна 2018. године. Матурско вече је протекло без икаквих проблема.
Обезбеђена су средства и потребни услови за учешће наших ученика на разним
такмичењима, у пратњи њихових ментора.
Дан школе, 20. октобар, био је адекватно обележен приредбом коју су
организовали наставници школе, а ученици исказали таленте учешћем у драмској,
рецитаторској и фолклорној секцији, као и прослава школске славе Свети Сава
реализована у присуству великог броја гостију, представника социјалних партнера.
Директор се старао о остваривању Акционог развојног плана у школској
2017/2018.години кроз активности Стручног актива за развојно планирање и
учествовао у реализацији плана Тима за вредновање и самовредновање рада школе
ради интензивирања самовредновања рада школе.
3. Руководећа функција остварена је на поштовању законских прописа, који се
односе на руковођење школом (Закон о основама система образовања и васпитања,
Закон о средњем образовању и васпитању, Посебан колективни уговор за средње
школе).
Директор је припремао и водио седнице Наставничког већа (одржано 14 редовних
и 3 ванредних седница) и састанке Педагошког колегијума. Учествовао је у раду
Школског одбора и Савета родитеља. Усмеравао је и усклађивао рад стручних већа,
стручних актива и тимова.
Пратио је рад стручних сарадника и пружао помоћ при реализацији послова
стручних сарадника (разговор са родитељима, акције на обогаћивању библиотечког
фонда). Остварио је увид у рад одељењских старешина помажући да се проблеми у
функционисању одељењских заједница отклоне. Водио је васпитно-дисциплинске
поступке за теже повреде обавеза ученика. Спроведено је 77 васпитнодисциплинских поступака, изречене васпитно- дисциплинске мере укор директора и
укор Наставничког већа као и 1 искључење ученика из школе .
Директор је пратио финансијско пословање школе, примену закона у области
јавних набавки и осталих закона на којима се бави пословање. Пратио је рад правне
службе, уочавао пропусте и указивао на њих и пружао помоћ да се пропусти
отклоне.
Директор је присуствовао инспекцијским надзорима над школом. Наложених
мера није било. У периоду од 8. до 11. маја 2018. године спроведено је спољашње
вредновање школе.
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4. Педагошко-инструктивна функција
У склопу свог инструктивно-педагошког рада, директор школе је, посећујући
часове наставника и имајући у виду образовно-васпитне циљеве часа, анализирао
сваки део часа у разговору са наставником.
5. Евалуаторска функција директора обухватила је праћење целокупног рада школе
и реализацију задатака из Годишњег плана рада (настава, ваннаставне активности,
практична настава, настава у блоку, рад стручних органа, стручних сарадника,
правне, финансијске и техничке службе).
Директор је пратио оствивање финансијског плана установе и бринуо се о
обезбеђивању финансијских средстава да би се план реализовао.
Извештај о свом раду директор је поднео Школском одбору на крају првог
полугодишта и на крају школске године.
Посебна пажња посвећана је раду одељењских старешина са циљом да се
унапреди рад одељењских заједница и да се оствари добра сарадња са родитељима
ученика. Тиме су стварани услови за смањење броја недовољних ученика.
Изостанци ученика и њихов успех били су стална тема седница Наставничког већа и
одељењских већа.
Остварена је сарадња са новим привредним субјектима и настављена сарадња са
већином већ акутелних социјалних партнера, као и са локалном самоуправом.
Директор је активно учествовао у раду пословних удружења оба подручја рада и
допринео унапређењу квалитета образовања. Учествовао је у организацији оба
републичка такмичења ученика у подручју рада Хемја, неметали и графичарство за
област Хемија и неметали и групу Графичарство, и био члан централних комисија на
поменутим такмичењима. Активан је члан Друштва директора Србије.
6. Унапређење услова рада школе
Да би школа нормално функционисала, а услови рада у њој били бољи санирани
су подови у кабинету за грађанско васпитање и у једној учионици где се реализују
вежбе из машина и апарата. Ремонтован је парни котао и замењена су два
електроормара. Поправљене су клупе и столице,
замењене оштећене табле,
набављена су средства за хигијену, потребан електроматеријал, хемикалије за
извођење лабораторијских вежби и канцеларијски материјал. Организована је и
реализована набавка електричне енергије. Радови на санацији санитарних чворова ће
почети када Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту
пребаци новац
на рачун школе, с обзиром да су потребна финансијска средства опредељена.
Сарадња са родитељима ученика остварена је током целе школске године
посредством одељењских старешина, иницијативом родитеља ученика, психолога,
директора и учешћем у раду Савета родитеља. Пружена је помоћ родитељима у
проналажењу начина да њихова деца, наши ученици, редовније долазе у школу и да
њихов успех буде бољи.
Сајт школе је модеринизован и знатно је
допринео афирмацији образовних
профила и повећању рејтинга школе при упису ученика у први разред.
Директор школе
Наташа Парезановић
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6.3. Извештај о раду помоћника директора
У току школске године радилo сe према Годишњем плану рада школе за школску
2017/2018. годину. Реализоване су планиране активности: планирање,
програмирање, организовање и праћење васпитно-образовног рада; саветодавни рад
са наставницима, ученицима, родитељима; педагошко-инструктивни рад са
наставницима; рад у стручним активима, стручним органима школе и аналитички
рад.
Планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног
рада: Током августа месеца 2017.године формирана су одељења ученика по
образовним профилима, а првог наставног дана извршен је пријем и распоред
ученика у одељења и учионице. Посебна пажња је посвећена ученицима првог
разреда и њиховој адаптацији у нову средину. Помоћници директора Слађана
