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На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. глaсник РС", бр. 88/17 и 27/18 – др.зaкoни)и Статута Медицинске школе у
Зрењанину, Школски одбор на својој седници од 13.9.2019. године разматрао је и усвојио
Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2018/19.
1. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1.1. Просторни услови
У Медицинској школи у Зрењанину настава се одвија на основу наставних планова и
програма прописаних Правилником о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник СРСпросветни гласник“ број 6/90 и „Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 4/91,
7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005,
11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 – испр, 11/2013 и
14/2013), Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 2/93, 6/95, 6/02,
13/02, 1/07, 13/07, 2/08, 2/09, 6/10, 8/13, 11/13 и 14/13), Правилника о наставном плану и
програму стучних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 7/14 и 11/14-испр....)
и Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС Просветни гласник“ број 7/14...)
Прошле школске године настава је извођена у матичној згради Медицинске школе у
улици Новосадска 2. То је нови школски простор, грађен искључиво за потребе
Медицинске школе Зрењанин, по савременим европским стандардима. Простире се на
6300м². Нова школска зграда је званично отворена и почела је са радом 1. септембра 2009.
г. Поседује 34 просторије за наставу,као и простор за зубну амбуланту, амбуланту опште
праксе, апотеку, фризерски и козметички салон, фискултурну и свечану салу.
Просторије за извођење наставе у матичној згради
Назив просторије
Број
Учионице опште намене
20
Специјализоване учионице и кабинети
15
Кабинет за рачинарство и информатику
1
Библиотека са читаоницом
1
Вишенаменски простор
Назив просторије
Зборница
Канцеларија директора
Канцеларија административног особља
Канцеларија школског психолога
Канцеларија за ЕС дневник
3

Број
1
1
3
1
1

Просторија за пријем родитеља
Стан за домара
Соба за архиву
Санитарни чвор
Магацин и радионица
Хол
Централно степениште
Помоћна степеништа
Атријум
Гардероба
Клупски простор
Фискултурна сала
Свечана сала
Свлачионице

1
1
1
8
2
1
1
4
2
11
1
1
1
2

1.2. Материјално - технички услови
Материјални тенички услови у Медицинској школи су добри. Чине се напори да се
материјална основа школе одржава и проширује, тако да се сваке школске године
материјални и технички услови поправљају у циљу што успешнијег извођења васпитно –
образовног рада. Током школске 2018/19. школа је прибавила или добила из донација
следеће:
Назив
Таблет
Компјутер
Интерактивна табла
Пројектор
Јастуци
Фрижидер за лабораторију
Стручна литература, уређаји, лабараториjско
посуђе и прибор – поклон Апотеке Зрењанин

Број
2
1
2
2
2
1
/

1.3. Кадровски услови и број запослених

У протеклој школској години укупан број запослених радника (на
неодређено, одређено и замене одустних запослених) је био 137. Збирнo
прeрaчунaт брoj зaпoслeних сa пуним и нeпуним рaдним врeмeнoм у брoj
зaпoслeних сa пуним рaдним врeмeнoм на крају школске године износи 84,65
запослених. Структура је била следећа:
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ВРСТА АНГАЖОВАЊА И РАДНО
МЕСТО
Запослени у школи

Стручна
спрема

Директор
ВСС
Организатор практичне наставе и вежби –
ВСС
организатор практичне наставе
Наставник предметне наставе –
ВСС
општеобразовни предмети
Наставник предметне наставе –
ССС
општеобразовни предмети
Наставник предметне наставе – стручни
ВСС
предмети
Наставник предметне наставе – стручни
ВС
предмети
Наставник предметне наставе – стручни
спец. струковне
предмети
студије
Наставник предметне наставе – стручни
Осн.студије
предмети
(БA)
Наставник предметне наставе – стручни
V степен
предмети
Стручни сарадник - психолог
ВСС
Стручни сарадник - педагог
ВСС
Стручни сарадник - библиотекар
ВСС
Секретар
ВСС
Диплoмирaни eкoнoмистa зa финaнсиjскo ВСС
рaчунoвoдствeнe пoслoвe
Aдминистрaтивнo-финaнсиjски пoслoви
ССС
Домар/мајстор одржавања
ССС
Спремачице
ОШ
Уговор о извођењу наставе
Наставник предметне наставе –
ВСС
општеобразовни предмети
Наставник предметне наставе – стручни
ВСС
предмети
Наставник предметне наставе – стручни
ССС
предмети
Укупан број радника

Број радника
Укупно

Одређено

Неодређено

1
2

1
0

0
2

44

7

37

1

1

0

22

7

15

8

3

5

17

0

17

1

1

0

2

2

0

1
1
2
1
1

0
1
0
0
0

1
0
2
1
1

3
1
15

2
1
8

1
0
7

1

1

0

10

10

0

3

3

0

137

48

89

Предмете опште-образовног и опште-стручног профила углавном су предавали
наставници који су у сталном радном односу у Школи , а предмете уже-стручног подручја
предавала су лица ангажована по Уговору о извођењу наставе. Стручна спрема наставног
кадра била је у складу са актуелним нормативима о стручној спреми и законским
прописима,те су сви наставни предмети углавном били стручно заступљени. Већи број
5

наставника радио је у две или више школа. Настава на мађарском језику, у 4 одељења,
била је заступљена са око 85%, јер Школа не може да обезбеди одређен број стручних
сарадника, нарочито лекара специјалиста, који би могли да изводе наставу на мађарском
наставном језику.
Сарадња са наставном базом и осталим објектима друштвене средине за остваривање
програмских садржаја и задатака
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Општа болница "Ђ. Јоановић"
Апотека Зрењанин
Дом здравља „Бошко Вребалов”
Завод за здравствену заштиту (Лабораторија)
Народни музеј
Градска библиотека
Позориште "Тоша Јовановић"
Културни центар
Ликовна галерија
Бања ”Русанда“, Меленци

Сарадња Школе са здравственим и фармацеутским радним организацијама и
лабораторијама у којима наши ученици обављају практичне вежбе и практичну наставу у
блоку је већ традиционално добра, јер је и већина стручних сарадника у настави у радном
односу у тим организацијама.
Школа као о ранијих година настоји да већу пажњу посвећује маркетиншкој
делатности и обезбеди чвршћу пословну сарадњу са већим бројем социјалних партнера
ради успешније реализације наставе,као и усавршавања и обуке наставника за
имплементацију савремених наставних метода и коришћење савремених наставних
средстава.
2. БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА
2.1. Број ученика по смеровима и разредима
У Медицинској школи у Зрењанину у протеклој школској години је било уписано 22
одељења са укупно ученика :
У I разреду укупно: 145 ученика:

У II разреду укупно: 148 ученика:

I1

30

II 1

31

I2

30

II 2

30

I3

25

II 3

26

I4

30

II 4

31

I5

30

II 5

30

Свега 145

Свега 148
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У III разреду укупно: 166 ученика: У IV разреду укупно: 185 ученика:
III 1
III 2
III 3
III 4
III 5
III 6
Свега

30
30
31
20
29
26
166

IV 1
IV 2
IV 3
IV 4
IV 5
IV 6
Свега

33
31
33
32
28
28
185

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА
Смер

Разред

Медицинска сестратехничар
Фармацеутски
техничар
Козметички
техничар
Гинеколошко
акушерска сестра
Мушко
женски
фризер

први

други

трећи

четврти

85

87

117

125

30

30

29

28

20

32
-

166

185

31

Свега
Укупно

30
-

-

145

148
644

Укупан број ученика био је 644.
2.2.Успех ученика по разредима, просеци, успех на матури,
дипломе и ученици одељења
Успех ученика по разредима – просеци
Разред Успех
4,70
I1
4,59
I2
4,08
I3
4,45
I4
4,79
I5

Разред
II 1
II 2
II 3
II 4
II 5

Разред Успех

III 1
III 2
III 3
III 4
III 5
III 6

Разред

4,63
4,63
4,70
4,13
4,82
4,04

IV 1
IV 2
IV 3
IV 4
IV 5
IV 6
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Успех
4,80
4.64
3,51
4,51
4,41
Успех

4,65
4,64
4,85
4,49
4,84
4,49

Просечна оцена на крају школске године за прве разреде је 4,52, за друге 4,37, а за треће је
4,49.Резултати Успех ученика на крају четвртог разреда школске 2018-19. и трећег разреда
– смер мушко женски фризер школске 2018-19.

Одељење

Број
ученика

Одличан
успех

IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
III4
Укупно

33
31
33
32
28
28
20
205

25
24
31
20
25
16
9
150

Врло
добар
успех
8
7
2
9
3
12
7
48

Добар

3
4
7

Довољан Неоцењени Просечна
оцена
одељења
4,65
4,64
4,85
4,49
4,85
4,49
4,13
4,58

Резултати матурског испита у јунском испитном року
Одељење

Број
ученика

Одличан
успех

IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
III4
Укупно

33
31
33
32
28
28
20
205

22
25
23
27
26
26
14
163

Врло
добар
успех
10
6
10
4
1
2
3
36

Добар

Довољан

Нису
положили

1
1
2
4

1
1

1
1

Просечна
оцена
одељења
4,64
4,76
4,70
4,70
4,83
4,86
4,43
4,70

И ове школске године су остварени врло високи резултати,када је реч о постигнутом
успеху ученика на крају школске године.
На матурски испит је изашло 205 ученика, а положило 204, једаб ученик није
положио тест провере стручно теоријскох знања- фармацеутски техничар.
Просечна оцена резултата на матурском испиту у јунском испитном року је 4,70.
Успех на матурском испиту у последњих неколико година приказан је на Слици 1.
Можемо видети да је последње године просечна оцена матураната виша него раније,али
је важно напоменути да се овде ради само о кретању унутар јаког врло доброг успеха до
одличног успеха који наши ученици константно остварују.
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4,72
4,7
4,68
4,66
4,64

Series1

4,62
4,6

Слика 1. Успех ученика на матурским испитима између 2014/15 и 2018/19. шк. години
Дипломе "Вук Караџић" добили су:
IV1
-

Мина Брњош

IV2

- Тамара Сланкаменац
- Николина Перц
- Ана Марјански
IV3

-

Јелена Станић
Вања Истрат
Милана Марјански
Слађана Марков
Драгана Мартички

-

Милица Одаџић
Андреа Ристић
Ања Роман
Богдан Стефанов

IV4

- Ивана Пајташев
- Кристина Пријић
- Марина Шолаја
IV5

Катарина Виг
Јелица Ђорђевић
Марија Ердељи
Александра Илић
Марија Јанков
Јована Марић
Јована Марјановић
Сара Мудовић
Јована Милићев

Ена Муњас
Зорана Николић
Александра Рапаић
Дајана Савић
Ања Симић
Јована Танацковић
Тица Биљана
Марија Шили
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IV6
III4

Каролина Варга
Данијел Варга

- Дејана Ђуришић

Добитници специјалних диплома:
IV1
-

IV2

Милош Еремић (стрељаштво)
Миња милинковић (кошарка)
Лука Вукоњански (стрељаштво)

-

Уна Косо (стрељаштво)
Ивана Јеличић (кошарка)

-

Софија Олић (баскет)

-

Ивана Пајташев (стрељаштво)
Данило Ђорђевић (историја)

-

IV3

IV4

IV5
-

IV6

Зорана Николић (област спорта и физичке културе)
Александра Рапаић(област спорта и физичке културе)
Дарко Спасић (стрељашт

-

Чила дамјановић (допринос у раду из предмета биологија)
Анита Ковачањи (допринос у раду из предмета биологија)
Долорес Ракић Деме (допринос у раду из предмета биологија)
Ребека Варга(допринос у раду из предмета биологија)

-

Дејана Ђуришић (фудбал)

-

III4
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Ученици одељења су:
IV1 - Мина Брњош
IV2 - Николина Перц
IV3 –Јелана Станић
IV4 - Ивана Пријић
IV5 – Сара Миловић
IV6 – Данијел Варга

III4 - Дејана Ђуришић
Похвалнице

IV2
-

Тамара Сланкаменац – здравствено васпитање и нега
Јована Топић– здравствено васпитање и нега

-

Игор Перић (историја)

IV5

Ученик генерације
-

Тамара Сланкаменац
Ања Симић
2.3. Успех ученика на такмичењима

 Физичко и здравствено васпитање:
Ред.
број

Име и
презиме
наставника



Еремић
Магдалена






Наставни
предмет и
ниво
такмичења
Гимнастика
-окружно
Џудо
-регионално
Гимнастика
-међуокружно
Џудо
-државно

Име и презиме ученика
и освојено место

Датум и
место
одржавања

Пругинић Исидора
Стојнић Маша
Буљин Ивона
Вучковић Милана
Лудошки Душан

I место
-екипно

26.02.2019.
Арадац

I место

Пругинић Исидора
Стојнић Маша
Буљин Ивона
Вучковић Милана
Лудошки Душан

IV место
-екипно

06.03.2019.
Степановић
05.03.2019.
Нови Сад
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I место

20.03.2019.
Београд



Ергометри
-школско
Атлетика
-међуокружно
Фудбал
-општинско






Пливање
-окружно
Пливање
-државно

9.


Бачић
Кристина

Рукомет
-општинско



Кошарка
-општинско



Кошарка
-општинско



Одбојка
-општинско

Кнежевић Анастасија

II место

Бугарин Наташа

V место

Кнежевић Анастасија
Дукић Милијана
Баждар Милица
Радованов Јелена
Чилаг Анита
Рице Ема
Калуђерски Невена
Нинков Наталија
Четић Дуња
Геновски Алекса

II место

Решковић Татјана

I место

Геновски Алекса

V место

Решковић Татјана
Илић Николоја
Цуцић Драгана
Четић Дуња
Чупић Маша
Арваи Шара
Лончарски Дуња
Наталија Нинков
Дуња Четић
Теодора Гаврић
Андреа Поноћко
Мирјана Драгић
Јована Ловров
Милица Секулић
Марина Поповић
Стеван Сланкаменац
Предраг Теодосин
Марко Радовановић
Милош Еремић
Небојша Бељин
Јован Кресић
Андреа Ђенић
Нина Рацков
Невена Калуђерски
Анђела Тадић
Уна Бабић
Невена Симовић

VI место
III место
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I место

06.04.2019.
Зрењанин
11.04.2019.
Нови Сад

28.11.2018.
Зрењанин

05.12.2018.
Крагујевац
12.12.2018.
Зрењанин

II место

01.03.2019.
Зрењанин

III место

01.03.2019.
Зрењанин

III место

11.02.2019.
Зрењанин



Танацковић
Предраг



Фудбал
-општинско

Стрељаштво
-међуокружно,
републичко

Бојана Тодић
Ивана Месарош
Мила Боберић
Николина Михајлов
Шемић Милана
Ивана Ракић
Попов Стефан
Жижак Сретко
Павлов Филип
Караица Никола
Кречев Матија
Бељин Небојша
Кондић Михајло
Спасић Дарко
Еремић Милош
Бељин Небојша

V место

15.11.2018.
Зрењанин

Без
пласмана

15.04.2019.
Зрењанин

 Историја:
Ред.
број

Име и презиме
наставника

1.

Игор Марков

Наставни
предмет и ниво
такмичења
историја,
општинско
такмичење

Име и презиме ученика
и освојено место

Датум и место
одржавања

Корнел Мили, треће
место;
Недељко Тривуновић,
треће место

17. 03. 2019.
Зрењанинска
гимназија

Наставни
предмет и ниво
такмичења
Хемија:међуокру
жно
Хемија:међуокру
жно
Биологија: Екоквиз-републичко

Име и презиме ученика
и освојено место

Датум и место
одржавања

Александра Стојаковић2.место
Никола Остојић -1.место

13.04.2019.
Панчево
13.04.2019.
Панчево
мај,2019.Сокоба
ња

 Хемија и биологија:
Ред.б
рој

Име и презиме
наставника

1.

Добо Јожеф

2.

Чила Капор

3.

Горан Јањић
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Лидија Ћапин- 4.место

Ред.
број
1.

2.

 Српски језик и књижевност:
Име и презиме
Наставни
наставника
предмет и ниво
такмичења
Анђела марковић
Српски језик и
књижевност,
општинска
смотра
рецитатора
Маја Ђукић
Српски језик и
књижевност,
општинска
смотра
рецитатора

3.

Јелена Куљић

Српски језик и
књижевност,
општинско
такмичење на
Књижевној
олимпијади

4.

Цини Золтан

5.

Маја Ђукић

Мађарски језик,
општинско
такмичење из
мађарског језика
и језичке културе
Српски језик и
књижевност,
зонска смотра
рецитатора

6.

Маја Ђукић

7.

Јелена Куљић

Српски језик и
књижевност,
покрајинска
смотра
рецитатора
Српски језик и
књижевност –
Књижевна
олимпијада,окру
жно такмичење
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Име и презиме ученика
и освојено место

Датум и место
одржавања

Николина Михајлов –без
пласмана на следећи
ниво такмичења

1.3, 2019. Културни
центар, Зрењанин

Дуња Диклић –пласман
на зонски ниво
такмичења
Андреа Недељков –
пласман на зонски ниво
такмичења
Сташа Зекоња –без
пласмана на следећи
ниво такмичења
Невена Калуђерски –
директни пласман на
окружни ниво
такмичења
Александар Радош – без
пласмана на следећи
ниво такмичења
Нинков Наталија – без
пласмана на следећи
ниво такмичења

1.3.2019.
Културни центар,
Зрењанин

Дуња Диклић – пласман
на покрајински ниво
такмичења
Андреа Недељков –без
пласмана на следећи
ниво такмичења
Дуња Диклић –без
пласмана на републички
ниво такмичења

10.3.2019.
Дом културе у
Чоки

Невена Калуђерски –2.
место и пласман на
републичко такмичење

3.3.2019.
Зрењанинска
гимназија

2.3.2019.
Зрењанинска
гимназија

13.4.2019. Дом
културе у Сечњу

30. 3. 2019.
Зрењанинска
гимназија

Јелена Куљић

8.

Српски језик и
књижевност –
Књижевна
олимпијада –
републичко
такмичење

Невена Калуђерски – без 12. 5. 2019.
освојеног места
Гимназија у
Сремским
Карловцима

 Страни језици:
Ред.
број
1.

Име и презиме наставника
Андријана
Смиљковић

Рацков

2.

Даниел Киш

3.

Душица Ђурин

4.

Сара Лошонц

5.

Даниел Киш

Наставни
предмет и ниво
такмичења
Енглески језик,
окружно
такмичење
Немачки језик
окружно
такмичење
Енглески језик
окружно
такмичење

Енглески језик
окружно
такмичење
Немачки језик ,
Вилкомен
такмичење
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Име и презиме ученика
и освојено место

Датум и место
одржавања

МАРИНА
МИЛКОВИЋ - није се
пласирала
ЧИЛА
ДАМЈАНОВИЋ - није
се пласирала
СТЕФАН
ОПРУЦ,
ЈОВАНА
ТАНАЦКОВИЋ,
АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ,
МАТИЈа
ТРИФУЊАГИЋ – нису
се пласирали
ДЕЈАН
ФИЛИПОВ - није се
пласирао
Андреа Сабо
Исидора величковић
Ивана Зарић
Дуња - нису се
пласирале

11.3.2019.

11.3.2019.

11.3.2019.

11.3.2019.

18.5.2019.

2.4. Упоредна анализа успеха и изостанака ученика у последњих пет
школских година
4,72
4,7
4,68
4,66
4,64
4,62
4,6

Series1

Слика 2. Успех ученика у последње пет година
На слици 2 можемо уочити да је средња оцена успеха ученика на крају ове школске године
виша него ранијих година (4,70).
80%
60%
40%
20%

Series1

0%

Слика 3. Проценат одличних ученика у последњих пет година
На слици 3. можемо уочити да је број одличних ученика на крају ове школске године мало
нижи него ранијих година (67%).
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Слика 4. Укупан број изостанака ученика у последњих пет година
На слици 4. је приказан укупан број изостанака ученика у последњих пет година.
Може се уочити тенденција смањења броја изостанака иако је тај број и даље висок, али је
у опадању.
Табеларни преглед успеха и владања ученика на крају ове школске године налази се у
Прилогу.

3. РЕАЛИАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. Организација и реализација теоријске наставе – обавеза и изборна настава
Почетком септембра донет је Годишњи план образовно-васпитног рада за школску
2018/19. годину, и извршено је оперативно планирање целокупног образовно-васпитног
рада према важећим наставним плановима и програмима. На ток и реализацију наставе
утицао је Школски развојни план који је сачињен за период од 2018-2021. године.
Школска година је почела за све разреде 3. септембра, а завршетак наставе је био за
I,II и III разред 21.јуна, а за IV разред 31.маја 2019.године.
Ученицима завршног разреда пружена је помоћ у виду консултација да би
успешније припремили матурски испит који је реализован у време предвиђено календаром
рада Школе .
Први класификациони период је био 26.10.2018. , а прво полугодиште је завршено
21.децембра 2018.године. Друго полугодиште је почело 15.јануара 2018. Седница на крају
трећег класификационог периода одржана је 22. марта 2019. године. Крај другог
полугодишта је за ученике завршних разреда је 31.05.2019. а за остала одељења 21. јуна
2019.
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Преглед реализације обавезних образовно-васпитних активности приказан је збирно
према наставним предметима и смеровима:
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР
ПРВИ РАЗРЕД
Смер: Медицинска сестра-техничар на српском језику
I разред (I1+I2)
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик (енглески,немачки,руски)
Историја
Музичка култура
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Анатомија и физиологија
Латински језик
Здравствена нега теорија и бежбе
Прва помоћ
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
Физичко васпитање
УКУПНО

планирано одржано
204
204
136
137
136
136
60
60
136
137
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
272
272
136
136
272
272
120
120
68
68
136
136
2356
2358

Смер: Медицинска сестра-техничар на мађарском језику
I разред (I3)
Наставни предмет
планирано
Мађарски језик и књижевност
102
Српски као нематерњи језик
68
Страни језик (енглески,немачки)
68
Историја
68
Музичка култура
30
Математика
68
Рачунарство и информатика
68
Географија
68
Физика
68
Хемија
68
Биологија
68
18

одржано
102
68
68
68
30
68
68
68
68
68
68

више
1
1
2

мање
-

више мање
-

Анатомија и физиологија
Латински језик
Здравствена нега теорија+вежбе
Прва помоћ
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
Физичко васпитање
УКУПНО

136
68
136
60
34
68
1246

136
69
136
60
34
67
1246

-

-

ДРУГИ РАЗРЕД
Смер: Медицинска сестра-техничар на српском језику
II разред (II1+II2)
Наставни предмет
планирано
Српски језик и књижевност
210
Страни језик (енглески,немачки,руски)
140
Медицинска етика
140
Математика
140
Физика
140
Медицинска биохемија
140
Биологија
140
Хигијена са здравственим васпитањем
140
Микробиологија са епидемиологијом
140
Здравствена психологија
140
Фармакологија
140
Патологија
140
Здравствена нега теорија,вежбе
360
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
70
Физичко васпитање
140
Здравствена нега блок
120
УКУПНО
2360

одржано
210
140
140
140
140
140
140
140
141
140
140
140
350
70
140
120
2361

више мање
1
1
-

Смер: Медицинска сестра-техничар на мађарском језику
II разред (II3)
Наставни предмет
планирано
Мађарски језик и књижевност
105
Српски као нематерњи језик
70
Страни језик (енглески,немачки,руски)
70
Медицинска етика
35
Математика
70
Физика
70
Медицинска биохемија
70
Биологија
70

одржано
105
70
70
35
70
70
70
70

више мање
-
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Хигијена са здравственим васпитањем
Микробиологија са епидемиологијом
Здравствена психологија
Фармакологија
Патологија
Здравствена нега теорија,вежбе
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
Физичко васпитање
Здравствена нега блок
УКУПНО

70
70
70
70
70
175
35
70
60
1250

70
70
70
70
70
175
35
70
60
1250

-

-

ТРЕЋИ РАЗРЕДИ
Смер: Медицинска сестра-техничар на српском језику
III разред (III1+III2+III3)
Наставни предмет
планирано
Српски језик и књижевност
270
Страни језик (енглески,немачки)
180
Математика
180
Социологија
180
Биологија/масажа
180
Здравствена нега (480х3)
1440
Инфектологија Т (60х3)
180
Интерна медицина (60х30)
180
Хируругија (60х30)
180
Гинекологија и акушерство(60х30)
180
Неурологија (30х30)
90
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
90
Физичко васпитање
180
УКУПНО
3510
Смер: Медицинска сестра-техничар на мађарском језику
IIIразред (III6)
Наставни предмет
планирано
Мађарски језик и књижевност
90
Српски језик као нематерњи
60
Страни језик (енглески,немачки)
60
Математика
60
Социологија
60
Биологија
60
Здравствена нега Т
30
Здравствена нега В
240
20

одржано
270
180
180
180
180
1440
180
180
179
180
90
90
180
3509

одржано
90
60
60
60
60
60
30
240

више мање
1
1

више мање
-

Здравствена нега Б
Инфектологија
Интерна медицина
Хирургија
Неурологија
Гинекологија и акушерство
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
Физичко васпитање
УКУПНО

210
60
60
60
30
60
30
60
1230

210
60
60
60
30
60
30
60
1230

-

-

ЧЕТВРТИ РАЗРЕДИ
Смер: Медицинска сестра-техничар на српском језику
IVразред (IV1+IV2+IV3)
Наставни предмет
планирано
Српски језик и књижевност
270
Страни језик (енглески,немачки,руски)
180
Математика
180
Физичко васпитање
180
Здравствена нега Т
120
Здравствена нега В
900
Здравствена нега Б
360
Хирургија
180
Интерна медицина
180
Педијатрија
180
Психијатрија
90
Предузетништво
180
Верско/грађанско
90
Хемија
180
УКУПНО
3240

одржано
269
180
181
178
120
900
360
180
180
180
90
180
90
180
3240

више мање
1
1
1
1

Смер: Медицинска сестра-техничар на мађарском језику
IV разред (IV6)
Наставни предмет
планирано
Мађарски језик и књижевност
90
Српски језик као нематерњи
60
Страни језик (енглески,немачки)
60
Математика
60
Здравствена нега - теорија
30
Здравствена нега – ургентна стања
30
Здравствена нега - неонатологија
30
Здравствена нега – болесног детета
30

одржано
90
62
60
60
30
30
30
30

више мање
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2
-

-

Здравствена нега – психијатриј.болесника
Здравствена нега – интернист.болесника
Здравствена нега – хирушких болесника
Здравствена нега – блок настава
Интерна медицина
Психијатрија
Хирургија
Предузетништво
Педијатрија
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
Физичко васпитање
Хемија
УКУПНО

30
90
90
120
60
30
60
60
60
30
60
60
1140

30
90
90
120
60
30
60
60
60
30
60
60
1142

2

-

МУШКО ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Смер: Мушко –женски фризер
III разред (III4 )
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик (енглески,немачки,руски)
Физичко васпитање
Хемија
Устав и права грађана
Основе дерматологије
Књиговодство
Естетско обликовање фризуре
Практична настава
Верска/грађанско настава
УКУПНО

планирано
90
60
60
70
30
60
60
60
450
30
1080
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одржано
90
60
60
70
30
60
60
60
450
30
1080

више мање
-

ГНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА
ДРУГИ РАЗРЕД
Смер: Гинеколошко акушерска сестра
I разред (I-4)
Наставни предмет
планирано одржано
Српски језик и књижевност
99
99
Страни језик (енглески,немачки,руски)
66
66
Историја
66
66
Ликовна култура
30
30
Биологија
66
66
Математика
66
66
Рачунарство и информатика
66
66
Масажа
129
129
Физика
66
66
Анатомија и физиологија
99
100
Хемија
66
66
Хигијена и здравствњено васпитање
66
67
Латински језик
66
66
Прва помоћ
60
60
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
33
33
Физичко васпитање
66
66
УКУПНО
1176
1178

више
1
1
2

мање
-

ЧЕТРТИ РАЗРЕД
Смер: Гинеколошко акушерска сестра
IVразред (IV4)
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик (енглески,немачки,руски)
Филозофија
Физика
Физичко васпитање
Устав и права грађана
Медицинска биохемија
Здравствена нега
Инфектологија са негом
Интерна медицина
Акушерство са негом Т
Гинекологија са негом Т
Акушерство са негом В

планирано
90
60
60
60
60
30
60
60
60
60
90
60
120
23

одржано
90
60
60
60
60
30
60
60
60
60
90
60
120

више мање
-

Акушерство са негом Б
Гинекологија са негом В
Здравствена нега Б
Инфектологија са негом Б
Грађанско васпитање
УКУПНО

60
90
30
30
30
1110

60
90
30
30
30
1110

-

-

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ПРВИ РАЗРЕД
Смер: Козметички техничар
II разред (II 4)
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Хигијена
Физичко васпитање
Микробиологија
Патологија
фармакологија
психологија
Здравствена нега Т
Здравствена нега В
Изборна настава (верска настава/грађанско васпитање)
Блок настава
УКУПНО

планирано
105
70
70
105
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
35
60
1215

одржано
105
70
70
105
70
70
70
70
69
70
70
70
70
70
70
35
60
1124

више мање
1
1

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ПРВИ РАЗРЕД
Смер:Фармацеутски техничар
I разред (I 5)
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање

планирано
99
66
66
24

одржано
99
68
66

више мање
2
-

Математика
Рачунарство и информатика
Биологија
Физика
Географија
Хемија
Латински језик
Анатомија и физиологија
Хигијена и здравствено васпитање
Прва помоћ
Фармацеутско технолошке операције и поступци Т и В
Изборна настава (верска и грађанско васпитање)
Историја
Ликовна култура
Медицинска етика
УКУПНО

66
66
66
66
66
66
66
99
66
60
98
33
66
30
33
1176

66
66
67
66
66
66
66
99
66
60
100
33
66
31
33
1181

2
1
5

-

ДРУГИ РАЗРЕД
Смер:Фармацеутски техничар
II разред (II 5)
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик
Биологија
Физичко васпитање
Математика
Физика
Хемија
Медицинска микробиологија са епидемиологијом
Аналитичка хемија Т и В
Патофизиологија
Фармакогнозија са фитотерапијом Т и В
Фармацеутска технологија Т и В,блок
Изборна настава (верска и грађанско васпитање)
Организација фармацеутске делатности
УКУПНО

ТРЕЋИ РАЗРЕД
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планирано
102
68
68
68
68
68
68
68
136
68
168
230
34
34
1178

одржано
102
68
68
68
68
68
68
68
136
68
168
230
34
34
1178

више мање
-

Смер:Фармацеутски техничар
III разред (III5)
Наставни предмет
Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Хемија
Социологија са правима грађана
Фармакогнозија са фитотерапијом (Т;В;Б)
Токсикологија
Фармацеутска хемија са анализом лекова Т и В
Основи клиничке фармације
Медицинска биохемија Т и В
Фармацеутска технологија (Т;В;Б)
Изборна настава (верска и грађанско васпитање)
Здравствена психологија
УКУПНО

планирано
99
66
66
66
66
66
162
33
162
66
66
225
33
66
1176

одржано
99
66
66
66
66
66
162
33
162
66
66
225
33
66
1176

више мање
-

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Смер:Фармацеутски техничар
IVразред (IV5)
Наставни предмет
планирано одржано више мање
Српски језик и књижевност
84
84
Страни језик
56
59
Физичко васпитање
56
56
Математика
56
56
Предузетништво
56
56
Изабрано погл. математике
56
56
Фармацеутска технологија (Т;В;Б)
260
260
Фармацеутска хемија са анализом лекова (Т;В;Б)
142
142
Бронхометрија
96
96
Фармакологија и фрмакотерапија
84
84
Хемија
56
56
Увод у козметологију Т и В
112
112
Изборна настава (верска и грађанско васпитање)
28
28
УКУПНО
1076
1076
Напомена:
Часови који се исказују као мањак у реализацији јављају се углавном у оним
ситуацијама када су предавачи изненадно спречени да одрже наставу,те због тога
благовремено није могла бити организована њихова замена.
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3.2.Извештај о практичним облицима образовно васпитног рада – приказ по
образовним профилима
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МЕДИЦИНСКА СЕТРА ТЕХНИЧАР
Овај облик образовно васпитног рада у нашој школи се реализовао у виду кабинетских
вежби, болничких вежби, вежби у блоку и блок наставе..
I РАЗРЕД
У I разреду у 3 одељења је било укупно 85 ученика
Два одељења на спрском наставном језику и једно одељење на мађарском језику.
Теоријска настава из здравствене неге се реализовао у разредно-часовном распореду са
2 часа недељно.
На годишљем нивоу у сваком одељењу се реализовао 68 часова што укупно износи 204
часа.
Вежбе из здравствене неге су биле одржане у кабинетима за здравствену негу у школи са 2
часа недљно у разредно-часовном распореду.
На везбама одељења су била подељена у 3 групе што укупно износи 9 група.
Свака група је реализовала 68 часова што чини укупан годишњи фонд од 612 часа.
Предмет прва помоћ се организовао у виду блок наставе од 60 часова. Одељења су била
подељена у 3 групе, укупан број група на првој помоћи је 9 и свака група је реализовала 60
часова што чини годишњи фонд од 540 часова.
II РАЗРЕД
У II разреду у 3 одељења било је 87 ученика.
Два одељења на спрском наставном језику и једно одељење на мађарском језику.
Теоријска настава из предмета Здравствена нега реализовао се у разредно-часовном
распореду са 2 часа недељно.
На годишњем нивоу у сваком одељењу одржано је 70 часова што укупно износи 210 часа
за три одељења.
Вежбе из предмета Здравствена нега биле одржане у кабинетима за здравствену негу у
школи са 3 часа недељно у разредно-часовном распореду.
На вежбама одељења су била подељена у 3 групе што укупно износи 9 група.
Свака група је реализовала 105 часова што чинио укупан годишњи фонд од 945 часова.
Вежбе у блоку из предмета Здравствена нега од 60 часова по групи биле су одржане у
Општој болници на интерном и хируршком одељењу. Одељења су била подељена у 3
групе што је укупно 9 група, и све групе су реализовала 540 часова у току школске године.
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III РАЗРЕД
У III разреду у 4 oдељења било је 117 ученика
Три одељења на спрском наставном језику и једно одељење на мађарском језику.
Теоријска настава из предмета Здравствена нега реализовао се у разредно-часовном
распореду са 1 часом недељно.
На годишњем нивоу у сваком одељењу одржано је 30 часова што укупно износи 120 часа
за четири одељења..
Вежбе из Здравствене неге; недељно је одржано 8 часова из следећих области:
- здравствена нега хируршких болесника 3 часа недељно
- здравствена нега интернистичких болесника 2 часа недељно
- здравствена нега хируршких болесника 1 час недељно
- здравствена нега инфектолошких болесника 1 час недељно
- здравствена нега неуролошких болесника 1 час недељно
- здравствена нега гинекошких болесника 1 часа недељно
Вежбе су реализоване са поделом одељења на 3 групе ( укупно 12 група ) на хируршком,
интерном, инфективном, неуролошком и гинеколошком одељењу Опште болнице.
Вежбе из свих области које су се реализовале у болници били су одржани по четворо
недњном распореду са планираним часовима. Укупан фонд часова коју су реализовале све
групе ученика је 2880 часова.
Вежбе у блоку из здравствене неге од 30 часова годишње, реализовао се у
дисконтинуитету у школском кабинету задравствене неге, јувенилном саветовалишту
Школског диспанзера и у Патронажној служби, Одељења су се делила на 3 групе ( укупно
12 група ) и реализовали су 360 часова на годишњем нивоу.
Вежбе у блоку из здравствене неге хируршких болесника, интернистичких болесника,
инфектолошких болесника, неуролошких болесника, гинеколошких и акушерских
болесника са једним блоком из сваке области од 30 часова, реализовани су на
одговарајућим одељењима Опште болнице у континуитету. Свако одељење се делио на 3
групе ( укупно 12 група ) реализовао је фонд од 2510 часова на годишњем нивоу.
IV

РАЗРЕД

У IV разреду у 4 oдељења било је 120 ученика.
Три одељења на спрском наставном језику и једно одељење на мађарском језику.
Вежбе из Здравствене неге; са недељним фондом од 10 часова из следећих области:
- здравствена нега хируршких болесника 3 часа недељно
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- здравствена нега интернистичких болесника 3 часа недељно
- здравствена нега психијатријских болесника 1 час недељно
- здравствена нега новорођенчета 1 час недељно
- здравствена нега болесног детета 1 час недељно
- здравствена нега у ургентним стањима 1 час недељно
Вежбе су реализоване у петонедељном распореду на одговарајућим одељењима Опште
болнице.Одељења су се делила у 3 групе што је износио укупно 12 група. Све групе су
реализовале годишњи фонд од 2016 часова.
Вежбе у блоку из здравствене неге: одржано је 120 часова блок наставе из области
хирургије, интерне медицине, психијатрије и педијатрије.
Одељења су се делила у три групе (12 група) и све групе су реализовала 1440 часова на
годишњем нивоу.
МАТУРСКИ ИСПИТ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:

МЕДИЦИНСКА СЕТРА ТЕХНИЧАР

Матурским испитом се проверавао да ли је ученик, по успешно завршеном
четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања,
вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање за које се школовао
у оквиру образовног профила. Матурски испит састојао се од три независна испита:
• испит из матерњег језик
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.
ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања
за образовни профил медицинска сестра – техничар, односно стручно–теоријских знања
неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљавао
током школовања.
У наставном плану и програму за образовни профил медицинска сестра –
техничар, стручна знања неопходна за обављање послова и задатака медицинске сестре –
техничара, стичу се у оквиру предмета здравствена нега, интерна медицина, хирургија
и инфектологија.
Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских
знања вршио се завршним тестирањем. Тест је садржао 49 задатака, а био је конципиран
тако да обухватао све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од
суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру датог занимања, као и за
наставак школовања у матичној области.
МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних
Стандардом квалификације медицинска сестра – техничар.
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СТРУКТУРА ИСПИТА
На матурском практичном раду ученик је извршавао два комплексна радна задатка
којима се проверавао стеченост свих прописаних стручних компетенција. Радни задаци су
се реализовала кроз практичан рад.
Оцену о стеченим стручним компетенцијама на матурском практичном раду дала је
испитна комисија. Комисију од три члана именовао је директор школе, према прописаној
структури:
два наставника стручних предмета за образовни профил медицинска сестра –
техничар, од којих је један био председник комисије
 представник послодаваца – компетентни извршилац датих послова у области
здравства и социјалне заштите.