Вукосављевић и Татјана Сербез су у сарадњи са педагошко-психолошком службом
припремиле материјал за организацију првог школског часа, који је прослеђен свим
одељењским старешинама. На првом родитељском састанку родитељи су
обавештени о: безбедности ученика у школи, правима и обавезама ученика, кућном
реду Школе, Правилнику понашања ученика. Помоћници директора су у сарадњи са
директором школе су припремиле решења за четрдесеточасовну радну недељу, као и
распоред дежурства наставника, а на основу распореда часова. Урађен је распоред
писмених задатака и контролних вежби и графичких радова, а на предлог стручних
већа.
Организациони послови:
Анализиране су потребе стручних већа за област предмета и припремљен је план
набавке опреме и наставних средстава и организована су такмичења.
Организована је набавка уџбеничке литературе за наставнике у зависности од
исказаних потреба стручних већа. Пружана је помоћ наставницима, а посебно
приправницима у извођењу свих облика образовно васпитног рада у школи.
Извршена је организација свих разредних, поправних, матурских и завршних испита
и одобрених испита по жалби у јунском и августовском испитном року. Све
комисије су радиле у пуном саставу и биле стручно заступљене. Организован је упис
ученика у јуну и у августу за школску 2017/2018. годину.
Организована су бројна школска такмичења из многих предмета: српског језика и
књижевности, математике, енглеског језика, опште и неоргаске хемје, хемијске
технологије, и прехрамбене технологије.
Школа је такође, по 30. пут била и домаћин Републичког такмичења из математике у
организацији „Архимедеса“.
Помоћници директора Слађана Вукосављевић и Татјана Сербез су координирале
радом Тимова, као шт су Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања,
Тим за стручно усавршавање и Тим за маркетинг школе.
Саветодавни рад:
Током читаве школске године, пружена је помоћ наставницима -приправницима у
припремању и планирању наставног процеса. Пружана је помоћ свим наставницима
у решавању конкретних проблема (однос наставник-ученик, наставник-наставник,
наставник-родитељ). Помоћ се одвијала кроз посету часова и индивидуалним
разговоримау зависности од потребе.
Помоћник директора је посетила 35 часа редовне наставе, као и часове појединих
колега на које је било приговора од стране родитеља и ученика. Обављени су
разговори са наставницима и дата упутства за корекцију рада и побољшање
организовања часа. Сарадња са одељењским старешинама се огледала у пружању
помоћи у вођењу педагошке документације и решавању конкретних проблема у
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одељењу (непоштовање кућног реда појединих ученика, изостајање са наставе,
конфликти међу ученицима, социјални проблеми и др. ). Праћено је извођење часова
допунске и припремне наставе, али поједини наставници нису могли да реализују
допунску наставу због недовољне заинтересованости ученика који се нису
појављивали у терминима распореда допунске наставе.
Аналитички рад:
1. Вршене су анализе реализације плана и програма рада школе после сваког
класификационог периода.
2. Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком класификационом периоду.
3. Рађени су извештаји о успеху ванредних ученика после сваког испитног рока.
Рад у стручним органима школе:
Учествовале смо на свим седницама Наставничког већа школе. У зависности од
потреба помоћник директора је присуствовала и састанцима Школског одбора.
Помоћник директора
Слађана Вукосављевић и мр Татјана Сербез
7. Извештај о раду Савета родитеља
У току школске 2017/2018. године одржано је укупно четири редовне и две
ванредне седнице Савета родитеља. Прва седница Савета родитеља одржана је у
септембру 2017. године. Верификовани су чланови, изабран председник и заменик
председника, записничар и заменик записничара, усвојен је Извештај о раду Савета
родитеља за 2016/2017. годину и План рада Савета родитеља за 2017/2018. годину.
Донета је одлука о осигурању ученика у висини од 250,00 динара у осигуравајућој
кући „Сава осигурање“. Изабрана су два родитеља за Стручни актив за развојно
планирање и за Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама.
Савет родитења је разматрао Извештај о раду школе за школску 2016/17. годину и
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину као и извештај о раду
директора за школску 2016/2017. годину.
На другој редовној седници изабран је представник и заменик представника
Савета родитеља за Општински савет родитеља, два родитеља за Тим за
самовредновање и вредновање рада школе, чланови комисије за јавну набавку
екскурзије.
На ванредним седницама разматрани су и усвојени су програми за
реализацију екскурзије ученика другог, трећег и четвртог разреда за школску
2017/2018. годину, донета је одлука о висини новчане надокнаде на име дневница за
одељењске старешине и вођство пута, разматране су понуде и донета је одлука о
најповољнијим понудама. Екскурзија је реализована само за ученике трећег разреда.
На трећој седници донета је одлука о најповољнијој понуди за фотографисање
ученика, као и за прославу матурске вечери (хотел Crown Plaza). Усвојен је
Пословник о раду Савета родитеља у складу са новим Законом.
На четвртој седници изабрана су три представника Савета родитеља за Школски
одбор.
Разматрани су успех и владање ученика по класификационим периодима, као
и безбедносна ситуација у школи. Инсистирано је да се видео надзор оспособи за
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рад.
Савет родитеља је упознат са записницима редовних и ванредних
инспекцијских надзора Градске просветне инспекције.
Констатовано је да је и даље један од већих проблема функционисања Савета
родитеља нередовно долажење на седнице појединих чланова Савета родитеља.
Сарадња
Савета родитеља са
руководством школе је била
задовољавајућем нивоу, а све у интересу побољшања и унапређења рада школе.