Матурски практичан рад организован је у кабинету за здравствену негу.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Овај облик образовно васпитног рада се реализовао у специјализованим школским
кабинетима ,а блок настава у кабинетима за прву помоћ и апотеци са магистралном
израдом лекова.
I РАЗРЕД
У I разреду има 30 ученика.
ВЕЖБЕ:
1. Фармацеутско-технолошке операције и поступци - реализовале су се у кабинету за
фармацеутску технологију са по 1 часом недељно.Одељење је подељено у две групе
(15 ученика у свакој групи). Годишњи фонд је 33 часа по ученику, укупно 66
часова.
2. Рачунарство и информатика – реализовале су се у кабинету за информатику са по 2
часа недељно.Одељење је подељено у 2 групе (15 ученика у свакој групи).
Годишњи фонд часова је 66 по ученику, укупно 132 часа.
ВЕЖБЕ У БЛОКУ :реализоване су из :
1. Прве помоћи,изводе се у току 2 недеље годишње,а одељење је подељено у 3
групе,што значи да је годишњи фонд 60 часова по ученику, укупно180 часова.
2. Фармацеутско-технолошких операција и поступака,изводе се у току 2 недеље
годишње,а одељење је подељено у 2 групе,што значи да је годишњи фонд 60
часова по ученику, укупно 120 часова.
НАСТАВА У БЛОКУ:
1. Ликовна култура- изводи се у току 1 недеље годишње,а одељење је подељено у 2
групе (15 ученика у групи),што значи да је годишњи фонд 30 часова по ученику,
укупно 60 часова.
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II РАЗРЕД
У II разреду има 29 ученика
ВЕЖБЕ:
1. Фармацеутска технологија- су реализоване у кабинету за фармацеутску
технологију са по 3 часа недељно,а одељење се делило у 3 групе са по 10 ученика у
групи,значи да је годишњи фонд часова по ученику 102, укупно 306 часова.
2. Фармакогнозија са фитотрапијом- су се изводиле у кабинету за фармакогнозију са
по 2 часа недељно.Одељење се делило у 2 групе,значи да је годишњи фонд часова
по ученику 68, укупно136 часова.
3. Аналитичка хемија- су се изводиле у кабинету за аналитичку хемију,са по 2 часа
недељно,а одељење се дели у 3 групе.Годишњи фонд часова је 68 по ученику,
укупно 204 часа.
ВЕЖБЕ У БЛОКУ:
1. Фармацеутска технологија- изводиле су се у апотеци која поседује магистралну
израду лекова и кабинету за фармацеутску технологију.Вежбе у блоку су се
реализовале у трајању од 60 часова,а одељење се дели у 3 групе,што је на
годишњем нивоу 180 часова.
2. Фармакогнозија са фитотрапијом- изводила се у кабинету за фармакогнозију у
трајању од 30 часова годишње,одељење је подељено у две групе (по 15 ученика у
групи),што износи 30 часова по ученику а коначан годишњи фонд часова је 60.
III РАЗРЕД
У III разреду има 29 ученик
ВЕЖБЕ:
1. Фармацеутска технологија – изводиле су се у кабинету за фармацеутску
технологију са 4 часа по ученику недељно. Одељење је подељено у 2 групе (по 10,
односно 11, ученика у групи),што је на годишњем нивоу 124 часа по ученику,
укупно 248 часова.
2. Фармакогнозија - изводиле су се у кабинету за фармакогнозију са по 2 часа
недељно.Одељење се дели у 2 групе,значи да је годишњи фонд часова по ученику
62, укупно 124 часа .
3. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова- се изводила у специјализованом
кабинету са по 2 часа недељно по ученику,а одељење се дели у две групе,што је 62
часа по ученику, укупно 124 часа годишње.
ВЕЖБЕ У БЛОКУ:
1. Фармацеутска технологија - се изводила у апотеци са магистралном израдом лекова
и кабинету за фармацеутску технологију. Блок настава се изводила у трајању од 3
недеље годишње,а одељење се делило у две групе,па је фон часова по ученику 90,
односно укупан годишњи фонд часова је180.
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2. Фармакогнозија- се изводила у кабинету за фармакогнозију у трајању од 60 часова
годишње по ученику, а одељење је подељено у две групе,па је коначан годишњи
фонд часова 120.
IV РАЗРЕД
У IV разреду има 29 ученика
ВЕЖБЕ:
1. Фармацеутска технологија- изводила се са по 3 часа недељно по ученику,а одељење
се делило у две групе (по11 ученика у групи),што је на годишњем нивоу 84 часа по
ученику, укупно 168 часова.
2. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - се изводила у кабинету за
фармацеутску технологију,са по 3 часа недељно,одељење је било подељено у две
групе ,са по 11 ученика у групи,а то је 84 часа по ученику, укупно 168 часова
годишње.
3. Увод у козметологију - се изводи у кабинету за фармацеутску технологију са по 2
часа недељно по ученику,а одељење се дели у две групе,што износи 56 часова по
ученику, укупно 112 часова у годишњем фонду.
ВЕЖБЕ У БЛОКУ:
1. Фармацеутска технологија - се изводила паралелно у апотеци и школској вежбаоници
у трајању од 90 часова годишње по ученику, а обзиром да је одељење подељено у две
групе ,то је годишњи фонд 180 часова.
2. Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - се изводила у специјализованом
кабинету.Фонд часова за сваког ученика је 30,а одељење се дели у две групе,што
значи да је годишњи фонд часова 60.
3. Предматурска пракса се одржавала из фармацеутске технологије и фармацеутске
хемије са аналитиком лекова у кабинетима у трајању од 60 часова по ученику,а
одељење се дели у две групе ,што значи да је годишњи фонд часова 120.
МАТУРСКИ ИСПИТ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном
четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања,
вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање за које се школовао
у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна испита:
• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем
се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик);
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.
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Концепт матурског испита заснива се на уједначавању квалитета матурског испита
на националном нивоу,што подразумева спровођење испита по једнаким захтевима и под
једнаким условима у свим школама, и увођењем механизама осигурања квалитета који су
дефинисани кроз стандардизоване процедуре и упутства за реализацију применом
методологије оцењивања заснованог на компетенцијама као валидног и објективног
приступа вредновању компетенција. Квалитет оцењивања, посебно у домену поузданости
и објективности, остварује се и увођењем делимично екстерног оцењивања. Представници
послодаваца, стручњаци у одређеној области, обучавају се и учествују као екстерни
чланови комисија у оцењивању на матурском испиту.
ОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
У оквиру матурског испита се проверава стеченост стручних компетенција.
Оцењивање стручних компетенција врши се комбинацијом метода: тестирање стручно
теоријских знања и симулација путем извођења практичних радних задатака. Тест знања
заснива се на исходима стручног образовања (исходи знања), док су радни задаци
формирани превасходно на основу јединица компетенција и омогућавају проверу
оспособљености ученика за примену знања, демонстрацију вештина и професионалних
ставова у радном контексту. На овај начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и
способности који одговарају Стандарду квалификације фармацеутски техничар.
Критеријуми оцењивања стручних компетенција развијени су на основу јединица
компетенција и чине Оквир за оцењивање компетенција за квалификацију фармацеутски
техничар. Оквир садржи критеријуме процене, дате у две категорије: аспекти и
индикатори процене. Инструменти за оцењивање стручних компетенција – обрасци који
се користе на матурском испиту формирани су и усклађени са Оквиром.
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и
услови за реализацију матурског практичног рада.
1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште
културе. Испит из матерњег језика полаже се писмено.
 Писмени испит из матерњег језика траје три сата.
2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања
за образовни профил фармацеутски техничар, односно стручно–теоријских знања
неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава
током школовања.
У наставном плану и програму за образовни профил фармацеутски техничар,
стручна знања неопходна за обављање послова и задатака фармацеутског техничара, стичу
се у оквиру предмета фармакогнозија са фитотерапијом, фармацеутска хемија са
аналитиком лекова, фармацеутска технологија, фармацеутско технолошке операције
и поступци.
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Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских
знања врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака, а конципиран је
тако да обухвата све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од
суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру датог занимања, као и за
наставак школовања у матичној области.
3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних
Стандардом квалификације фармацеутски техничар.
На матурском практичном раду ученик извршава један комплексан радни задатак
којим се проверава стеченост свих прописаних стручних компетенција. Радни задатак се
реализује кроз практичан рад (израда и попуњавање докумената).
За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за
квалификацију фармацеутски техничар утврђује се листа радних задатака.
Листу радних задатака за проверу компетенција, радне задатке, прилоге и
инструменте за оцењивање радних задатака припрема Центар у сарадњи са тимовима
наставника.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА
Овај облик образовно васпитног рада у нашој школи се реализовао у виду кабинетских
вежби, болничких вежби, вежби у блоку и блок наставе.
II РАЗРЕД
У II разреду 1 oдељење са 32 ученикa.
Теоријска настава из предмета Здравствена нега реализовао се у разредно-часовном
распореду са 2 часа недељно, 70 часова годишње.
Вежбе из предмета Здравствена нега биле одржане у кабинетима за здравствену негу у
школи са 2 часа недељно у разредно-часовном распореду.
На везбама одељења су била подељена у 3 групе, и реализавала су укупно 210 часа.
Вежбе у блоку из предмета Здравствена нега од 60 часова по групи биле су одржане у
Општој болници на интерном и хируршком одељењу. Одељења су била подељена у 3
групе и све групе су реализовала 180 часова у току школске године.
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IV РАЗРЕД
У IV разреду 1 одељење са 33 ученикa.
Теоријска настава из предмета Здравствена нега реализовао се у разредно-часовном
распореду са 2 часа недељно, 60 часова годишње.
Вежбе: недељни фонд часова вежби из ужестручних предмета је 7 часова и то:
- Гинекологија са негом
3 часа
- Акушерство са негом
4 часа
Вежбе из акушерства реализована су са поделом одељења на 4 групе. На годишњем нивоу
све групе вежбале су 480 часова.
Вежбе из гинекологије реализоване су са поделом одељења на 3 групе. Све групе су
вежбале 270 часова у току школске године.
Вежбе у блоку из здравствене неге – ургентна стања са фондом од 30 часова и са поделом
одељења на 3 групе реализовала су у дисконтинуитету 90 часова на годишњем нивоу.
Вежбе у блоку из предмета инфектологија са негом 30 часова по групи, одржане су на
инфективном одељењу Опште болнице. Одељење се делио на 3 групе и реализовано је 90
часова.
Вежбе у блоку из предмета акушерство са негом 60 часова по групи одржане су на
породилишту Опште болнице. Одељење се делио на 4 групе и тако реализовао 240 часова.
Матурски практичан рад из предмета здравствена нега, реализован је у Општој болници
„др Ђорђе Јоановић“
Одељење се делио у 2 групе и испити су се одржали на гинеколошком и акушерском
одељењу.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Овај облик образовно васпитног рада се реализовао у учионицама, лабораторији за
фармацеутску технологију и козметологију, специјализованим школским кабинетима и
Општој болници Ђорђе Јоановић у Зрењанину.
I РАЗРЕД
Облик образовно васпитног рада вежбе и вежбе у блоку се реализовао у специјализованом
школском кабинету (козметички салон).
У I разреду је било 30 ученика.
ВЕЖБЕ:
1. Масажа – вежбе су се реализовале у специјализованом школском кабинету, а
ученици су били подељени у 3 групе.На годишњем нивоу фонд часова вежби по
ученику је износио 66 часова, а укупно 198 часова за све три групе ученика.
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ВЕЖБЕ У БЛОКУ:
1. Масажа - вежбе у блоку су се реализовале у специјализованом школском кабинету,
а ученици су били подељени у 3 групе.На годишњем нивоу фонд часова вежби у
блоку по ученику је износио 30 часова, а укупно 90 часова за све три групе ученика.
МАТУРСКИ ИСПИТ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном
четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања,
вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање за које се школовао
у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна испита:
• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем
се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик);
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.
Концепт матурског испита заснива се на уједначавању квалитета матурског испита
на националном нивоу,што подразумева спровођење испита по једнаким захтевима и под
једнаким условима у свим школама, и увођењем механизама осигурања квалитета који су
дефинисани кроз стандардизоване процедуре и упутства за реализацију применом
методологије оцењивања заснованог на компетенцијама као валидног и објективног
приступа вредновању компетенција. Квалитет оцењивања, посебно у домену поузданости
и објективности, остварује се и увођењем делимично екстерног оцењивања. Представници
послодаваца, стручњаци у одређеној области, обучавају се и учествују као екстерни
чланови комисија у оцењивању на матурском испиту.
ОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
У оквиру матурског испита се проверава стеченост стручних компетенција.
Оцењивање стручних компетенција врши се комбинацијом метода: тестирање стручно
теоријских знања и симулација путем извођења практичних радних задатака. Тест знања
заснива се на исходима стручног образовања (исходи знања), док су радни задаци
формирани превасходно на основу јединица компетенција и омогућавају проверу
оспособљености ученика за примену знања, демонстрацију вештина и професионалних
ставова у радном контексту. На овај начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и
способности који одговарају Стандарду квалификације козметички техничар.
Критеријуми оцењивања стручних компетенција развијени су на основу јединица
компетенција и чине Оквир за оцењивање компетенција за квалификацију козметички
техничар. Оквир садржи критеријуме процене, дате у две категорије: аспекти и
индикатори процене. Инструменти за оцењивање стручних компетенција – обрасци који
се користе на матурском испиту формирани су и усклађени са Оквиром.
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и
услови за реализацију матурског практичног рада.
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1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште
културе. Испит из матерњег језика полаже се писмено.
 Писмени испит из матерњег језика траје три сата.
2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања
за образовни профил козметички техничар, односно стручно–теоријских знања
неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава
током школовања.
У наставном плану и програму за образовни профил козметички техничар, стручна
знања неопходна за обављање послова и задатака козметичког техничара, стичу се у
оквиру предмета естетска нега, физикална медицина, масажа, дерматологија са негом
и естстска хирургија са негом.
Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских
знања врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака, а конципиран је
тако да обухвата све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од
суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру датог занимања, као и за
наставак школовања у матичној области.
3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних
Стандардом квалификације козметички техничар.
На матурском практичном раду ученик извршава један комплексан радни задатак
којим се проверава стеченост свих прописаних стручних компетенција. Радни задатак се
реализује кроз практичан рад (израда и попуњавање докумената).
За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за
квалификацију козметички техничар утврђује се листа радних задатака.
Листу радних задатака за проверу компетенција, радне задатке, прилоге и
инструменте за оцењивање радних задатака припрема Центар у сарадњи са тимовима
наставника.
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МУШКО ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
У III разреду је било укупно 20 ученика у 2 образовна профила :
- 11 ученика у образовном профилу ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, а
- 9 ученика у образовном профилу МУШКИ ФРИЗЕР.
За оба профила практична настава и практична настава у блоку се реализовала се у
специјализованом школском кабинету (фризерски салон).
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА :
1. Практична настава са технологијом рада- практична настава се реализовала
у специјализованом школском кабинету(фризерском салону), а ученици су били
подељени за обр.проф. женски фризер у 2 групе, а обр.проф. мушки фризер као
1 група .На годишњем нивоу фонд часова практичне наставе по ученику је
износио 450 часова, а укупно : код женског фризера 900 часова за обе групе
ученика и код мушког фризера 450 (само 1 група).
ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ:
1. Практична настава са технологијом рада- практична настава у блоку се
реализовала у специјализованом школском кабинету (фризерском салону), а
ученици су били подељени за обр.проф. женски фризер у 2 групе, а обр.проф.
мушки фризер као 1 група . На годишњем нивоу фонд часова практичне наставе
у блоку по ученику је износио 120 часова, а укупно : код женског фризера 240
часова за обе групе ученика и код мушког фризера 120 (само 1 група).
САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Завршни испит полаже ученик (редовни и ванредни) на крају стицања образовања III
степена стручне спреме, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених планом и
програмом образовања за одређени образовни профил и подручје рада.
Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање
послова и радних задатака утврђених занимања у оквиру одабраног образовног профила.
Ученик може да полаже завршни испит у школи или у предузећу где је обављао практичну
наставу.
Завршни испит се састоји из:
1. практичног рада и
2. усмене провере знања.
1. ПРАКТИЧНИ РАД
Садржај практичног рада утврђује се планом и програмом образовања за сваки образовни
профил. Задаци за практични рад треба да буду јасно формулисани, примерени захтевима
образовног профила и времену за извршење. Задатке за практични рад за сваки образовни
профил, начин и место израде, као и потребно време утврђује наставничко веће школе на
предлог стручног актива. За сваки образовни профил број задатака треба да буде за 10
одсто већи од броја кандидата за полагање завршног испита.
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Списак утврђених задатака објављује се на огласној табли или доставља на увид
ученицима на други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску
годину.
Ученик обавља практични рад у присуству чланова испитне комисије. Пре израде
практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извођење
практичног задатка. Писана припрема треба да садржи: задатак, фазе, радне операције и
њихов редослед, методе и поступке, средства рада, материјале, коришћену литературу.
2. УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
Током усмене провере знања ученик даје потребна објашњења о начину израде, редоследу
радних поступака, коришћењу алата и прибора за рад, утрошеном материјалу, као и
одговоре на
друга питања чланова комисије која су од значаја за успешан професионални рад а
утврђена су
садржајем завршног испита.
За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду нарочито:
- општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења и
вештине;
- какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао;
- у којој мери је показао смисао за рационалну организацију посла, примену одређених
поступака и метода, употребу одговарајућег алата, прибора и материјала (и пригодну
литературу);
- какве је резултате рада остварио и за које време.
Успех ученика на завршном испиту оцењује се једном бројчаном оценом.
Завршни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року. Ученик који не
положи завршни испит у јунском испитном року упућује се да га понови у августовском
испитном року.
Ученик који у јунском испитном року полаже (разредне) поправни испит, завршни испит
може да
полаже у августовском испитном року.
Ако ученик не положи завршни испит у августовском року, може да га полаже као
ванредни
ученик у роковима које утврђује школа, у складу са Законом.
Ученик који намерава да полаже завршни испит дужан је да школи поднесе писану пријаву
за полагање, сведочанства о свим завршеним разредима и извод из матичне књиге
рођених. Рок за подношење одређује школа.
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Ученик који је уредно пријавио испит али из оправданих разлога био спречен да га
полаже, испитни одбор може одобрити термин за полагање ван утврђених рокова. Ако
ученик у току испита одустане од полагања, сматра се да испит није положио.
Завршни испит спроводи комисија од три члана: председник, испитивач и стални члан.
Председник и испитивач, наставник практичне наставе или технолог треба да буду
именовани из наставничког колектива а стални члан може да буде стручњак за
одговарајућу област из предузећа или установе.
У свакој комисији најмање два члана морају да буду стручњаци за одговарајућу област или
делатност у оквиру подручја рада за утврђене образовне профиле. За испитивача именује
се
наставник практичне наставе.
Организацију завршног испита, координацију и праћење рада обавља испитни одбор који
чине сви чланови испитних комисија и чији је председник, по правилу, директор школе.
Испитни одбор се именује за једну школску годину. Чланове испитног одбора именује
наставничко веће као и секретара (секретаре) који прави распоред полагања и води
неопходну документацију о полагању и кандидатима. Ближе одредбе о раду испитног
одбора, секретара испитног одбора и комисија утврђује школа.
О току и резултатима завршног испита води се у школама посебна документација:
- записник испитне комисије садржи идентификационе податке о ученику, назив
практичног рада,
запажања са усмене провере знања и оцену завршног испита, као и потписе свих чланова
комисије;
- књига завршног испита садржи идентификационе податке о свим ученицима по
образовним
профилима, називе практичног рада, оцене утврђене на завршном испиту и потписе
кандидата да су примили диплому, као и потписе задужених лица у школи који одговарају
за тачност унетих података.
Министарство просвете Републике Србије може за јунски испитни рок да именује свог
представника који ће пратити остваривање завршног испита у школама. Представници
могу да буду истакнути стручњаци из предузећа - установа, са виших школа и факултета
или просветни саветници за одговарајућа подручја рада.
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3.3. Организација и реализација ваннаставних активности
Додатни вид образовно-васпитног рада у нашој школи обухвата ученике свих
разреда који су изузетно заинтересовани за одређене науке или учествују на
такмичењима из различитих наставних предмета. Наставници,из чијих су предмета и
научних подручја била организована нека такмичења, додатно су радили са
заинтересованим ученицима и пратили их на такмичењима вишег ранга. Евиденција о
додатном налази се у Књизи евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у
средњој школи
3.3.1 Допунска настава
Евиденција о допунском раду налази се у Књизи евиденције осталих облика образовноваспитног рада у средњој школи, а у овом извештају у појединачним извештајима
наставника задужених yа праћење и вођење евиденције у Прилогу. У следећој табели
налази се преглед одржане допунске наставе по разредима:
Ред.број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Име и презиме наставника

Вера Старчевић
Јована Шормас (Миљана Домазет)
Данијела Мићановић
Наташа Воргић Ујчић
Јожеф Добо
Бранка Михајловић
Андреа Стојић
Данијел Киш
Љиљана Бачујков
Сара Лошонц
Вера Радишић
Александра Марков
Андријана Рацков Смиљковић
Тијана Стојановић
Биљана Голошин
Андреа Нађ
Горан Јањић
Биљана Гошевски
Анђела Марковић
Ивана Бојанић
Маја Ђукић
Маријана Анђић
Лазарела Мајсторовић
Светлана Вељковић
Милица Мартинов
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Број одржаних часова допунске
I
II
III
IV
35
24
30
0
17
20
17
20
36
19
35
20
20
0
0
16
2
20
6
17
38
24

24
3
20
14
5
12
6
-

12
7
1
24
23
-

15
6
7
5
4
-

26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39..
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Драгана Ракита
Светлана Саву
Чила Капор
Душица Момирски
Јелена Аћимов
Тања Неговановић
Емина Штајер Халиловић

5
-

Олгица Јањић
Снежана Грујић
Наташа Воргић Ујчић
Надежда Капор
Тибор Добаи
Лидија Николић
Снежана Тица
Дејана Јосић
Небојка Богојевић
Станко Газибарарић
Милена Ерић
Драгана Иваница
Радованка Ђурић
Лепојка Ћеке
Јелена Куљић
Катарина Будимлија
Зорана Михахлоић
Олгица Јањић
Бојан Берберски
Милица Маринов
Теодора Шереш
Маја Стаменковић
Гордана пајовић
Јован Стојановић
Драгиња секулић
Љиљана протић
Даниела сувочарев
Ивана Јосимовић
Елвира лабанц
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24
35
29
30
1
22
36
22
35
33
35
35
34
-

31
13
27
23
35
31
12
7
1
-

30
23
2
1
30
35
35
27
13
6
32
20

3.3.2. Додатна настава
Евиденција о додатном раду налази се у Књизи евиденције осталих облика образовноваспитног рада у средњој школи,а у овом извештају у овом извештају у појединачним
Извештајима наставника задужених ѕа праћење и вођење евиденције у Прилогу. У следећој
табели налази се преглед одржане додатне наставе по разредима:
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.




Име и презиме наставника
Јелена Куљић
Чила Капор
Душица Момирски
Игор Марков
Наташа Воргић Ујчић
Јожеф Добо
Биљана Голошин
Маја ђукић
Андреа Стојић
Јелена Жупунски
Бранка Михајловић
Сара Лошанц
Катарина Будимлија
Јелена Аћимов

Андријана Рацков Смиљковић
Весна Витомир
Биљана Гошевски
Ангела лазар

Број одржаних часова допунске
I
II
III
IV
15
17
10
9
19
1
3
30
21
30
6
20
28
35
35
33
35
11
24
32
3
20
20
29

3.3.3. Секције ученика
Евиденција о секцијском
раду налази се у Књизи евиденције осталих облика
образовно-васпитног рада у средњој школи,а у овом извештају у појединачним
Извештајима наставника задужених ѕа праћење и вођење евиденције у Прилогу. У следећој
табели налази се преглед одржаних секција по разредима:
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме наставника

Андријана Рацков Смиљковић
Тијана Стојановић
Анђела Марковић
Маја Ђукић
Маријана Анђић
Лазарела Мајсторовић
Радивој Велисављевић
Горица Крстић
Магда Еремић
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Број одржаних часова допунске
I
II
III
IV
36
36
30
22
36
36
21
20
7
35
35
-

Светлана Вељковић
Кристина Бачић
Теодора шереш
Јелена Куљић
Радиша Мирковић Маја Ђукић

10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

-

Андријана Рацков Смиљковић,
Даниел Киш

-

36
26
2
-

18
34
36
17

3.3.4. Ученичке организације
У свим одељењима оформљене су ученичке заједнице на почетку школске године и
донети њихови оквирни планови рада. Због преоптерећености ученика редовним
обавезама у школи, због великог броја ученика путника, мало је било формализованих
састанака одељенских заједница, а чешће су се активности планирале и одвијале на
часовима одељењског старешине или су се сводиле на рад мањих група и појединаца.
Одељења свих разреда су активно сарађивала у припремању школског такмичења у
ваннаставним активностима као и у припреми матурске свечаности. Иначе,у Школи
тренутно не постоје могућности за организовање Ученичке задруге. Међутим,
функционише Ученички парламент.
Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2018/19. години.
Септембар
- Конституисање, избор руководства, упознавање са начином рада Ученичког парламента;
- За председника Ученичког парламента наше школе изабрана је Тамара Сланкаменац,
ученица 4-2 одељења;
- Усвајање програма Ученичког парламента
- Разматрање извештаја о остварености Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018
и Годишњег плана рада школе за 2018/19
- Разматрање Извештаја о самовредновању рада школе
Октобар
- Покретање акције „Базар” у оквиру које су ученици имали прилике да међусобно
размењују ствари (одећу, књиге и др.)
- Избор 10 ученика који ће представљати нашу школу у Унији ђачких парламената
средњих школа у Зрењанину
Новембар
- Ученици су упознати са пројектом каријерног саветовања и каријерног праћења
- Покретање акције „Поклони књигу“
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Јануар
- Презентација Европског парламента младих
- Ученици: Исидора Величковић, Лончарски Дуња и Никола Стојановић су учествовали на
заседању ове организације.
Фебруар
- Ученици представници Медицинске школе присуствовали су свечаној академији коју је
организовала Канцеларија за младе града Зрењанина поводом 11. годишњице рада ове
канцеларије.
- Састанак са ученицима четвртих разреда поводом организације завршне приредбе и
израде годишњака
Март
- Ученици посетили сајам образовања „Путокази“ на Новосадском сајму
- Састанак са ученицима четвртих разреда поводом организације завршне приредбе и
израде годишњака
Мај
- Ученици су учествовали у организацији дана отворених врата у Медицинској школи чији
је циљ био промовисање наше школе
- Избор ученика који ће учествовати у процесу избора ђака генерације
- Састанак са ученицима четвртих разреда поводом организације завршне приредбе
Координатор Ученичког парламента:
Даниел Киш
____________________________________
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3.3.5. Друштвено користан рад
 Сви ученици су упознати са правилима понашања везаним за одржавање хигијене
учионица и простора школе, као и одржавања наставне опреме коју редовно сређују.
 Уређење школског дворишта организовао се у марту 2019. године ( извештај о заштити
животне средине ).
 Поводом предстојећих новогодишњих и верских празника, ученици и наставници су
организовали активност дружења и естетског уређења школе.

 Традиционално се током децембра месеца укључујемо у хуманитарне акције Друштва
инвалида Србије. Симболичном куповином такозваних маркица, сакупљају се средства
намењена за помоћ особама са инвалидитетом. Сразмерно броју ђака, а захваљујући
свим структурама у школи,успевамо да спроведемо акцију на најбољи могући начин.
 Такође перманентно у школи траје акција „Чеп за хендикеп“ која путем прикупљања и
рециклирања чепова пет амбалаже обезбеђује средства за помагала члановима
Удружење параплегичара Баната.
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4.ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА РАДА РУКОВОДЕЋИХ И
СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
4.1. Извештај о раду школског одбора
У Школској 2018/2019. години Школски одбор Медицинске школе чине (именовани
Решењем Скупштине града Зрењанина број 06-52-85/18-I од 15.6.2018. године на период
од 4 године):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
7.
8.
9.

представници локалне заједнице:
Јелена Поучки, доктор медицине
Андијана Сантовац, спец. струковна медицинска сестра из област клинича нега
Тања Вулетић, медицинска сестра
представници запослених:
Небојка Богојевић, наставник
Милица Мартинов, наставник
Светлана Саву, наставник
представници родитеља:
Свјетлана Ждрале, др медицине, специјалиста педијатар-неонатолог
Мирослав Стојиљковић, ветеринарски техничар
Оливера Михајлов, професор разредне наставе.

Школски одбор је орган управљања установе. Чланом 119. Закона о основама система
образовања и васпитања прописане су надлежности Школског обора, које су прецизније
уређене Статутом Медицинске школе и Пословником о раду Школског одбора.
У школској 2018/2019. години Школски одбор састао се 18 пута. У овом извештају
навешћемо само кључне тачке дневног реда, односно најзначајнија питања која је
Школски одбор разматрао.
1) 4. септембар 2018. – телефонска седница
-

Прибављање мишљења одговарајућег националног савета националне мањине у
поступку за избор директора школе

2) 14. септембар 2018.
-

Усвајање Извештаја о остваривању годишњег плана рада за школску 2017/2018.
годину
Усвајање Извештаја о остваривању школског развојног плана за 2017/2018. Годину
Усвајање Извештаја о самовредновању
Усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања у школској
2017/2018. години
Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину
Доношење Плана стручног усавршавања запослених за школску 2018/2019. годину
Доношење одлуке о усвајању извештаја директора школе и раду школе
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-

Доношење одлуке о усвајању прeдлога Савета родитеља о нaмeни кoришћeњa
срeдстaвa прикупљeних oд рoдитeљa, oднoснo другoг зaкoнскoг зaступникa

3) 18. септембар 2018.
- Доношење одлуке по поднетом приговору
- Доношење одлуке по поднетом приговору
- Доношење одлуке о утрошку средстава из донација за учешће на конкурсу Чешке
амбасаде
- Доношење одлуке о измени финансијског плана за 2018. годину
- Доношење одлуке о отпису комисијски расходованих пописаних књига
4) 21. септембар 2018. – телефонска седница
- Доношење одлуке о именовању комисије за утврђивање запослених за чијим је
радом у потпуности или делимично престала потреба
5) 2. октобра 2018.
-

Сачињавање образложене листе свих кандидата који испуњавају услове за избор
директора
Давање предлога за избор директора
Доношење одлуке о измени финансијског плана за 2018. годину
Доношење одлуке о утврђивању Предлога финансијског плана за припрему буџета
Републике Србије за 2019. годину
Упознавање са садржином Записника о извршеном инспекцијском надзору у
Медицинској школи у Зрењанину број 614-45/18-IV-06-02 од 21.5.2018. године и
број 614-127/18-IV-06-02 од 24.9.2018.

6) 9. октобар 2018.
-

Доношење одлуке по жалби
Давање предлога за члана тима за самовредновање

7) 15. октобар 2018. – телефонска седница
-

Доношење одлуке о именовању комисије за утврђивање запослених за чијим је
радом у потпуности или делимично престала потреба
Доношење Одлуке о упућивању директора на службени пут

8) 15. новембар 2018.
-

Доношење одлуке о усвајању Статута о измени и допуни статута Медицинске
школе
Доношење Правила понашања у Медицинској школи
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-

Доношење Правилника о евидентирању и праћењу друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада ученика и извештавања о његовим ефектима
Доношење измена и допуна Годишњег плана рада за 2018/2019. годину
Доношење одлуке о стављању ван снаге Правилника о рангирању молби за упис
односно промену образовног профила у Медицинској школи
Доношење одлуке о вршењу пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018.
године
Измене финансијског плана за 2018. годину

9) 27. новембар 2018. – телефонска седница
-

Доношење одлуке о измeни финансијског плана за 2018. годину

10) 10. децембра 2018. – телефонска седница
-

Доношење закључка о престанку дужности директору школе истеком мандата
Доношење решења о отказу уговора о раду број 01-3422 од 9.12.2014. године са
свим анексима
Закључивање уговора о међусобним правима и обавезама са Сањом Нецин
Доношење решења о мировању радног односа запосленој Сањи Нецин која је
изабрана за директора
Доношење измена и допуна Годишњег плана рада за 2018/2019. годину
Доношење одлуке о измeни финансијског плана за 2018. године
Доношење плана уписа за 2019/2020. школску годину
Доношење решења о делу годишњег одмора за 2018. годину

11) 11. јануара 2019. – телефонска седница
-

Доношење одлуке о измени финансијског плана за 2018. годину

12) 28. јануара 2019. – телефонска седница
-

Доношење одлуке о усвајању финансијског плана за 2019. годину

13) 6. фебруар 2019.
-

Доношење Одлуке о упућивању директора на службени пут

14) 26. фебруара 2019.
-

Усвајање извештаја о попису
Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја - Завршног рачуна за
2018. годину
Доношење одлуке о измени и допуни годишњег плана рада за школску 2018/2019.
Годину и школског програма
Доношење Одлуке о упућивању директора на службени пут
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-

Доношење одлуке о усвајању извештаја директора школе и раду школе
План уписа за 2019/2020. школску годину
Измена финансијског плана за 2019. годину

15) 4. март 2019. – телефонска седница
-

Разматрање и усвајање предлога плана надокнаде пропуштеног образовноваспитног рада

16) 18. март 2019.
- Статут о изменама и допунама Статута Медицинске школе
- Правилник о изменама и допунама правилника о правима, обавезама и
одговорностима ученика
- Измене и допуне правилника о испитима
- Доношење Решења о премештају Сање Кукољ на радно место директора
17) 21. мај 2019.
- Доношење Правилника о раду
- Доношење Правилника о ванредном школовању ученика
- Предлог једног члана Школског одбора за Комисију за избор ученика генерације
- Измена финансијског плана за 2019. годину
- Доношење одлуке о коришћењу дела годишњег одмора директора школе за 2018.
годину
- Доношење одлуке о коришћењу годишњег одмора директора школе за 2019. годину
- Упознавање са садржином записника о извршеном инспекцијском надзору у
Медицинској школи у Зрењанину број 614-16/19-IV-06-02 од 26.3.2019. године
- Давање сагласности на Правилник о изменама и допунама правилника о
организацији и систематизацији послова Медицинске школе
18) 19. јун 2019. – телефонска седница
- Доношење одлуке о именовању комисије за утврђивање запослених за чијим је радом
у потпуности или делимично престала потреба
- Измена финансијског плана за 2019. годину

Председник школског одбора:
Светлана Саву
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4.2. Извештај о раду наставничког већа
У протеклој школској години Наставничко веће се састајало 14 пута,рачунајући и
седницу пред почетак школске године. Стално запослени наставници су редовно
присуствовали седницама,док већина спољних сарадника у настави није учествовала у
раду седница.
На седницама Наставничког већа углавном су разматрана битна питања везана за
наставни процес. Тако,на пример,Наставничко веће је припремало, организовало и пратило
целокупан образовно-васпитни рад;
у оквиру својих компетенција утврђивало и
анализирало педагошке мере везане за успех,изостанке и владање ученика; разматрало
Годишњи програм рада школе и стручних органа,Школски развојни план,организацију
практичне,допунске и додатне наставе и ваннаставних активности,план и реализацију
ђачке екскурзије,план и резултате уписа ученика; сарадњу са организацијама за које се
образују кадрови,разматрало резултате самовредновања,итд. Анализирање успеха и
васпитних ефеката свих образовно-васпитних активности у школи је честа тема на
седницама Наставничког већа,а дужна пажња посвећена је и припремама ученика за разна
такмичења у научним и практичним дисциплинама. Наставничко веће је усвајало и
програме обележавања важних датума и других манифестација у којима су масовније
учествовали ученици,а за наставнички кадар иницирало и у оквиру свог рада реализовало
неколико тема у сврху стручног усавршавања и информисања. Разматрало се и
награђивање ученика,избор ученика генерације,завршна матурантске активности,итд.
Детаљне активности приказане су у записницима Наставничког већа.