на

Председник Савета родитеља
Светлана Живковић

8. Извештај о раду Ученичког парламента
Ученички парламент је био веома активан, а то се види између осталог и по броју
одржаних састанака. На својој првој седници, која је била конститутивна, ученици
су изабрали своје представнике у школске органе и тимове. За председника
Парламента пријавила су се три ученика.Mарковић Алекса 2-9 ,Симић Милош 4-4 и
Младеновић Милош 4-8. Већином гласова изабран је Симић Милош ученик 4-4. .
Сви представници су изабрани демократски. На почетку школске године било је
посебно интересовање везано за ђачке екскурзије. Тим састанцима присуствовао је
наставник историје Витомир Станковиц који је у својству председника Комисије за
екскурзије, детаљно упознао ученике са дестинацијама предвиђеним за путовање. На
жалост, поред силног интересовања и ангажовања појединих ђака, екскурзије нису
спроведене због лошег материјалног стања ученика, тј. био је мали број ученика који
су могли платити путовање.
Парламент је наставио сарадњу са Унијом средњошколаца Србије. На њихов позив
за учешће на Националном састанку, изабрана је Сања Пауновић, ученица 3-3. Она
је и прошле школске године такође била представник школе на свим састанцима
које је Унија организовала..
На почетку школске године, раду Парламента помогао је Страхиња Р. ученик
Тринаесте београдске гимназије и координатор парламената са општине Чукарица.
Он је упознао ученике са разним пројектима које спроводи Унија. Наша школа се
2013. године укључила у рад Уније и од тада активно учествује у њеном раду.
Наcтављен је хуманитарни рад и у овој школској години.
У децембру је покренута хуманитарна акција на иницијативу уценика и Сиљановић
Браниславе, библиотекарке школе која је предложила да то буде помоћ деци са дечје
онкологије. Акција је веома успешно реализована. Пакетићи са слаткишима и воћем
су однети за школску славу „Светог Саву“ на поменуто дечје одељење. Иначе,
Парламент је неколико година уназад организовао такву акцију новогодишњих
пакетића који су однети у поменуту установу. Том приликом смо добили захвалницу
од директорке установе.
На три састанка Парламента, присуствовала је педагог школе. На крају сваког
класификационог периода, ученици су имали могућност да разговарају и дају
предлоге у циљу побољшања успеха и владања ученика.
Парламент је такође веома успешно сарађивао са Вршњачким тимом, одржана су
два заједничка састанка.
При крају школске године било је више састанака са представницима ученика
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завршних разреда, на којима је присуствовала директорка школе. Изабрана је група
ученика који су посетили ресторане за прославу матурске вечери. Гласањем је
донета одлука да се матурско вече прослави у хотелу Хајат, како је и учињено.
Такође је на Парламенту све договорено око прославе завршетка школовања у
школском дворишту и све је прошло у најбољем реду.
Прeдсeдник Учeничкoг пaрлaмeнтa:
Симић Милош 4-4
9. Извештај о раду Вршњачког тима
Све планиране активности Вршњачког тима током првог полугодишта школске
2017/2018.године су и реализоване. Након првог састанка и формирања тима као и
одређивања основних циљева рада тима, бавили смо се темом правих, истинских
вредности: „Из нашег угла“ те за Дан школе у октобру приредили изложбу о правим
вредностима које морамо неговати. На паноима школе осванули су ђачки радови
који говоре о значају породице, љубави, пријатељства, хуманости, толеранције,
солидарности и тимског рада.
Током новембра, чланови Вршњачког тима наше школе похађали су обуке за
вршњачке едукаторе, које је организовала Канцеларија за младе града Београда и
организација Цепора о актуелним темама: Родна равноправност, Не говору мржње и
Или возиш или пијеш!, а имали су и задатак да та знања стечена на обуци пренесу и
својим разредима у школи.
Током децембра, Вршњачки тим је са Ученичким парламентом активирао „кутију
поверења“, као један од начина да се о проблемима вршњачког насиља и другим
проблемима у школи дискутује и долази до могућих решења и одговора, а
у
сарадњи са Тимом за превенцију насиља 17.јануара 2018. је покренут и Дебатни
клуб са циљем да се ученици оснаже у дискусијама, проналажењу правих
аргумената који поткрепљују одређене ставове. Проф. Драгана Ранковић
припремила је за ту прилику презентацију о успешној комуникацији, те се одмах
развила и дебата о тој теми.
Вршњачки тим сарађивао је са Ученичким парламентом у акцијама солидарности и
хуманитарним акцијама током јесени и око Нове године и Божића, прикупљајући
слаткише и прилоге за особе са инвалидитетом , као и децу у болницама и
свратиштима.
Координатор Тима: Бојана Станкић, проф.
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ПРИЛОГ

97

98

ДАТУМ И Место реализације ПРАКТИЧНЕ наставе у блоку према образовним
профилима за школску, 2017/2018. годину
Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
Раз
Образовн
. и
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
и профил
од.
19.2.2018. Школа – 21.11.2017. Школа – 22.11.2017.
Сајам
DVD: Између магије предавање: Опасност EТНО хране и пића
и хемије
и заштита од пожара
и електричног удара
(са демонстарцијом
гашења
пожара
1-9 ТБТ
различитим типовима
апарата)
23.5.2018.
Соко
21.5.2018.
Соко 22.5.2018.
Соко Штарк
Штарк
Штарк

1п1

Месар

15.1.2018.
Ђурђевић

Кланица 16.1.2018.
Ђурђевић

23.4.2018.
кланице

Мале 24.4.2018.
кланице

Кланица 17.1.2018.
Ђурђевић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

14.12. Фестивал науке

29.9.2017.
Ноћ
истраживача
20.10.2017.
Фестивал
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
20.10.2017. Сајам EТНО
хране
и
пића
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
1.6.2018.
Delhaize,
ИДЕА и Арома објекти

24.5.2018.
Штарк

Соко

Кланица 28.9.2017.
Delhaize
уводни тренинг и
тестирање ХТЗ

Мале 16.5.2018.
Међународни
пољопривредни
сајам, НС

31.5.2018.
Delhaize,
ИДЕА
и
Арома
објекти
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1п2

1п3

2-7

5.3.2018.
објекти

Delhaize 6.3.2018.
објекти

Delhaize 7.3.2018.
објекти

4.6.2018.
објекти

Delhaizе 5.6.2018.
објекти

Delhaizе 6.6.2018.
објекти

Пекар

12.3.2018.
објекти

ИДЕА 13.3.2018.
објекти

28.5.2018.
објекти
4.12.2017.
(Полимарк,
амбалаже)

ИДЕА 29.5.2018.
ИДЕА 29.5.2018.
ИДЕА
објекти
објекти
ПФИ 23.1.2017. Doncafe
31.1.2018. Dr Oetker
погон

Пекар

ПТ

ИДЕА 14.3.2018.
објекти

Delhaize 28.9.2017.
Delhaize 20.10.2017. Сајам EТНО
уводни тренинг и хране
и
пића
тестирање ХТЗ
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
Delhaizе 7.6.2018.
Delhaizе
објекти
8.6.2018.
Delhaize
објекти
ИДЕА 28.9.2017.
Mercator 20.10.2017. Сајам EТНО
уводни тренинг и хране
и
пића
тестирање ХТЗ
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
29.5.2018.
ИДЕА
објекти
23.11.2017.
Сајам
EТНО хране и пића

29.5.2018.
ИДЕА
објекти
20.10.2017.
Фестивал
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
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четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
12.3.218. Житомлин

22.5.2018.
лаб.

Школска 28.2.2018.
ТЕМПО 17.5.2018.
Ада (Складиште)
Макиш

26.2.2018.
ТЕМПО 30.1.2018. Dr Oetker
Ада (Складиште)

2-8

2-9

ПТ
21.5.2018.
Макиш

Водовод 15.5.2018.
лаб.