4.3. Извештај о раду педагошког колегијума
У протеклој школској години чланови Педагошког колегијума су били:
1. Александра Марков – Стручно веће наставника математике, информатике и рачунарства
и физике
2. Игор Марков - Стручно веће наставника друштвених наука
- Стручно веће за израду и примену ШРПа
3. Бранка Михајловић – Стручно веће наставника хемије и биологије
4. Драгана Иваница – Стручно веће наставника медицинских предмета и здравствене
психологије
5. Наташа Воргић Ујчић-Стручно веће наставника групе фармацеутских, козметичких,
фризерских предмета и предузетништва
- Координатор тима за стручно усавршавање
6. Магдалена Еремић – Стручно веће наставника физичког васпитања
7. Радованка Ђурић – Стручно веће наставника здравствене неге
8. Анђела Марковић – Стручно веће наставника српског језика и књижевности, мађарског
језика и књижевности, српског као нематерњег језика, ликовне културе и музичке
уметности
9. Андријана Рацков Смиљковић – Стручно веће наставника страних језика
10. Сања Нецин – директор школе
11. Смиљана Берар – школски психолог
- Стручно веће за израду Развојног школског програма
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- Координатор тима за инклузивно образовање
- Координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања
12. Саша Ђурић Марковић - Координатор тима за самовредновање
- Координатор тима за обезбеђење квалитета и развој установе
13. Радиша Марковић - Координатор тима за професионални развој
14. Андреа Стојић - Координатор тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
15. Даниел Киш - Координатор тима за каријерно саветовање
16. Радивој Велисављевић – Актив стручних сарадника
1. Први састанак 31.08.2018.
Дневни ред:
1. Конституисање Педагошког колегијума
2. Избор председника, записничара и заменика записничара
3. План рада колегијума
4. разматрање распореда за школску 2018/2019
5. Усвајање предлога уџбеника за школску 2018/2019
6. Усвајање плана стручног усавршавања
7. Разматрање ИОПа за ученика С.П.
8. Разно
2. Други састанак 10.09.2018.
Дневни ред:
1.Усвајање распореда часова за 2018/2019
3. Трећи састанак 26.12.2019.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Обавештење о стручном усавршавању
3. Извештај психолога о постигнутом успеху С.П.
4. Извештај о промени распореда
4. Четврти састанак
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
Током шкосле године одржано је четира седница.
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4. 4. Извештај о раду савета родитеља
Савет родитеља за школску 2018/2019. годину конституисан је на седници одржаној
дана 13.9.2018. године. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља
ученика сваког одељења, тако да Савет родитеља Медицинске школе чини 22 члана. На
конститутивној седници за председника је изабран Драган Ракић, а за заменика
председника Биљана Величковић.
Рад Савета је регулисан Пословником у оквиру кога родитељи наших ученика врло
активно учествују у решавању разних проблема Школе и ученика.
У школској 2018/19. години Савет родитеља састао се шест пута.
У овом извештају навешћемо само кључне тачке дневног реда, односно
најзначајнија питања која је Савет родитеља разматрао.
13. септембар 2018.- прва седница
1. Избор председника и заменика председника Савета родитеља
2. Разматрање извештаја о остваривању годишњег плана рада школе за школску
2017/2018
3. Разматрање Извештаја о остваривању школског развојног плана за 2017/2018.
годину
4. Разматрање извештаја о самовредновању зa шкoлску 2017/2018. гoдину
5. Разматрање предлога Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину
6. Упознавање са припремљеношћу школе за школску 2018/2019. gодину
7. Разматрање извештаја директора школе и раду школе
8. Доношење одлуке о висини донације за виши стандард образовања и давање
Предлога Школском одбору о намени коришћења средстава прикупљених од
родитеља за виши квалитет образовања за школску 2018/2019. годину
9. Избор понуде за осигурање ученика
10. Избор најбоље понуде за униформе ученика
11. Избор уџбеника
12. Извештај о приливу и утрошку средстава ученичке донације
13. Давање предлога представника родитеља у тимове школе
22. октобар 2018.-друга седница
1. Избор представника Савета родитеља Медицинске школе у Општински савет
родитеља
13. новембар 2018.- трећа седница
1. Разматрање измена и допуна Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину
2. Давање сагласности на програм екскурзија за школску 2018/2019. годину
23. новембар 2018.- четврта седница
1. Именовање комисије за припрeму oглaсa за екскурзију, упутствa и oтвaрaњe пoнудa
и избoр пoнуђaчa
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2. Утврђивање текста огласа за прикупљање понуда за реализацију екскурзија
разреда Медицинске школе у Зрењанину, у школској 2018/2019. години,
објављивања огласа
3. Утврђивање текста упутства за формирање понуда за реализацију екскурзија
разреда Медицинске школе у Зрењанину, у школској 2018/2019. години,
објављивања огласа.

свих
због
свих
због

21. децембар 2018.- пета седница
1.

Избор понуђача
4. март 2019.- шеста седница

1. Разматрање и усвајање предлога плана надокнаде пропуштеног образовноваспитног рада
2. Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. Годину и Школски програм
3. Извештај о приливу и утрошку средстава ученичке донације
4. Разматрање извештаја директора о успеху ученика и владању на крају другог
полугодишта
5. Предлог једног члана Савета родитеља за Комисију за избор ученика генерације
Током шкосле године одржано је шест седница.
Председник Савета родитеља
Драган Ракић

4. 5. Извештај о раду директора школе
Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама система
образовања и васпитања, Статуту Медицинске школе, као и Годишњем плану рада Школе
за 2018/2019. школску годину.
Директор је педагошки руководилац школе и организатор целокупног њеног
образовно-васпитног рада. У сарадњи са психолошко - педагошком службом и
организаторима практичне наставе и координатором за развој наставних планова и
програма у огледним одељењима, стварајући услове и усмеравајући на суштинске аспекте
образовно-васпитног рада школе, континуирано радила на рационализацији и
унапређивању њеног деловања.
Основни правци педагошког деловања директора школе били су у:
-

планирању и организовању остваривања програма образовања и васпитања;
подстицању и мотивисању наставног особља на стручно усавршавање и увођење
иновација у наставни рад;
стварању конструктивне социо-педагошке климе подесне за афирмацију критичког и
одговорног разматрања позитивне педагошке праксе;
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-

-

осмишљеној координацији рада свих стручних органа и служби;
бризи за квалитет и унапређивање целокупног образовно-васпитног рада школе и
јединствено деловање свих носилаца васпитног рада (организовање педагошкоинструктивног увида и надзора);
сталном настојању да ради на стварању услова потребних за афирмацију школе и
запослених у њој;
развијању сарадње са друштвеном средином, органима управљања, родитељима и
другим институцијама значајним за рад школе;
бризи за безбедност и обавештеност ученика и радника школе, што укључује и
надзор и учешће у посебном Протоколу за заштиту деце ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у школи

О свом раду директор је поднела детаљан извештај, који постоји као посебан
документ и састоји се од следећих тачака :
1. Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности установе
2. Осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда постигнућа и
унапређења образовно - васпитног рада
3. Остваривање развојног плана установе
4. Коришћење средстава утврђених финансијским планом
5. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима
6. Организација и педагошко-инструктивни увид у праћењу квалитета образовноваспитног рада и педагошке праксе и мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника
7. Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања
наставника и стручних сарадника
8. Предузете мере у случајевима повреде забрана из члана 44. До 46. Закона и недоличног
понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике
9. Предузете мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног
саветника, као и других инспекцијских служби
10. Благовременост и тачност уноса и одржавања ажурности базе података о установи у
оквир у јединственог информационог система просвете
11. Благовременост објављивања и обавештавања запослених, ученика и родитеља
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса
за рад установе и ових органа
12. Сазивање и руковођење седницама васпитно-образовног наставничког, односно
педагошког већа
13. Стручна тела и тимови, усмеравање и усклађивање рада стручних органа у установи
14. Сарадња с родитељима
15. Сарадња са ученицима
16. Извештавање о свом раду и раду установе органу управљања
17. Општи акт о организацији и систематизацији послова
18. Одлуке о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима
19. Промоција школе
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4. 6. Извештај о раду секретара школе
У тoку шкoлскe 2018/2019. гoдинe сeкрeтaр шкoлe oбaвљao je aктивнoсти прoписaнe
Зaкoнoм o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Зaкoнoм o срeдњeм oбрaзoвaњу и
вaспитaњу, Стaтутoм Meдицинскe шкoлe и Прaвилникoм o систeмaтизaциjи и
oргaнизaциjи рaдних мeстa Meдицинскe шкoлe, тe je у oквиру истих:
 припрeмao и сaчињaвao пojeдинaчнa oпштa aктa (рeшeњa) кojимa сe утвђуjу прaвa и
oбaвeзe зaпoслeних (рaспoрeђивaњe зaпoслeних, прaвo нa гoдишњи oдмoр, плaћeнo и
нeплaћeнo oдсуствo, мирoвaњe рaднoг oднoсa, пoрoдиљскo oдсуствo и oдсуствo сa рaдa
рaди нeгe дeтeтa, oствaривaњe прaвa нa стaрoсну пeнзиjу и другo) и изрaђивao рaзличитe
врстe угoвoрa;
 Спрoвoдиo пoспупaк зa приjeм у рaдни oднoс нaстaвникa, стручних сaрaдникa и
нeнaстaвнoг oсoбљa;
 Вoдиo кaдрoвску eвидeнциjу и oбaвљao пoслoвe нeoпхoднe зa oствaривaњe прaвa
зaпoслeних нa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe;
 Учeствoвao у дeлу aдминистрaтивнe oбрaдe рeaлизaциje излeтa и oдлaскa нa тaкмичeњa
учeникa и зaпoслeних;
 Изрaђивao нaцртe oпштих aкaтa ради усклађивања са законским и подзаконским актима;
 Обaвљao пoслoвe прeдвиђeнe Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa;
 Издaвao рaзличитe пoтврдe зa зaпoслeнe и учeникe;
 Допуњaвao дoкумeнтaциjу зa пoлaгaњe испитa зa лицeнцу и дoстaвљao зaхтeв зa приjaвe
зaпoслeних зa пoлaгaњe испитa зa лицeнцу;
 Припрeмao сeдницe Шкoлскoг oдбoрa и вoдиo зaписник сa истих;
 Сaрaђивao сa држaвним oргaнимa, oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa, jeдицицoм лoкaлнe
сaмoупрaвe, прoсвeтнoм инспeкциjoм, итд..
 Свe другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, пoдзaкoнским и oпштим aктимa, и пo нaлoгу
дирeктoрa.
Сeкрeтaр шкoлe: Jeлeнa Ђукић
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4.7. Извештај о раду стручног сарадника – психолога
У школској 2018 / 2019. стручни сарадник – психолог реализовала је разне активности,
које ће бити наведене по областима рада. Детаљан месечни извештај о раду психолога
постоји као посебан документ.
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА










Израда годишњег плана рада психолога ( глобални и месечни )
Учешће у изради Годишњег плана рада школе за 2018 / 2019. шк. годину
Анализа годишњих планова рада наставника
Измена појединих елемената Школског програма
Планирање посета часовима
Учешће у иновирању плана рада тима за самовредновање и вредновање рада школе
због усклађивања са Правилником о стандардима квалитета рада установе
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика
образовно – васпитног рада
Рад на промени структуре Годишњег извештаја о раду школе
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Праћење часова образовно – васпитног рада :
1. 08. 10. 2018. – посета часу здравствене неге
2. 10. 10. 2018. – посета часу интерне медицине
3. 01.11. 2018. – посета часу здравствене неге
4. 15.11. 2018. – посета часу биологије
5. 23.11.2018. – посета часу здравствене неге
6. 26.11.2018. – посета ћасу музичке културе
7. 10.12.2018. – посета часу енглеског језика
8. 10.12.2018. – посета часу анатомије
9. 14.12.2018. – посета часу српског језика и књижевности (угледни час)
10. 20.12.2018. – посета часу хигијене и здравственог васпитања (угледни час)
11. 21.12.2018. – посета часу анатомија и физиологија, хигијена и здравствено васпитање
(огледни час)
12. 24.01.2019. – посета часу биологија (угледни час)
13. 24.01. 2019. – посета часу анатомија и физиологија, хигијена и здравствено васпитање
(огледни час)
14. 11.02.2019. – посета часу енглеског језика
15. 13.02.2019. – посета часу козметологије
16. 21.02.2019. – посета часу здравствене психологије
17. 01.03.2019. – посета часу географије
18. 13.03.2019. – посета часу гинекологије
19. 25,03,2019. – посета часу хемије
20. 29.03.2019. – посета часу практичне наставе - фризери
21. 1. 4. 2019. – посета часу масаже
22. 11. 4. 2019. – посета часу здравствене неге
23. 11. 4. 2019. – посета часу тимског рада наставника из патологије, хигијене и
здравственог васпитања
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24. 15. 4. 2019. – посета
25. 15. 4. 2019. – посета
26. 13.05.2019. – посета
27. 17. 5. 2019. – посета
28. 17. 5. 2019. – посета
29. 23. 5. 2019. – посета
30. 27. 5. 2019. – посета
31. 03.06.2019. – посета
32. 10.06.2019. – посета
33. 14. 6. 2019. – посета
34. 19.06.2019. – посета








часу биологије
часу социологије
часу мађарског језика и књижевности
часу српског језика као нематерњег
часу здравствене неге
часу здравствене психологије
часу латинског језика
часу хемије
часу информатике и рачунарства
часу латинског језика
часу здравствене неге нирушких болесника

Анализа праћених часова и попуњавање протокола о праћењу образовно – васпит. рада
Учешће у раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе
Осмишљавање упитника за испитивање образовно – васпитне праксе
Спровођење истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика, родитеља
и наставника
Анализа резултата добијених испитивањем образовно – васпитне праксе и писање
извештаја о вредновању појединих области рада, те рад на унапређивању наставе
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика, праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а
Учешће у изради извештаја о реализацији васпитно–образовних активности, раду установе
и остваривању свих програма васпитно – образовног рада
3. РАД СА УЧЕНИЦИМА














Праћење досија ученика који похађају наставу по ИОП - у и досијеа ученика који су под
појачаним васпитним радом
Праћење понашања ученика ради идентификације оних са проблемима у учењу,
понашању и социо – емоционалним проблемима
Саветодавни разговори са ученицима који имају различитих проблема ( проблеми у
учењу, породици, социо – емоционални проблеми и сл. – 98 индивидуалних разговора
Планирање стратегија за превазилажење различитих проблема ученика
Појачан васпитни рад са ученицима са проблемима у понашању ( индивидуални и
групни разговори )
Испитивање начина учења појединих ученика и одређивање мера подршке у учењу
Писање мишљења о ученицима, односно писање педагошких профила ученика
Одређивање потребних мера индивидуализације у раду са ученицима
Праћење активности везаних за упис ученика у школу
Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата
Реализација радинице у сарадњи са Caritasom – 28.09.2019.
7.12.2018. сарадња у Међународном истраживању Деца Европе
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4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА




















Родитељски састанак са родитељима свих одељења
Информисање родитеља о напредовању и проблемима ученика
Прикупљање података од родитеља ради израде педагошких профила / мишљења
ученика
Заједно са родитељима, одређивање потребних мера подршке ученицима
Пружање подршке родитељима у раду са децом са тешкоћама у учењу, проблемима у
понашању и психо – социјалном развоју
Саветодавни разговори
5. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и
задатака образовно – васпитног рада
Сарадња са предметним наставницима у вези са питањима наставе и васпитним радом
Помоћ наставницима у планирању и реализцији одређених активности у Тимовима
Саветодавни рад са наставницима у вези са планирањем угледних часова
Присуство на часовима образовно – васпитног рада и угледним часовима
Рад са наставницима на преиспитивању васпитно – образовне праксе, разматрањем
педагошких приступа и конкретних проблема из праксе
Сарадња и саветодавни разговор са разредним старешинама у вези са различитим
проблемима ученика
Праћење стучног усавршавања наставника
Праћење начина вођења педагошке документације наставника и консултације
Пружање помоћи наставницима у идентификовању и осмишљавању рада са децом којима је
потребна додатна подршка
Саветодавни рад са наставницима у вези са подршком ученицима у учењу и помоћ у
планирању и вредновању мера индивидуализације и ИОП-а
Сарадња са психологом и директором школе
Сарадња са предметним наставницима у вези са организацијом такмичења у школи
6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА









Учествовање у раду Наставничког већа (информисањем о резултатима обављених анализа,
истраживања и других активности од значаја за васпитно – образовни рад и јачање
наставничких компетенција )
Сарадња са другим стручним органима школе ( већа и активи)
Учешће у раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе – осмишљавање
упитника, квантитативна и квалитативна обрада података, анализа и писање извештаја
Учешће у раду тима за Инклузивно образовање – праћење реализације ИОП-а, учешће
у вредновању ИОП-а, осмишљавање мера индивидуализације у учењу
Учешће у раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Прављење плаката у вези са процедурама реаговања у случајевима насиља
Сарадња са тимом за маркетинг – писање текста за школски информатор
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Сарадња са осталим тимовима
Упознавање са поступцима поступања у случајевима откривања, употребе и поседовања
психоактивних супстанци
Припреме за инспекцијски надзор
Сарадња са психологом и директором у истраживању постојеће образовно - васпитне
праксе, специфичних проблема и потреба установе, те предлагање мера за унапређење рада
Сарадња са секретаром установе у вези са законским нормативима и прописима, као и
променама истих

7. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ


























Праћење вођења педагошке документације наставника
Вођење педагошке документације
Вођење дневне евиденције о сопственом раду
Писање извештаја о раду педагога
Писање извештаја о раду тима за самовредновање и вредновање рада школе
Писање сумарног извештаја о реализацији посебних програма образовно – васпитног
рада установе
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
Континуиране припреме за рад : упознавање са новинама, праћење актуелности,
планирање организације дневних активности и времена, проучавање литературе, припреме
за реализацију активности ( предавања, презентације, материјал за рад са ученицима,
упитници за ученике ), планирање сарадње итд.
Писање извештаја о личном стручном усавршавању
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Праћење угледних часова
Присуство састанцима педагога и психолога средњих и основних школа
13.11.2018. – присуство на предавању „Престани пре него што почнеш“.
4.12.2018. – присуство на предавању „ Полно преносиве болести“
10. 1. 2019. – интерна обука за коришћење електронског дневника
25. 1. 2019. – присуство на предавању о превенцији рака грлића материце
05.03.2019. – присуство на предавању Основна знања о систему одбране
22. 3. 2019. – присуство на састанку Удружења педагога и психолога
Друго полугодиште – присуство на предавању ПУ на тему „Безбедност у саобраћају“
11. и 12. 5. 2019. – семинар „Програм обуке наставика за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења“
24.05.2019 . – присуство на предавању „Пупин“
Индивидуално стручно усавршавање на тему „Психоактивне супстанце“
Праћење стручне литературе
Праћење информација од значаја за образовање и васпитање на интернету
Размена искустава и сарадња са другим стручним сарадницима у образовању
Психолог Смиљана Берар
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4. 8. Извештај о раду стручног сарадника – педагога
У школској 2018 / 2019. стручни сарадник - педагог реализовала је разне активности, које
ће бити наведене по областима рада. Детаљан месечни извештај о раду педагога постоји
као посебан документ.
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА












Упознавање са организацијом рада школе, педагошком документацијом и начинима
њеног вођења
Израда годишњег плана рада педагога ( глобални и месечни )
Анализа Годишњег плана рада школе и разматрање тачака за ревизију
Анализа годишњих планова рада наставника
Рад на ревизији Годишњег плана рада школе
Упознавање са елементима и садржајима школског програма
Измена појединих елемената Школског програма
Планирање посета часовима
Иновирање плана рада тима за самовредновање и вредновање рада школе због
усклађивања са Правилником о стандардима квалитета рада установе
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика
образовно – васпитног рада
Рад на промени структуре Годишњег извештаја о раду школе
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА



Праћење часова образовно – васпитног рада :
10. 12. 2018. – посета часу енглеског језика
10. 12. 2018. – посета часу предмета анатомија са физиологијом
14. 12. 2018. – посета часу српског језика и књижевности
20. 12. 2018. – посета корелацијском часу из здравственог васпитања и
фармакологије
5. 1. 4. 2019. – посета часу масаже
6. 11. 4. 2019. – посета часу здравствене неге
7. 11. 4. 2019. – посета часу тимског рада наставника из патологије, хигијене и
здравственог васпитања
8. 15. 4. 2019. – посета часу биологије
9. 15. 4. 2019. – посета часу социологије
10. 17. 5. 2019. – посета часу српског језика као нематерњег
11. 17. 5. 2019. – посета часу здравствене неге
12. 23. 5. 2019. – посета часу здравствене психологије
13. 31. 5. 2019. – посета часу латинског језика
14. 14. 6. 2019. – посета часу латинског језика
1.
2.
3.
4.