Школска 23.5.2018.
Беле воде

23.10.2017.
Макиш

Водовод 24.10.2017.
Беле воде

Водовод 22.11.2017.
Сајам
EТНО хране и пића

Водовод

ТБТ
22.5.2018.
12.3.2018.
ТЕМПО (Полимарк,
Ада (Складиште)
амбалаже)

2п1

24.1.2017. Doncafe

Месар

ПФИ
погон 14.3.218. Житомлин

25.12.2017. Кланица 26.12.2017. Кланица 27.12.2017. Кланица
Ђурђевић и Delhaize, Ђурђевић и Delhaize, Ђурђевић и Delhaize,
ИДЕА
и
Арома ИДЕА
и
Арома ИДЕА
и
Арома
објекти
објекти
објекти

Водовод
18.5.2018. Водовод Беле
воде

23.11.2017.
Сајам 20.10.2017.
Фестивал
EТНО хране и пића
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
7.12.2017.
ПФИ ослобођени наставе у
(Полимарк,
погон четвртак,
20.10.2017.
амбалаже)
када се прослављао Дан
школе)
29.3.2018. Doncafe
20.10.2017.
Фестивал
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
12.4.2018. Фестивал четвртак,
20.10.2017.
здравља
када се прослављао Дан
школе)
30.3.2018. Dr Oetker
28.9.2017. Delhaize и 20.10.2017. Сајам EТНО
Mercator
уводни хране
и
пића
тренинг и тестирање (реализовано у суботу,
ХТЗ
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
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22.1.2018.
Ђурђевић

Кланица
28.3.2018.
Ђурђевић

28.12.2017. Кланица
Кланица Ђурђевић и Delhaize,
ИДЕА
и
Арома
објекти

19.2.2018.
пек.

Приватне 20.2.2018.
пек.

Кланица 16.5.2018.
Међународни
пољопривредни
сајам, НС
Приватне 21.2.2018. Приватне
пек.

14.5.2018.
пек.

Приватне 15.5.2018.
пек.

Приватне 16.5.2018.
пек.

Приватне 17.5.2018.
пек.

28.5.2018.
пек.

Приватне 29.5.2018.
пек.

Приватне 30.5.2018.
пек.

Приватне 31.5.2018.
пек.

4.6.2018.
кланице

2п2

23.1.2018.
Кланица Ђурђевић

27.3.2018.
Мале Ђурђевић

29.3.2018.
Ђурђевић
22.2.2018.
пек.

Пекар

Кланица

дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
29.12.2017.
Кланица
Ђурђевић и Delhaize,
ИДЕА и Арома објекти
18.5.2018.
Delhaize,
ИДЕА и Арома објекти

Приватне 20.10.2017. Сајам EТНО
хране
и
пића
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
Приватне 18.5.2018.
Приватне
пек.
1.6.2018. Приватне пек.
Приватне
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30.10.2017. Скробара

3-7

ПТ

26.3.2018. Штарк

5.12.2017. Жито Бачка 22.11.2017.
Сајам 12.4.2018.
Fructus 20.10.2017.
Фестивал
EТНО хране и пића
(реализовано
на здравља (реализовано у
екскурзији)
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
27.3.2018. Штарк
28.3.2018. Штарк
29.3.2018. Штарк
школе)
25.5.2018. Фриком

30.10.2017. Скробара

3-8

3-9

ПТ

ТБТ

12.12.2017. Coca Cola

23.5.2018. Фриком

23.11.2017.
Сајам 20.10.2017.
Фестивал
EТНО хране и пића
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
12.4.2018. Штарк
13.4.2018. Штарк

28.5.2018. Power point
презентацијe
–
Kварење
и 10.4.2018. Штарк
11.4.2018. Штарк
конзервисање
намирница
30.10.2017. Шећерана 26.12.2017. Школска 22.11.2017.
Сајам 21.12.2017. Школска 20.10.2017.
Фестивал
лабораторија
- EТНО хране и пића
лабораторија
– здравља (реализовано у
микробиологија
микробиологија
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
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5.6.2018. Power point 25.4.2018. Скробара
презентацијe
–
Kварење
и
конзервисање
намирница
9.10.2017.
Кланица 10.10.2017. Кланица 11.10.2017. Кланица 28.12.2017. ТЕМПО 20.10.2017. Сајам EТНО
Ђурђевић
Ђурђевић
Ђурђевић
објекти/кланице
хране
и
пића
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
25.12.2017. ТЕМПО 26.12.2017. ТЕМПО 27.12.2017. ТЕМПО 29.3.2018.
Кланица
објекти/кланице
објекти/кланице
објекти/кланице
Ђурђевић
29.12.2017.
ТЕМПО
објекти/кланице
19.3.2018.
Кланица 20.3.2018.
Кланица 28.3.2018.
Кланица 19.4.2018.
Delhaize,
Ђурђевић
Ђурђевић
Ђурђевић
ИДЕА
и
Арома 30.3.2018.
Кланица
објекти
Ђурђевић
26.3.2018.
Кланица 27.3.2018.
Кланица 16.5.2018.
Ђурђевић
Ђурђевић
Међународни
24.5.2018.
Кланица 25.5.2018.
Кланица
пољопривредни
Ђурђевић
Ђурђевић
сајам, НС
11.6.2018. Coca Cola

3п1

Месар

четвртак,
20.10.2017.
12.4.2018.
Fructus када се прослављао Дан
(реализовано
на школе)
екскурзији)
25.5.2018. Фриком
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3п2

Пекар

25.12.2017. Приватне 24.10.2017. Приватне 25.10.2017. Приватне 26.10.2017. Приватне 20.10.2017. Сајам EТНО
пек.
пек.
пек.
пек.
хране
и
пића
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
25.12.2017. Приватне 26.12.2017. Приватне 27.12.2017. Приватне 28.12.2017. Приватне 23.2.2018.
пек.
пек.
пек.
пек.
пек.
Приватне 20.2.2018.
пек.