Анализа праћених часова и попуњавање протокола о праћењу образовно – васпит. рада
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Учешће у раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе
Осмишљавање упитника за испитивање образовно – васпитне праксе
Спровођење истраживања у установи у циљу испитивања потреба ученика, родитеља
и наставника
Анализа резултата добијених испитивањем образовно – васпитне праксе и писање
извештаја о вредновању појединих области рада, те рад на унапређивању наставе
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика, праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а
Учешће у изради извештаја о реализацији васпитно–образовних активности, раду установе
и остваривању свих програма васпитно – образовног рада
3. РАД СА УЧЕНИЦИМА
















Упознавање са досијеима ученика који похађају наставу по ИОП - у и досијеима ученика
који су под појачаним васпитним радом
Праћење понашања ученика ради идентификације оних са проблемима у учењу,
понашању и социо – емоционалним проблемима
Припрема предавања за ученике о узроцима слабијег школског постигнућа
Реализација часа у 2/3 одељењу на тему „Узроци неуспеха у учењу и како их превазићи“
Саветодавни разговори са ученицима који имају различитих проблема ( проблеми у
учењу, породици, социо – емоционални проблеми и сл. – 14 индивидуалних разговора
Планирање стратегија за превазилажење различитих проблема ученика
Планирање стратегија за превазилажење неуспеха у учењу
Појачан васпитни рад са ученицима са проблемима у понашању ( индивидуални и
групни разговори ) – реализовано 6 састанака
Припрема и реализација часа у 1/5 одељењу на тему „Технике успешног учења“
Испитивање начина учења појединих ученика и одређивање мера подршке у учењу
Писање мишљења о ученицима, односно писање педагошких профила ученика
Одређивање потребних мера индивидуализације у раду са ученицима
Праћење активности везаних за упис ученика у школу
Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата
4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА







Информисање родитеља о напредовању и проблемима ученика
Прикупљање података од родитеља ради израде педагошких профила / мишљења
ученика
Заједно са родитељима, одређивање потребних мера подршке ученицима
Пружање подршке родитељима у раду са децом са тешкоћама у учењу, проблемима у
понашању и психо – социјалном развоју
Саветодавни разговори
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5. РАД СА НАСТАВНИЦИМА














Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и
задатака образовно – васпитног рада
Сарадња са предметним наставницима у вези са питањима наставе и васпитним радом
Помоћ наставницима у планирању и реализцији одређених активности у Тимовима
Саветодавни рад са наставницима у вези са планирањем угледних часова
Присуство на часовима образовно – васпитног рада и угледним часовима
Рад са наставницима на преиспитивању васпитно – образовне праксе, разматрањем
педагошких приступа и конкретних проблема из праксе
Сарадња и саветодавни разговор са разредним старешинама у вези са различитим
проблемима ученика
Праћење стучног усавршавања наставника
Праћење начина вођења педагошке документације наставника и консултације
Пружање помоћи наставницима у идентификовању и осмишљавању рада са децом којима је
потребна додатна подршка
Саветодавни рад са наставницима у вези са подршком ученицима у учењу и помоћ у
планирању и вредновању мера индивидуализације и ИОП-а
Сарадња са психологом и директором школе
Сарадња са предметним наставницима у вези са организацијом такмичења у школи
6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА














Учествовање у раду Наставничког већа (информисањем о резултатима обављених анализа,
истраживања и других активности од значаја за васпитно – образовни рад и јачање
наставничких компетенција )
Сарадња са другим стручним органима школе ( већа и активи)
Учешће у раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе – осмишљавање
упитника, квантитативна и квалитативна обрада података, анализа и писање извештаја
Учешће у раду тима за Инклузивно образовање – праћење реализације ИОП-а, учешће
у вредновању ИОП-а, осмишљавање мера индивидуализације у учењу
Учешће у раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Прављење плаката у вези са процедурама реаговања у случајевима насиља
Сарадња са тимом за маркетинг – писање текста за школски информатор
Сарадња са осталим тимовима
Упознавање са поступцима поступања у случајевима откривања, употребе и поседовања
психоактивних супстанци
Припреме за инспекцијски надзор
Сарадња са психологом и директором у истраживању постојеће образовно - васпитне
праксе, специфичних проблема и потреба установе, те предлагање мера за унапређење рада
Сарадња са секретаром установе у вези са законским нормативима и прописима, као и
променама истих
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7. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ











Праћење вођења педагошке документације наставника
Вођење педагошке документације
Вођење дневне евиденције о сопственом раду
Писање извештаја о раду педагога
Писање извештаја о раду тима за самовредновање и вредновање рада школе
Писање сумарног извештаја о реализацији посебних програма образовно – васпитног
рада установе
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
Континуиране припреме за рад : упознавање са новинама, праћење актуелности,
планирање организације дневних активности и времена, проучавање литературе, припреме
за реализацију активности ( предавања, презентације, материјал за рад са ученицима,
упитници за ученике ), планирање сарадње итд.
Писање извештаја о личном стручном усавршавању
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ















Праћење угледних часова ( од децембра 2018. до јуна 2019. године )
10. 1. 2019. – интерна обука за коришћење електронског дневника
25. 1. 2019. – присуство на предавању о превенцији рака грлића материце
26. 1. 2019. – семинар „Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи“
22. 3. 2019. – присуство на састанку Удружења педагога и психолога
Друго полугодиште – присуство на предавању ПУ на тему „Безбедност у саобраћају“
11. и 12. 5. 2019. – семинар „Програм обуке наставика за реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења“
Индивидуално стручно усавршавање на тему „Оцењивање у настави“
Индивидуално стручно усавршавање на тему „Недостатак самопоуздања код
адолесцената“
Индивидуално стручно усавршавање на тему „Психоактивне супстанце“
Праћење стручне литературе
Праћење информација од значаја за образовање и васпитање на интернету
Размена искустава и сарадња са другим стручним сарадницима у образовању
Педагошкиња : Јелена Кецман
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4. 9. Извештај о раду стручног сарадника - библиотекара
Школска библиотека Медицинске школе у Зрењанину је у целости реализовала план рада
за ову школску годину у 44 радне недеље, тј. кроз 1320 часова неосредног рада и 440
часова осталих послова.
У библиотеци су послове школског библиотекара обављали: Велисављевић
Радивој,наставник руског језика и књижевности 94,5% и Миолски Ружица,наставник
српског језика и књижевности,5,5%.Ревизија школске је завршена.Комплетан библиотечки
фонд евидентиран је у књигама инвентара.
Школска библиотека је смештена у делу свечане сале у поткровљу зграде.Књижки фонд је
уређен по прописима компјутерски је обрађен по МПА програму и налази се на
располагању свим члановима библиотеке.
Преама евиденцији инветарне књиге,библиотека располаже са 12941 насловом.Укупан
број чланова библиотеке је 576, а од тог броја 504 су ученици, 69 запослени и 3 су остали.
Обрађено је и у програм унешено 8069 наслова.Књишки фонд је увећан донацијама
ученика,наставника и других као и куповином од стране школе.
Библиотека располаже литературом на српском,мађарском, енглеском,руском и немачком
језику.
Библиотека свакодневно ради пуно радно време.
Велисављевић Радивој
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4. 10. Извештај о раду стручних већа школе
Годишњи извештај о раду стручног већа:
друштвених наука
Председник Стручног већа је : Игор Марков
Чланови стручног већа су: Горица Крстић, Роберт Такарич, Лазарела Мајсторовић,
Маријана Анђић, Гизела Вуковић Сакал, Теодора Николић Шереш, Даниела Сувочарев

I
Реализован
дневни ред
II
Реализован
дневни ред

III
Реализован
дневни ред
IV
Реализован
дневни ред
V
Реализован
дневни ред

Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 31. 08. 2018.


На овом састанку је договорена расподела часова по предметима, а
часове грађанског васпитаља распоредила је директорка школе. Усвојен
је оквиран план активности за школску 2018/19. годину.
Датум: 31. 10. 2018.


Утврђен је тематски садржај допунске и додатне наставе и анализиран
успех и владање ученика на крају првог класификационог периода.
Ученици са једном или више слабих оцена упућени су на додатну
наставу.
Датум: 26. 12. 2018.


Анализиран успех и владање ученика на крају првог полугодишта.
Предати извештаји о реализацији додатних активности и семинара
током првог полугодишта.
Датум: 22. 03. 2019.


Анализиран успех и владање ученика на крају трећег класификационог
периода. Предати извештаји о реализацији додатних активности,
семинара и такмичења током трећег тромесечја
Датум: 24. 06. 2019.


Анализиран успех и владање ученика на крају другог полугодишта.
Предати извештаји о реализацији додатних активности, семинара и
такмичења током другог полугодишта.

Годишњи извештај о раду стручног већа:
српског језика и књижевности, српског језика као нематерњег, мађарскога језика,
музичке уметности и ликовне културе
Председник Стручног већа је :
Анђела Марковић, српски језик и књижевност
Чланови стручног већа су:
Маја Ђукић, српски језик и књижевност
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Јелена Куљић, српски језик и књижевност
Ружица Миолски, српски језик и књижевност
Ивана Јосимовић, српски језик као нематерњи
Цини Золтан, мађарски језик
Елвира Лабанц, мађарски језик
Роберт Кендереши, музичка уметност
Бранко Ђукић, ликовна култура
Небојша Којић, музичка култура
Ана Станар, ликовна култура
Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 14.9.2018.

I
Реализован
 Разматрање планова и програма рада за школску 2018/2019.
дневни ред
 Усаглашавање критеријума за оцењивање ученика
 Уџбеници
 Квартални преглед стручног усавршавања члавова већа
II
Датум: 26.12.2018.
Реализован
 Усвајање записника са претходне седнице
дневни ред
 Анализа успеха на крају првог полугодишта
 Стручно усавршавање
 Такмичења
 Увођење у наставу шк.2019/2020. изборног предмета Српски језик и
вештина комуникације
 Планирани угледни часови
 Припрема Светосавске приредбе и обележавање Дана школе
III
Датум: 22.3.2019.
Реализован
 Усвајање записника са претходне седнице
дневни ред
 Анализа активности у трећем кварталу ( Светосавска приредба, Дан школе)
 Извештај са такмичења ученика из матерњег језика и књижевности
 Реализација и планирање активности на допунској и додатној настави и
секцијама
 Договор око матурског испита
 Текућа питања
IV
Датум: 13.6. 2019.
Реализован
 Усвајање записника са претходне седнице
дневни ред
 Анализа реализованих активности стручног већа
 Анализа рада секција
 Извештај о одржаним угледним часовима
 Критеријуми оцењивања
 Подела фонда часова
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Годишњи извештај о раду стручног већа: Хемија и Биологија
Председник Стручног већа је : Бранка Михајловић, дипл.хемичар
Чланови стручног већа су:



Хемија: Бранка Михајловић; Јожеф Добо; Чила Капор; Љубиша Радишић и Јелена
Жупунски
Биологија: Горан Јањић; Емина Штајер-Халиловић; Биљана Голошин; Ангела
Лазар и Ивана Бојанић

I
Реализован
дневни ред

II
Реализован
дневни ред

III
Реализован
дневни ред

IV
Реализован
дневни ред

V
Реализован
дневни ред

Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 03.10.2018.


Избор потребних уџбеника; Распоред допунске,додатне,припремне наставе и
секције;
Разно. Именовани уџбеници за 2018/19.школску годину за Хемију и
Биологију. Утврђен распоред свих облика других, врста часова по
предметима.
Датум: 07.11.2018.


Стручно
усавршавање
наставника;
Анализа
постигнутог
успеха
ученика;Разно.
Према личним плановима стручног усавршавања је урађен план усавршавања
за ову годину. Анализиран је досадашњи постигнут успех за све ученике.
Датум: 26.12.2018.


Стручно усавршавање наставника; Распоред допунске и других облика
наставе, током распуста-у циљу подршке ученицима; Рад на електронском
дневнику;Разно.
Према плановима за усавршавањем наставника је разматрано досадашње
стручно усавршавање.За што бољим и успешнијим постигнућима ученика је
предложен овај распоред,током распуста.Спроведена је обука и увођење у рад
на пробној верзији за рад на ес-дневнику.
Датум: 22.03.2019.


Информација о завршетку наставе за сва IV и III4, одељења. Извештај о
постигнутом успеху ученика за протекли период.Припремне активности око
полагања матуре ученика, завршних разреда;Разно.
Дате су смернице за наредни период као и за завршетак наставе и даље
припреме; матурски испити код завршних разреда.
Датум: 13.06.2019.


Извештаји о постигнућима ученика завршних разреда.Реализација редовне и
свих других облика наставе,код свих,завршних одељења.Стручно
усавршавање наставника. Припремне активности око полагања завршног
испита за основне школе;Разно.
Веома успешни резултати, постигнутог успеха ученика, завршних
разреда.Реализација свих часова редовне наставе.Истакнуте:активности око
полагања матуре,чланови испитног одбора и распоред свих облика полагања
матурског испита.
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Годишњи извештај о раду стручног већа:
математика, информатика, физика
Председник Стручног већа је : Марков Александра
Чланови стручног већа су: Биљана Гошевски, Андреа Стојић, Вилмош Видач, Габријела
Мезеи Њергеш, Надежда Капор, Нађ Андреа и Мелеги Золтан

I
Реализован
дневни ред

II
Реализован
дневни ред

III
Реализован
дневни ред

IV
Реализован
дневни ред

Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 18.09.2018. у 14 часова







Избор заменика Стручног већа
Састављање плана рада Стручног већа
Организација допунске, додатне и секцијске наставе
План стручног усавршавања за чланове Стручног већа
Посета манифестацији „Ноћ истраживача“
Датум: 13.11.2018. у 14 часова






Анализа успеха на крају првог класификационог периода
План одржавања угледних часова
Реализација допунске и додатне наставе
Договор о изради паноа у учионицама
Датум: 21.03.2019. у 14 часова






Анализа успеха на крају првог полугодишта
Реализација допунске наставе
Резултати школског такмичења из математике
План стручног усавршавања у другом полугодишту
Датум: 09.05.2019. у 14 часова






Анализа уиспеха на крају трећег класификационог периода
Резултати Републичког такмичења из математике
Припремна настава из физике за матурски испит
Реализација предавања о Михајлу Пупину

Годишњи извештај о раду стручног већа:
Стручних медицинских предмета и психологије
Председник Стручног већа је : Драгана Иваница
Чланови стручног већа су:Милица Мартинов, Марта Макан Варга,Драгана Иваница и Тица
Снежана

I
Реализован
дневни ред
II

Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 28.08.2018



Планирање рада стручног већа за школску 2018'-2019
Подела предмета на наставнике

Датум: 29.10.2018
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Реализован
дневни ред
III
Реализован
дневни ред
IV
Реализован
дневни ред
V
Реализован
дневни ред




Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја
Организовање допунске наставе у циљу пружања помоћи ученицима

Датум: 26.12.2018
 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 Усклађивање критеријума чланова стручног већа
 Квартални преглед стручног усавршавања
Датум: 27.02.2019
 Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја
 Преглед одржаних допунских часова
 Квартални преглед стручног усавршавања
Датум: 24.06.2019




Анализа успеха ученика на крају школске године
Анализа рада стручног већа
Квартални преглед стручног усавршавања

Годишњи извештај о раду стручног већа:
НАСТАВНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
Председник Стручног већа је : Ђурић Радованка
Чланови стручног већа су: Бачујков Љиљана ,Богојевић Небојка, Вељковић Светлана,
Витомир Весна, Грујић Снежана, Дангубић Ева , Добаи Тибор , Ђурић Радованка , Ерић
Милена, Ковач Моника , Мандић Јасмина –боловање, Мартинов Магдолна, Мићановић
Данијела, Николић Лидија , Пајовић Гордана , Ракита Драгана , Рупел Маја –боловање,
Саву Светлана , Стаменковић Маја , Старчевић Вера, Тегелтија Саша, Чеке Лепојка
23.Шормас Јована –боловање, Јосић Дејана, Газибарић Станко, Домазет Миљан.
Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум:30.08.2018.

I
Реализован
дневни ред 1. Подела часова-глобални и оперативни планови
2. Санитарни преглед
3. Утврђивање плана стручног усавршавања
4. Избор уџбеника
II
Датум: 06.10.2018.
Реализован 1. Требовање за кабинет Здранствене неге
дневни ред 2. Стручне посете

III
Датум: 26.11.2018.
Реализован
дневни ред 1. Извештај стручног усавршавања за 1 квартал школске 2018-2019 године
IV

Датум: 26.12.2018.
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Реализован 1. Извештај стручног усавршавања за 2 квартал школске 2018-2019 године
дневни ред 2. Разно
V
Датум: 15.02.2019.
Реализован 1. Усвајање правилника о оцењивању
дневни ред
VI
Датум:22.03.2019.
Реализован 1. Припрема за матуру
дневни ред 2. Извештај стручног усавршавања
VII
Датум:15.05.2019.
Реализован 1. Договор око припреме кабинета за полагање матурског испита из
дневни ред Здравствене неге
2. Стручно усавршавање
3. Стручна посетра Специјалној болници Русанда у Меленцима
VIII
Датум: 25.06.2019.
Реализован
дневни ред 1. Стручно усавршавање,правилник о вредновању сталног стручног
усавршавања
IX
Датум: 01.07.2019.
Реализован
дневни ред 1. Подела распореда за школску годину 2019/2020 године

Годишњи извештај о раду стручног већа:
ФАРМЕУЦЕУТА, КОЗМЕТИЧАРА, ФРИЗЕРА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Председник Стручног већа је : Воргић Ујчић Наташа
Чланови стручног већа су: Зорана Михајловић, Јањић Олгица, Воргић Ујчић Наташа
Ђурић – Марковић Саша, Неговановић Татјана, Аћимов Јелена, Стојановић Тијана,
Будимлија Катарина, Драгиња Секулић, Васиљев Иван-спољни сарадник
Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 2.10.2018. (уместо 25.9.)