Приватне 21.2.2018.
пек.

26.3.2018.
пек.

Приватне 29.5.2018.
пек.

Приватне 16.5.2018.
пек.

29.1.2018.
пек.

Приватне 19.12.2017. Приватне 20.12.2017. Приватне 21.12.2017. Приватне 26.1.2018.
пек.
пек.
пек.
пек.

19.2.2018.
пек.

3п3

Пекар

Приватне 22.2.2018.
пек.

Приватне 16.3.2018.
пек.

Приватне
Приватне

Приватне 15.3.2018. Приватне 23.3.2018.
Приватне
пек.
пек.
26.10.2017. Приватне
18.12.2017. Приватне 24.10.2017. Приватне 25.10.2017. Приватне пек.
20.10.2017. Сајам EТНО
пек.
пек.
пек.
хране
и
пића
(реализовано у суботу,
25.11.2017. која није
била радни ни наставни
дан те су ученици били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
Приватне
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19.3.2018.
пек.

Приватне 30.1.2018.
пек.

Приватне 31.1.2018.
пек.

Приватне 25.1.2018.
пек.

Приватне 16.3.2018.
пек.

Приватне

14.5.2018.
пек.

Приватне 15.5.2018.
пек.

Приватне 16.5.2018.
пек.

Приватне 29.3.2018.
пек.

Приватне 30.3.2018.
пек.

Приватне

25.9.2017.
ОДПФ 24.4.2018.
Радмиловац
пивара
(технологија вина)

4-7

Heineken 22.11.2017.
Сајам 28.11.2017.
Врење
EТНО хране и пића
шпиритана
(календарска среда, а
радило
се
по
распореду
за
четвртак)

ПТ
12.3.2018.
пивара

Догма 27.3.2018. Сирћетана

20.10.2017.
Фестивал
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)

25.10.2016. Шећерана
27.2.2018. БИП
12.4.2018.
Музеј
пчеларства и винска
кућа Живановић

4-8

ПТ

25.9.2017.
ОДПФ 24.4.2018.
Радмиловац
пивара
(технологија вина)

Heineken 6.12.2017.
шпиритана

Врење 23.11.2017.
Сајам 20.10.2017.
Фестивал
EТНО хране и пића
здравља (реализовано у
суботу, 4.11.2017. која
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26.10.2016. Шећерана

17.4.2018.
Музеј 28.3.2018. Сирћетана
пчеларства и винска
кућа Живановић
4.12.2017.
шпиритана

4-9

није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)

1.3.2018. БИП
16.3.2018. Догма пивара

Врење 24.4.2018.
пивара

ТБТ

26.3.2018. Сирћетана

Heineken 22.11.2017.
Сајам 28.9.2017.
ОДПФ 20.10.2017.
Фестивал
EТНО хране и пића
Радмиловац
здравља (реализовано у
(технологија вина)
суботу, 4.11.2017. која
није била радни ни
наставни дан те су
ученици
били
ослобођени наставе у
четвртак,
20.10.2017.
када се прослављао Дан
школе)
17.4.2018.
ОДПФ 28.2.2018. БИП
15.3.2018.
Догма
Радмиловац
пивара
13.4.2018.
Музеј
(технологија
јаких
пчеларства и винска
алкохолних пића)
кућа Живановић

ПТ - Прехрамбени техничар; ТБТ - Техничар за биотехнологију
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Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Раз.
и
од.

1-1

1-2

1-3

1-4

Образовн
и профил

ХТТ

ТЗЖС

ТИФТ

ХЛ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

12.03.2018. Школска
лабораторија
20.11.2017. Школа –
предавање:“
Опасност и заштита
од
пожара
и
електричног удара“
11.06.2018. Школска
лабораторија
21.05.2018.Mеђунаро
дни сајам технике и
техничких
достигнућа
11.06.2018. Школска
лабораторија
20.11.2017. Школа –
предавање:“
Опасност и заштита
од
пожара
и
електричног удара“
4.06.2018. Школска
лабораторија
20.11.2017. Школа –
предавање:“
Опасност и заштита
од
пожара
и

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

4.06.2018.
Школска 23.05.2018.Mеђунаро
лабораторија
дни сајам технике и
23.01.2018.
Школска техничких
лабораторија
достигнућа
13.06.2018. Школска
лабораторија