I
Реализован
 Усвајање записника са претходног састанка актива
дневни ред
 Набавка потрошног материјала
 Разно
II
Датум: 6.10.2018. (ванредни)
Реализован
 Усвајање записника са претходног састанка актива
дневни ред

Набавка опреме
III

Датум: 16.10.2018. (ванредни)
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Реализован 
дневни ред 

Усвајање записника са претходног састанка актива
Преглед стручног усавршавања у петогодишњем периоду

IV
Датум: 30.10.2018.
Реализован
 Усвајање записника са претходног састанка актива
дневни ред
 Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода.
 Разно
V
Датум: 27.11.2018.
Реализован
 Усвајање записника са претходног састанка актива
дневни ред
 Стручно усавршавање и реализација стручних посета.
 Набавка.
 Разно.
VI
Датум: 11.12.2018.
Реализован
 Стручно усавршавање
дневни ред
 Разно
VII
Датум: 21.12.2018
Реализован
 Усвајање записника са претходне седнице
дневни ред
 Разматрање успеха ученика на крају I полугодишта, реализација часова
 Стручно усавршавање- извештај на крају II квартала за актив
 Стручно усавршавање- извештај колегинице Саше Ђурић Марковић
 Разно
VII
Датум: 10.1.2019.
Реализован  Усвајање записника са претходног састанка актива
дневни ред  Ес дневник.
VIII
Реализован
дневни ред

Датум: 26.2. 2019.
1. Усвајање записника са претходног састанка актива
2. Стручно усавршавање

Датум: 22.3. 2019.
IX
 Усвајање записника са претходног састанка актива
Реализован
дневни ред  Разматрање успеха ученика након трећег класификационог периода.
 Блок следеће недеље.
 Стручно усавршавање
X
Датум: 28.5.2019.
Реализован
дневни ред  Договор око матуре
 Набавка фрижидера
 Организација стручне посете у оквиру блока из фармакогнозије
 разно
XI
Датум: 31.5.2019.
Реализован
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дневни ред  Договор око матуре
 Организација стручне посете у оквиру блока из фармакогнозије
 разно
XII
Датум: 4.6.2019.
Реализован
дневни ред 5. Разматрање успеха ученика четвртог разреда на крају класификационог
периода
6. Последњи договор у вези
стручне посете у оквиру блока из
фармакогнозије
7. разно
XIII
Датум: 18.6.2019.
Реализован
1. Разматрање успеха ученика четвртог разреда након матуре
дневни ред
2. Проблеми на матури
3. Договор око припрема података за годишњи звештај
4. Стручно усавршавање
XIV
Датум: 24.6.2019.
Реализован  Усвајање записника са претходне седнице
дневни ред  Разматрање успеха ученика првог, другог и трећег разреда на крају
школске године
 Договор око припрема података за годишњи звештај
 Расподела часова за следећу школску годину
 Избор председника актива за следећу школску годину
 Е-дневник

Годишњи извештај о раду стручног већа:
Физичког васпитања
Председник Стручног већа је : Бачић Кристина
Чланови стручног већа су: Еремић Магдалена, Танацковић Предраг

I
Реализован
дневни ред
II
Реализован
дневни ред
III
Реализован
дневни ред

Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
Датум: 31.08.2018.
 Избор председника стручног већа
 План стручног усавршавања
 План рада стручног већа
Датум: 06.09.2018.
 Подела секција и такмичења
 Припреме за такмичење
 Стручно усавршавање
Датум: 18.10.2018.



Представљање резултата са такмичења
Планирање одржавања угледних часова
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IV
Реализован
дневни ред
V
Реализован
дневни ред
VI
Реализован
дневни ред
VII
Реализован
дневни ред
VIII
Реализован
дневни ред
IX
Реализован
дневни ред
X
Реализован
дневни ред
XI
Реализован
дневни ред

Датум: 22.11.2018.
 Анализа рада на првом тромесечју
 Презентација извештаја са такмичења из фудбала
 Припреме за такмичење у пливању
Датум: 21.12.2018.
 Анализа рада на крају првог полугодишта
 Презентација извештаја са такмичења из рукомета и пливања
 Разно
Датум: 22.01.2019.
 избор новог председника
 припреме за такмичење из одбојке и кошарке
 разно
Датум: 12.02.2019.
 припреме за такмичења
 планирање и одржавање угледног часа
 разно (подела сала у зимском периоду)
Датум: 13.03.2019.
 представљање резултата са такмичења
 анализа рада
 разно
Датум: 16.04.2019.
 анализа рада у другом тромесечју
 презентација извештаја са такмичења
 разно
Датум: 14.05.2019.
 резултати такмичења
 усклађивање норми за атлетику
 разно
Датум: 18.06.2019.




анализа рада на крају године
презентација рада са такмичења
специјалне дипломе и захвалнице за школску 2018/19.
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Годишњи извештај о раду стручног већа:
страних језика
Председник Стручног већа је : Андријана Рацков Смиљковић
Чланови стручног већа су:
Душица Момирски, професор енглеског језика
Вера Радишић, професор француског и латинског језика
Даниел Киш, професор немачког језика
Сара Лошонц, дипломирани професор енглеског језика -Мастер
Јована Надрљански, професор француског и латинског језика
Андријана Рацков Смиљковић, мастер професор енглеског језика и књижевности
Реализовани састанци (кратак садржај записника) :
I
Датум: 31.8.2018.
Реализован дневни ред
 Планови и програми за 2018/2019 су прегледани и
усаглашени на нивоу енглеског језика. Договорено је да се
сваки гпдишнји план прилагоди сваком разреду
појединачно, у складу са нјиховим могућностима.
 Прочитан је извештај Педагошког колегијума, на коме су
усвојени предложени уджбеници. Наставници су се
договорили да предложе списак потребних књига на
страном језику за потребе библиотеке.
II
Датум: 6.10.2018.
Реализован дневни ред
 Поводом предстојеће посете покрајинског секретаријата за
образовање састављен је списак потребне опреме због
каснијих, могућих донација.
 Чланови актива су попунили табелу стручног усавршавања
кој аје прослеђена школском психологу Смиљани Берар.
 Закључено је да су први разреди изузетно мешовитог знања
те да у разредима има ученика са изузетним , напредним
знањем и ученика са готово никаквим знањем језика, што не
би смело да се деси јер уче енглески 8 година. Ученицима је
понуђена допунска настава, као и додатна за даровите. ИОП
2 се примењује у 3-4.
III
Датум: 21.12.2018.
Реализован дневни ред
 Закључено је да је семинар "Lifting the Book from the Page"
26.11. прошао одлично. У сарадњи са издавачком кућом
Акроноло семинар је одржан и добили смо 10 најновијих
књига на енглеском језику од којих је већина остављена
библиотеци, а део професорима за рад на часу.
 На семинару је и договорена сарадња са професорима из
Економске школе коју ћемо покушати да реализујемо у
2018/2019.
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IV
Реализован дневни ред

 Само један ученик није остварио успех ха крају првог
полугодишта. Заказана је допунска преко распуста, о чему
су обавештени разредни старешина, ученик и родитељи.
Датум: 1.3.2019.
 Школско такмичење ће бити организовано 5.3. у 13:00. Тест
је припремљен по угледу на тестове Окружног такмичења.
Датум: 25.3.2019

Реализован дневни ред

VI
Реализован дневни ред



Окружно такичење такмичење из енглеског језика
организовано 16.3. у 10:00 у Економској школи „Јован
Трајковић“ у Зрењанину. Учествовало је 6 ученика. Стефан
Опруц, Јована Танацковић, Александра Илић, Матија
Трифуњагић, Марина Милковић и Дејан Филипов. Окружно
такичење такмичење из немачког језика организовано 17.3.
у 10:00 у Зрењанинској гимназији у Зрењанину. Учествовала
је Чила Дамјановић. Ученици нису остварили довољан број
бодова за даљи пласман на републичко такмичење.
 Тест који је ученицима дат није био прилагођен њиховом
нивоу знања. Сам тест је урађен лоше те је било више
могућих одговора. Ученици стручних школа се и даље
такмиче са ученицима гимназија, без обзира на много мањи
фонд часова.
Датум: 25.6.2019.




Анализа успеха ученика у школској 2018/2019. Један
ученик разреда 1-1 није остварио позитиван успех. У
току распуста ће бити организована допунска настава, а
поправни ће бити 21. И 22. 8.
У наредној школској години задржаћемо уџбенике као и
претходних година.
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4. 11. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА
4.11.1. Извештај о раду стручног актива за школско развојно планирање
Чланови: Игор Марков, Даниел Киш, Гордана Пајовић, Милица Мартинов,
Смиљана
Берар, Вера Старчевић. Љубица Радош, представник Савета родитеља, Дуња Диклић,
представник ученика.
Циљ


Задатак
Унапређење
комуникације
и сарадње

Укључивање школског
психолога у часове
разредног старешине
првих разреда
Уједначавање критеријума
у оквиру стручних већа о
начинима сарадње ученика,
као и критеријумима
оцењивања
Планирање допунске и
индивидуализоване наставе



Унапређење
подстицања
ученика

Прво
полугодиште

Психолог

Начин праћења
Дневник обр. –
васпиног рада
Документација шк.
психолога

Стручна већа

Записници стручних
већа

Септембар
2018.

Предметни
наставници

Прво
полугодиште
Друго
полугодиште
Прво
полугодиште

Психолог

Истакнут распоред
допунске наставе
Књиге евиденције о
реализацији допунске
и индивид. наставе
Документација школ.
психолога
Плакат

Сарадња одељенских
старешина и стручних
сарадника

Прво
полугодиште

Сарадња предметних
наставника и стручних
сарадника

Прво
полугодиште

Одељенске
старешине и
стручни
сарадници
Предметни
наставници и
стручни
сарадници

Иницирање ваннаставних
активнсти

Прво
полугодиште

Секцијски рад

Прво
полугодиште

Израда плаката
Унапређење
рационалности
и организације

Реализатори

Прво
полугодиште

Индивидуално саветовање



Време
реализације

Сарадња стручних већа –
размена добре праксе
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Психолог
Педагог
Предметни
наставници

Наставници
здравствене
неге
Наставници
здравствене
неге и
предузетништва

Извештај Тима за
професионални
развој и Тима за
каријерно вођење и
саветовање
Евиденција стручних
сарадника
Евиденција стручних
сарадника

Извештаји
реализатора
Извештаји
реализатора





Унапређење
корелације и
примене знања
Углед и
промоција
школе

Организовање
хуманитарних акција
Реализација програма
вршњачке едукације

Децембар
2018.
Током првог
полугодишта

Организовање угледних и
огледних часова

Прво
полугодиште

Организовање трибина и
семинара
Промовисање свих акција
у школи
Ажурирање сајта школе

Прво
полугодиште
Прво
полугодиште
Прво
полугодиште

Укључивање спољњих
сарадника који су
стручњаци из одређених
области
Истицање позитивних
резултата ученика на
такмичењима
Школске новине

Прво
полугодиште

Ученици, Весна
Витомир
Патронажна
служба из
Саветовалишта
за младе
Тим за
професионални
развој
Психолог,
педагог
Наставници
Директор
Администратор
сајта
Наставници
предузетништва

Прво
полугодиште

Наставници

Прво
полугодиште

Андријана
Смиљковић
Рацков
Маја Ђукић
Андријана
Смиљковић
Рацков
Маја Ђукић
Станко
Газибарић
Смиљана Берар

Израда информатора школе Јун месец
2019

Извештај наставника
Извештај

Извештај Тима за
професионални развој
Извештај
Фотографије
Сајт школе
Сајт школе
Извештај Тима за
међупред.
компетенције и
предузетништво
Фотографије
Електронски часопис
Часопис у штампаној
форми
Сајт школе
Информатор
Сајт школе

Председник Тима : Игор Марков
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4. 11. 2. Извештај о раду актива за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма чине : Смиљана Берар, школски психолог,
Саша Ђурић Марковић, организатор практичне наставе, наставник стручних
фармацеутских предмета, Мартинов Магдолна, организатор практичне наставе, наставник
здравствене неге, Андреа Нађ, наставник информатике, Душица Момирски, наставник
енглеског језика, Небојка Богојевић, наставник здравствене неге, Олгица Јањић, наставник
стручних фармацеутских предмета, Кристина Бачић, наставник физичког васпитања.
Нецин Сања – директор школе такође учествује у раду овог актива.
Задаци овог стручног актива су израда предлога Годишњег програма рада школе, сарадња
са Стручним активом за школско развојно планирање, праћење реализације Годишњег
програма, ажурирање података, информација и новина битних за развој школског
програма , те измене и допуне Годишњег програма у складу са потребама школе и
сугестијама добијеним од просветног саветника који врши стручно-педагошки надзор
(према Правилнику о стручно-педагошком надзору).
Током првог полугодишта чланови су пратили измене и допуне школског програма , а које
су се односиле на следеће:
- Чланом 79 а Закона о војној, радној и материјалној обавези ученици средњих
школа су дефинисани као категорија грађана која се стицањем знања и вештина
кроз систем образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у условима
ванредног и ратног стања. Планирано је да се теме (11)реализују факултативно
током четири часа одељенског старешине и да буду груписане на следећи начин
Час 1 – Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране
републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјана обавеза у
Републици Србији
Час 2 – Како постати официр Војске Србије; Како постати порфесионални
војник;Физичка спремност
Час 3 – Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни
отрови, биолошка и запаљива средства, Цивилна заштита,
Час 4 – Тактичко технички збор.
Ове активности унеће се анексом у Школски програм и Годишњи план рада школе.
За реализацију часова стручна помоћ ће се остварити контактирањем особе из
Центра за МО за локалну самоуправу Зрењанин, мајор Властимир Радивојевић
(023/561-252, 064/887-4-463). Планирано је да се теме реализују као предавање у
Свечаној сали наше школе за ученике завршних разреда.
-

-

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),Министар просвете, науке и
технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном
плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у
подручју рада Здравство и социјална заштита – српски језик и вештина
комуникације (у прилогу)
На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),Министар просвете, науке и
79

технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном
плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у
подручју рада Здравство и социјална заштита – српски као нематерњи језик (у
прилогу)
Наведене допуне унете су анексом у Школски програм
Како је током ове школске године стављен акценат на међупредетне компетенције,
исходе у настави и пројектну наставу планирана је реализација Програма обуке
наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је
решењем министра број: 153-02-00027/2017-07. Дана 20. маја 2019. почeла је
реализација обука наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним
школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.
Обуке су тродневне (два дана у непосредном извођењу и један дан онлајн) и реализоваће
се у периоду од 20. маја до 01. септембра 2019. године.
Председник
Смиљана Берар

4. 12. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА У ШКОЛИ
4. 12. 1. Извештај о раду Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
Садржај активности

Време реализације

Анализа квалитета
образовно – васпитног рада
установе и предлози за
унапређивање
Прађење остваривања
школског програма

Септембар 2018.

Праћење остварености
циљева и стандарда
постигнућа
Праћење резултата рада
ученика
Вредновање рада наставник
и стручног сарадника

Децембар 2018.
.

Септембар децембар 2018.

Праћење развоја њихових
компетенција у односу на
захтеве
квалитетног

Након обављених
анализа / током
године

Носиоци активности
Директор , стурчни
сарадник

Новембар 2018.