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал

3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

21.11.2017. Школа –
предавање:“ Опасност и
заштита од пожара и
електричног удара
5.06.2018.
Школска
лабораторија
5.06.2018.
Школска
лабораторија
22.05.2018.Mеђународн
и сајам
технике и
техничких достигнућа

31.01.2018. Школска
лабораторија
14.03.2018. Школска
лабораторија

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља

3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

24.01.2018. Школска
лабораторија
7.03.2018. Школска
лабораторија

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља

3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
18.01.2018. Школска
лабораторија

29.09.2017.
Ноћ
истраживача
3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

13.03.2018.
Школска 25.04.2018. Школска
лабораторија
лабораторија
12.6.2018.
Школска 23.05.2018.Mеђунаро
лабораторија
дни сајам технике и
техничких
достигнућа
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електричног удара“

4.06.2018. Школска 13.03.2018.Посета
лабораторија
Музеју Никола Тесла
2х1

ИЦ и П

20.06.2018. Школска 23.11.2017.Tрећи
лабораторија
еколошки фестивал

22.05.2017.Mеђународн 13.12.2018.
11.06.2018. Школска и сајам
технике и Авала Ади
лабораторија
техничких достигнућа

Посета 12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља

29.09.2017.
Ноћ
истраживача
3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

Органска хемија
12.02.2018. Школска
лабораторија
23..10.2017.
Школска
лабoраторија
2-1

ХТТ

ТЗЖС

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал

4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

6.03.2018.
Школска 23.05.2018..Mеђунар
лабораторија
одни сајам технике и
12.06.2018.
Школска техничких
лабораторија
достигнућа
6.06.2018. Школска
лабораторија

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал

4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

Аналитичка хемија
2.02.2018. Школска
лабораторија
23..10.2017.
Школска
лабoраторија

2-2

6.03.2018.
Школска 23.05.2018..Mеђунар
лабораторија
одни сајам технике и
12.06.2018.
Школска техничких
лабораторија
достигнућа
6.06.2018. Школска
лабораторија

30.4.2018. Институт 6.6.2018. Институт за 6.6.2018. Институт за 23.11.2017.Tрећи

4.11.2017.Јесењи
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за земљиште
кукуруз
16.04.2018. Школска 12.06.2018.
лабораторија
заштиту
Србије

кукуруз
еколошки фестивал
Завод за 24..11. 2017.Акција 12.04.2018..Пролећни
природе сређивања школског фестивал здравља
дворишта

фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

Органска хемија
19.03.2018. Школска
лабoраторија
18.6.2018. Школска
лабoраторија
2-3

ТИФТ

20.6.2018. Школска
лабoраторија
23.05.2017.Mеђународ
ни сајам технике и
техничких достигнућа

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
26.10.2017. Школска
лабoраторија

4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
29.09.2017.
Ноћ
истраживача

30.01.2018.
Школска
лабораторија
12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља

20.6.2018. Школска
лабoраторија
23.05.2017.Mеђунаро
дни сајам технике и
техничких
достигнућа

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
26.10.2017. Школска
лабoраторија

29.09.2017.
Ноћ
истраживача
4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
22.05.2017.Mеђународн
и сајам
технике и
техничких достигнућа

31.01.2018. Школска
лабораторија
14.03.2018. Школска
лабораторија

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
7.12.2017.
Школска
лабораторија

29.09.2017.
Ноћ
истраживача
4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
22.05.2017.Mеђународн
и сајам
технике и

31.01.2018. Школска
лабораторија
14.03.2018. Школска
лабораторија

23.11.2017.Tрећи
еколошки фестивал
7.12.2017.
Школска
лабораторија

29.09.2017.
Ноћ
истраживача
4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

Аналитичка хемија
19.03.2018. Школска
лабoраторија
18.6.2018. Школска
лабoраторија
Органска хемија
11.06.2018. Школска
лабораторија
18.06.2018. Школска
лабораторија

2-4

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
30.01.2018. Школска
лабораторија

ХЛ
Аналитичка хемија
11.06.2018. Школска
лабораторија
18.06.2018. Школска
лабораторија
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техничких достигнућа

3-1

ХТТ

Неорганска хемијска технологија
26.05.2017.Mеђунаро 17.04.2018.Азотара
дни сајам технике и 10.04.2018. Фрувита
техничких
достигнућа
16.05.2018.Азотара
Загађивање и заштита тла
28.05.2018.Азотара
10.04.2018. Фрувита
17.04.2018.Азотара

3-2

3-3

.

ТЗЖС

ТИФТ

Прерада и одлагање чврстог отпада
4.6.2018. Рециклажно
двориште

15.11.2017.Maнифест
ација Сајам и Форум
вода 2017.
16.05.2018.Lafarge
Беочинска цементара

12.10.2017. Водовод
Бежанијска коса
5.10.2017.
Водовод
Макиш

11..04. 2018.Акција
сређивања школског
дворишта
6.6.2018.
СЕТ
рециклажа
(рециклажа
електронског отпада)

Технологија фармацеутских производа
11.6.2018.
Биље 24.04.2018..Хемофарм
Борча
Вршац
12.12.2017.
Школска
лабoраторија
Биохемија
21.05.2018.Mеђунаро
21.03.2018. Школска
дни сајам технике и
лабораторија
техничких
11.04.2018.Фрувита

6.10.2017.Међунар
о-дни
сајам
ѕаштите
жив.средине
3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

16.11.2017.Maнифеста
ција Сајам и Форум
вода 2017.
15.03.2018.
Међународни
фестивал
зелене
културе Green Fest

6.10.2017.Међунар
о-дни
сајам
ѕаштите
жив.средине

15.03.2018.
3.11.2017.Јесењи
Међународни
фестивал здравља
фестивал
зелене
културе Green Fest
14.12.2017. Школска 6.10.2017.Међунар
лабораторија
о-дни
сајам
ѕаштите
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достигнућа

3-4

4-1

4-2

жив.средине

ХЛ

16.10.2017. Водовод 10.04.2018.Фрувита
Макиш
24.4.2018.
Anahem
11.6.2018. Факултет laboratory
за физичку хемију

21.04.2018.Историјск
и музеј Србије
26.05.2018.Mеђунаро
дни сајам технике и
техничких
достигнућа

22.3.2018.
Музеј
Николе Тесле
5.10.2017.
Водовод
Бежанијска коса

6.10.2017.Међунар
о-дни
сајам
ѕаштите
жив.средине
4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

ХТТ

14.5.2018. Питура
27.03.2018
Школска
28.05.2018 Школска лабораторија
лабораторија
10.4.2018.
Галеника
фитофармација

13.12.2017. Школска
лабораторија
6.12.2017.
Међународни
фестивал
зелене
културе Green Fest

30.11.2017.
Рафинерија
нафте
Панчево
16.11.2017.Maнифеста
ција Сајам и Форум
вода 2017.

6.10.2017.Међунар
о-дни
сајам
ѕаштите
жив.средине
4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

ТЗЖС

Прерада и одлагање отпадних вода
10.4.2018. Школа DVD
презентација
конвенционалног
система за прераду
комуналних отпадних
вода)
Загађивање и заштита ваздуха
16.04.2017.Посета
29.05.2018
Школска
Топлани Дунав
лабораторија
23.05.2018 Школска
лабораторија

8.11.2017.
БВ
и 16.11.2017.Maнифеста 6.10.2017.Међунар
Лабораторија
ција Сајам и Форум о-дни
сајам
отпадних вода
вода 2017.
ѕаштите
16.05.2018.Цементар
жив.средине
а у Беочину

30.11.2017.
Рафинерија
Панчево

4.11.2017.Јесењи
нафте фестивал здравља
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4-3

ТИФТ

4-4

ТИФТ

4-1

ХЛ

26.02.2018. Школска
лабoраторија
23.4.2018. Иванчић и
синови

22.05.2018.Mеђународн
и сајам
технике и
техничких достигнућа
15.05.2018.
Школска
лабoраторија

6.12.2017.
Међународни
фестивал
зелене
културе Green Fest
20.12.2017 Школска
лабораторија
14.05.2018. Школска 22.05.2018.Mеђународн 28.03.2018 Школска
лабораторија
и сајам
технике и лабораторија
23.4.2017. Иванчић и техничких достигнућа
15.11.2017.
синови
12.12.2017
Школска Међународни
лабораторија
фестивал
зелене
културе Green Fest
Испитивање у технолошкој производњи
10.4.2018. Рафинерија
Београд

12.04.2018..Пролећни
фестивал здравља
29.03.2018 Школска
лабораторија

6.10.2017.Међунар
о-дни
сајам
ѕаштите
жив.средине
3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
12.04.2018..Пролећни 6.10.2017.Међунар
фестивал здравља
о-дни
сајам
1.03.2018. Школска ѕаштите
лабoраторија
жив.средине
3.11.2017.Јесењи
фестивал здравља
30.11.2017.
Рафинерија
нафте
Панчево
16.11.2017.Maнифеста
ција Сајам и Форум
вода 2017.

6.10.2017.
Школска
лабораторија
4.11.2017.Јесењи
фестивал здравља

Електроаналитичке методе
14.5.2018. Институт 27.03.2018
Школска 6.12.2017. Школска
за општу и физичку лабораторија
лабораторија
хемију
13.12.2017. Школска
28.05.2018.
лабораторија
Школска
лабораторија

ХТТ - Хемијско технолошки техничар;
ТЗЖС - Техничар за заштиту животне средине;
ТИФТ - Техничар за индустријску фармацеутску технологију,
ХЛ - Хемијски лаборант,
ИЦ и П-Израђивач целулозе и папира
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