Стручни Актив за РШП

Наставици

Квартално

Од. старешина
Психолог, педагог
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Наставници, стручни
сарадници и директор

Начин праћења

Извештај
Извештај Актива
ШРП
Састанци
стручних већа
Извештаји
одељења
Евиденција
стручних
сарадника,
протоколи за
праћење часова
Индивидуални
планови стручног
усавршавања

образовно – васпитог рада,
резултате самовредновања и
спољашњег вредновања
Унапређивање методологије
самовредновања
Коришћење аналитичко истраживачких података за
даљи развој установе
Едукације наставног особља
– семинари трибине

Током године

Чланови тима у сарадњи са
Тим за самовредновање

Током године
Чланови тима
Током године
Наставици

Извештаји
Извештаји,
учешће у
истаживању
Евиденција
стручног
усавршавања

Координатор Актива : Саша Ђурић Марковић

4. 12. 2. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција
Активности које су реализоване у оквиру састанака Тима :
1. Формирање тима и подела задатака
2. Креирање плана рада
3. Промоција предузетништва
4. Организовање тестирања за професионалну оријентацију
5. Подизање свести о важности међупредметних компетенција
6. Развијање међупредметне компетенције одговоран однос према околини
Поводом тачке 3 - промоција прдузетништва, у оквиру рада тима реализовано је неколико
активности. Неке ћемо само набројати, а неке детаљније приказати.
1. У склопу наставе наставног предмета Књиговодство, образовног профила мушки и
женски фризер у сарадњи са Националном службом за запошљавање организовано је
предaвање предузетнице Сузане Гут дана 20.11.2018. године. Сузана Гут је власница
Козметичког салона ``Сузана`` и већ неке две године је жена предузетник. На овом
предaвању били смо у прилици да спојимо три предмета (књиговодство,
предузетништво и практичну наставу), и повезали међупредметне компетенције.
Чули смо нешто ново о новим техникама рада из области козметологије и услуга, чули
неке савете са којима се наша гошћа сусрела и начин на који их је решавала. На крају
предвања предметни наставник Катарина Будимлија, направила је мали бизнис план
за отварање самосталне фризерске радње и представила их ученицима.
2. У сарадњи са Националном службом за запошљавање и предмета предузетништво
организовано је предавање др. Славенке Петковић Ћурић, истакнутог кардиолога, која
је након 25 година стручног рада у државној служби основала своју приватну
специјалистичку ординацију. Она је несебично поделила своје богато искуство из
медицине и причаћа о својим предузетничким подухватима. На предавању је
присуствовао део одељења 4-1 (медицинска сестра техничар – прва група) и 4-6
(медицинска сестра – техничар одељење на мађарском језику).
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3. У уторак, 22.01.2019.г. на часу предузетништва, гост предузетник, дипломирани
економиста Јелена Старчевић, власник дома за одрасла и стара лица је ученицима
одељења IV5 и IV6 открила разлоге због којих је напустила успешну каријеру у
осигуравајућем друштву (где је схватили да је успешан менаџер), положила испит за
лиценцу, наставила и развила породични посао у дому за одрасла и стара лица. Такође
је истакла лепоту и предности бављења приватним послом, али је указала на трошкове
и проблеме са којима се суочила.
4. У уторак, 22.01.2019.г. на часу предузетништва, гост предузетник - доктор
стоматологије Александар Ђукић је испричао своју предузетничку причу ученицима
IV2.
5. У среду, 23.01.2019.г. гост предузетник Тијана Живанов је на часу предузетништва
упознала ученике IV5 са начином отварања козметичког салона и истакла значај који је
за њу имала финансијска подршка Нацоналне службе за запошљавање. Такође је
указала на неопходност сталног стручног усавршавања, посете сајмовима козметике
као и на предности приватног бизниса и карактеристике које мора да има предузетник
да би био успешан.
Након излагања предузетника и одговарања на питања присутних у вези посла којим се
баве, представник Националне службе за запошљавање - Александра Штрбац је
ученицима предочила могућности финансијске ( бесповратна средства за само запошљавање и запошљавање нових лица ) и стручне помоћи (обуке) које пружа
Национална служба за запошљавање незапосленима, посебно младима, као и услове
које је потребно испунити за добијање истих. Ученицима су на овим часовима пружене
изузетно значајне информације из угла Националне службе за запошљавање, али и из
угла предузетника засноване на њиховим искуствима.
Још неке активности :












20 – 22. 9. 2018. – посета привредној манифестацији ЗрБизНет у циљу подршке
духу предузетништва,
21. 9. 2018. – предавање „Колико је важан фидбек ваших корисника и како га
користити“ ,
28. 9. 2018. – посета манифестацији „Ноћ истраживача“,
2. 10. 2018. – Једна предузетничка прича и представљање конкурса „Генератор“,
4. 10. 2018. – посета каравану „Изађи ми на теглу“ ,
11. 10. 2018. – предавање „Дигитални маркетинг“ ,
18. 10. 2018. – предавање „Формула за постављање стратегија онлајн комуникације“ ,
22. 10. 2018. – предавање „ДМ инкубатор“ ,
22. 11. 2018. – предавање из маркетига „Практични савети за успешну Instagram
причу“ ,
23. 11. 2018. – едукација за професионалне рачуновође,
29. 11. 2018. – у просторијама „Стартир центра“ у Зрењанину одржано је предавање
„Излазак из зоне комфора I flow“ ,
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3. 12. 2018. – едукативна трибина Народне банке Србије и „Економско – трговинске
школе“ ,
У мају 2019. – представљање програма раног развоја и програма суфинансирања
иновација, предавањa : „Girls in ICT day“, „Како пласирати производе на тржиште“ ,
„Лидерство и бизнис“ и „Израда бизнис плана“.

У оквиру тачке 4 - организовање тестирања за професионалну оријентацију, активности
су приказане у извештају о остваривању програма каријерног саветовања и професионалне
оријентације ученика.
У оквиру тачке 6 - развијање међупредметне компетенције одговоран однос према
околини, активности су приказане у извештају о остваривању програма заштите животне
средине.
4. 12. 3. Извештај о раду Тима за професионални развој - стручно усавршавање
Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег
обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа
њихових постигнућа.
Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које
подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за
унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и
неге деце.
Поред тога, саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем
у одређено звање.
 Професионални развој наставника је сложен, дугорочни, доживотни процес усмерен
на унапређење квалитета наставе и положаја наставничке професије у друштву.
 Професионални развој наставника односи се на континуирано усавршавање
постојећих и стицање нових знања, вештина, ставова и перспектива, који доприносе
квалитетнијем обављању посла, унапређењу квалитета учења и постигнућа ученика,
али и развоју професионалне улоге наставника.
 Професионални развој наставника усмерен је на развој особе унутар њење
професионалне улоге и укључује како формално искуство (семинари, радионице,
професионални скупови, рад са ментором итд.), тако и неформално искуство
(читање стручних часописа, професионалних публикација, гледање телевизијских
емисија које се односе на поједину научну област и сл.), али и самоевалуацију,
саморефлексију наставничког искуства.
Током школске 2018/19. Одржано је 4 састанка Тима. Поред посете психолога, педагога и
директора часовима колега, одржавани су и угледни и огледни часови (евиденција у
запиницима Тима).
Колеге су присуствовале и стручним семинарима, предавањима, трибинама, обављене су и
стручне посете (евиденција у извештајима о стручном усавршавању, у извештајима
актива).
Актедитованом семинару „ Могућности за унаппређење сарадње и тимског рада у
установи“, каталошки број семинара бр 124., К4, П4. – присуствовало је 30 наставника.
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4. 12. 4. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Р.б.

Циљ

Активност

1.

Формирање
тима и подела
задатака

Конституисање Тима

2.

Креирање плана
рада
Праћење
ученика који
иду по ИОП-у
Праћење
активности у
одељењу
Анализа
остварених
резултата на
крају првог
полугодишта
Праћење
ученика С.П.
током припреме
за полагање
матурског
испита
Сарадња са
родитељима
ученика
Анализа
остварених
резултата на
крају школске
године

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Ноциоци
активности
Наставници,
родитељ,уче
ники

Инструмент
праћења
Записник са
седнице тима

Операционализација
плана рада
Вођење
документације

Начин
реализације
Одабир на
основу плана
рада уз договор
са директором
Дефинисање
активности
Квартални
састанци Тима

Тим и
психолог
Тим и
психолог

Праћење понашања и
рада ученика

Свеске за свако
одељење

Предметни
наставници

Увид у комплетну
документацију

Крај провог
полугидишта

Тим и
психолог

Мејлови,
комуникација
Мејлови,
комуникација,
записници
Увид на
месечном
нивоу
Мејлови,
комуникација,
записници

Друго полугодиште

Одлазак на
часове практичне
наставе

Психолог,
од.
старешина

Евиденција
(досије
ученика)

Вођење
документације

Разговори,
консултације

Тим и
психолог

евиденција

Увид у комплетну
документацију

Крај провог
полугидишта

Тим и
психолог

Мејлови,
комуникација,
записници

Током школске године је одржано 6 састанака Тима.
Координатор тима
Смиљана Берар
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4. 12. 5. Извештај о раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе
У току школске 2018/2019. школске године, Тим за самовредновање и вредовање рада
школе одржао је 5 седница о којима постоје записници.
Активност :

Хронолошки приказ активности :
Време
Носиоци
реализације :
активности :

Прва седница Тима
- конститусање Тима и подела задужења
- упознавање са планом рада Тима
Друга седница Тима
- договор око припреме упитника
- договор у вези са узорком испитаника
- договор око динамике активности и
задужења
- Припрема упитника за анкетирање
ученика, родитеља и наставника

10. 10. 2018.

Чланови Тима

Записник

20. 12. 2018.

Чланови Тима

Записник

20. 12. 2018.

29. 12. 2018.

Психолог Смиљана
Берар и педагог
Јелена Кецман
Разредне старешине
Председник Савета
родитеља
Психолог школе
Смиљана Берар
Задужени чланови
Тима

15. 1. 2019.

Чланови Тима

Записник

31. 1. 2019.

Педагог и психолог

Извештај

4. 2. 2019.
7. 2. 2019.

Педагог школе
Јелена Кецман

Извештај

5. 2. 2019.

Психолог
Смиљана Берар

Извештај

18. 3. 2019.

Чланови Тима

Записник

- Анкетирање ученика
- Анкетирање Савета родитеља

21. 12. 2018.
21. 12. 2018.

- Анкерирање наставника

26. 12. 2018.

Трећа седница Тима
- Бројање и статистичка обрада података
добијених анкетирањем
Четврта седница Тима
- договор око тога да се узорак
анкетираних родитеља прошири
- договор у вези са узорком испитаника
- договор око динамике активности и
задужења
- Бројање и статистичка обрада података
добијених анкетирањем
- Дефинисање јачих и слабијих страна, тј.
квалитативна обрада података добијених
на узорку ученика и родитеља, те писање
извештаја о обављеном истраживању
- Дефинисање јачих и слабијих страна, тј.
квалитативна обрада података добијених
на узорку наставника, те писање
извештаја о спроведеном испитивању
Пета седница Тима
- договор око реализације истраживања
у вези са оцењивањем ученика и

Начин
праћења
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Упитници
Попуњени
упитници
Попуњени
упитници
Записник

поступцима оцењивања
- договор у вези са узорком испитаника
- договор око динамике активности
- Осмишљавање упитника у вези са
оцењивањем ученика
- Анкетирање ученика и бројање одговора
по питањима
- Статистичка и квалитативна анализа
резултата истраживања
- Писање извештаја о спроведеном
истраживању

26. 3. 2019.
Током априла
Током маја
29. 5. 2019.

Педагог
Јелена Кецман
Психолог
Смиљана Берар
Педагог
Јелена Кецман
Педагог
Јелена Кецман

Упитник
Попуњени
упитници
Извештај
Извештај

У току школске 2018 / 2019. године извршено је вредновање следећих области
квалитета :
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Вреднована су подручја вредновања : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. и 2.5.
Техника истраживања : анкетирање
Инструмент истраживања : упитник
Узорак : ученици Медицинске школе, шест одељења – I 4, II 3, II 4, III 5, III 6, IV 3.
Тип узорка : репрезентативан / групни узорак
Величина узорка : 138 испитаника
На скали од 1 – 4, област квалитета „Настава и учење“ од стране ученика оцењена је
средњом оценом 3,07.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5 : ЕТОС
Вреднована су подручја вредновања : 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. и 5. 5.
Техника истраживања : анкетирање
Инструмент истраживања : упитник
Узорак : родитељи ученика + чланови Савета родитеља
Тип узорка : репрезентативан / групни узорак
Величина узорка : 98 ( 84 + 14 ) испитаника
На скали од 1 – 4, област квалитета „Етос“ од стране родитеља оцењена је средњом
оценом 3,65.
Доказ : извештај о самовредновању од 4. и 7. 2. 2019. који је поднела педагог школе
Јелена Кецман.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5 : ЕТОС
Вреднована су подручја вредновања : 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. и 5. 5.
Техника истраживања : анкетирање
Инструмент истраживања : упитник
Узорак : наставници
Тип узорка : репрезентативан / групни узорак
Величина узорка : 69 испитаника
На скали од 1 – 4, област квалитета „Етос“ од стране наставника оцењена је средњом
оценом 3,69.
Доказ : извештај о самовредновању од 5. 2. 2019. који је поднела психолог школе
Смиљана Берар
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Вредновано је подручје вредновања : 2. 4. , односно показатељи вредновања 2.4.1. и
2.4.3. који се односе на оцењивање ученика и давање повратних информација о
њиховом раду и напредовању.
Техника истраживања : анкетирање
Инструмент истраживања : упитник
Узорак : ученици средње Медицинске школе
Тип узорка : репрезентативан / групни узорак
Величина узорка : 115 испитаника
На скали од 1 – 4, начини оцењивања у настави, од стране ученика оцењени су средњом
оценом 2, 84.
Доказ : извештај о самовредновању од 29. 5. 2019. који је поднела педагог школе
Јелена Кецман.
Педагог школе : Јелена Кецман
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5. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
Чланови: Игор Марков, Даниел Киш, Гордана Пајовић, Милица Мартинов,
Смиљана
Берар, Вера Старчевић. Љубица Радош, представник Савета родитеља, Дуња Диклић,
представник ученика.
Циљ


Задатак
Унапређење
комуникације
и сарадње

Укључивање школског
психолога у часове
разредног старешине
првих разреда
Уједначавање критеријума
у оквиру стручних већа о
начинима сарадње ученика,
као и критеријумима
оцењивања
Планирање допунске и
индивидуализоване наставе



Унапређење
подстицања
ученика

Прво
полугодиште

Психолог

Начин праћења
Дневник обр. –
васпиног рада
Документација шк.
психолога

Стручна већа

Записници стручних
већа

Септембар
2018.

Предметни
наставници

Прво
полугодиште
Друго
полугодиште
Прво
полугодиште

Психолог

Истакнут распоред
допунске наставе
Књиге евиденције о
реализацији допунске
и индивид. наставе
Документација школ.
психолога
Плакат

Сарадња одељенских
старешина и стручних
сарадника

Прво
полугодиште

Сарадња предметних
наставника и стручних
сарадника

Прво
полугодиште

Одељенске
старешине и
стручни
сарадници
Предметни
наставници и
стручни
сарадници

Иницирање ваннаставних
активнсти

Прво
полугодиште

Секцијски рад

Прво
полугодиште

Организовање

Децембар

Израда плаката
Унапређење
рационалности
и организације

Реализатори

Прво
полугодиште

Индивидуално саветовање



Време
реализације

Сарадња стручних већа –
размена добре праксе
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Психолог
Педагог
Предметни
наставници

Наставници
здравствене
неге
Наставници
здравствене
неге и
предузетништва
Ученици, Весна

Извештај Тима за
професионални
развој и Тима за
каријерно вођење и
саветовање
Евиденција стручних
сарадника
Евиденција стручних
сарадника

Извештаји
реализатора
Извештаји
реализатора
Извештај наставника





Унапређење
корелације и
примене знања
Углед и
промоција
школе

хуманитарних акција
Реализација програма
вршњачке едукације

2018.
Током првог
полугодишта

Организовање угледних и
огледних часова

Прво
полугодиште

Организовање трибина и
семинара
Промовисање свих акција
у школи
Ажурирање сајта школе

Прво
полугодиште
Прво
полугодиште
Прво
полугодиште

Укључивање спољњих
сарадника који су
стручњаци из одређених
области
Истицање позитивних
резултата ученика на
такмичењима
Школске новине

Прво
полугодиште

Витомир
Патронажна
служба из
Саветовалишта
за младе
Тим за
професионални
развој
Психолог,
педагог
Наставници
Директор
Администратор
сајта
Наставници
предузетништва

Прво
полугодиште

Наставници

Прво
полугодиште

Андријана
Смиљковић
Рацков
Маја Ђукић
Андријана
Смиљковић
Рацков
Маја Ђукић
Станко
Газибарић
Смиљана Берар

Израда информатора школе Јун месец
2019

Извештај

Извештај Тима за
професионални развој
Извештај
Фотографије
Сајт школе
Сајт школе
Извештај Тима за
међупред.
компетенције и
предузетништво
Фотографије
Електронски часопис
Часопис у штампаној
форми
Сајт школе
Информатор
Сајт школе

Председник Тима : Игор Марков
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6. ИЗВЕШТАЈИ О ОСТВАРИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

Извештај о остваривању програма каријерног саветовања и професионалне
оријентације ученика
Од планираних активности за школску 2018 / 2019. годину, у оквиру рада Тима, као и на
часовима различитих наставних предмета реализовано је следеће :
1. Прикупљање података о успешности ученика приликом уписа на факултете ;
2. предавања, саветовања и разговори са ученицима четвртих разреда на часовима
предузетништва ;
3. у сарадњи са Националном службом за запошљавање у периоду од 29. до 30. 10. 2018.
године у нашој школи одржано је тестирање за професионалну оријентацију ученика.
Циљ овог теста јесте да помогне ученицима да боље упознају себе и своје
карактеристике. Тест је сачињен од теста интересовања, личности, способности и
опште културе. Након тога план је да се разговара са психологом, који даје предлог шта
би могли да упишу, али коначна одлука је на ученицима и родитељима. Овим
испитивањем обухваћени су ученици четвртих разреда ( 4-2 медицинска сестра –
техничар, 4-3 медицинска сестра–техничар, 4-5 фармацеутски техничар и 4-6
медицинска сестра техничар – одељење на мађарском језику) ;
4. посете здравственим и другим установама ради упознавања врста и организације
рада у њима ;
5. стручна предавања ;
6. 7. 3. 2019. – посета Сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду.
 Дана 7.3.2019.г. ученици четвртог разреда Медицинске школе у Зрењанину, у пратњи
професорки Ракита Драгане и Секулић Драгиње, посетили су Сајам образовања
„Путокази“ у Новом Саду. На Сајму образовања су поред средњих школа били
представљени како државни тако и приватни факултети, те су ученици могли да се
распитају о свим детаљима уписа, школовања и школарина на овим факултетима.
Поред поменутих факултета са седиштем у Србији, на сајму су се представили и
факултети из Словеније, али и других страних земаља (које ће се детаљније
представити у Белекспоцентру у Београду 8. и 9. марта – 18 страних земаља на сајму
Еду фаир 2019).
Истовремено су били и сајам књига и сајам запошљавања, те су ученици били у
могућности и да одаберу и купе књиге, али исто тако и да виде која се занимања траже,
односно могућности њиховог запослења након завршене средње школе.
Ученици су могли да присуствују предавању на тему: „Савремена образовна
технологија у пракси“ чији је организатор Покрајински секретаријат за образовање,
управу, прописе и националне мањине – заједнице. Такође, ученици су могли да
присуствују предавању и дискусији, чији је организатор Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, тј. Округли сто на тему: “Пословно име образовања из угла
ученичких задруга, компанија и дуалног образовања“ .
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Извештај о остваривању програма здравствене заштите ученика
Септембар
Хуманитарна организација Caritas Србије реализовала је пројекат HUMAN RIGHTS
ПРОМЕНЕ који је финансиран од стране Европске Уније кроз програм Европски
инструменти за демократију и људска права. Једна од активности из овог пројекта
обухватала је кампању за подизање свести о проблемима и дискриминацији са којима
се суочавају особе са менталним сметњама и инвалидитетом. Као посебну циљну групу
издвојили су адолесценте и предложили реализацију едукативних радионица у оквиру
којих би се са ученицима разговарало о менталном здрављу уопште, али и о стигми и
предрасудама које прате менталне поремећаје. Радионица је имала има форму двочаса и
у њој је учествовао 21 ученик наше школе од другог до четвртог разреда ( доказ :
списак ученика који су учествовали у радионици, видео снимак ).
Октобар
1. 10. и 11. 10. 2018. године, у просторијама Саветовалишта за младе у школском
диспанзеру одржао се семинар "Сачувајмо здравље". Учествовало је 4 ученика 2/2
разреда ( доказ : извештај психолога ).
2. 19. 10. 2018. године, Црвени крст Зрењанина, у сарадњи са Заводом за јавно здравље
Зрењанин, одржао је предавање на тему „Превенција гојазности код младих и
препоруке о здравој исхрани“. Предавању је присуствовало одељење 1/1 и 20
наставника ( доказ : извештај о сарадњи од 25. 10. 2018. ).
Новембар
1. 07. и 08. 11. 2018. године, у просторијама Саветовалишта за младе у школском
диспанзеру одржао се семинар "Сачувајмо здравље".Учествовало је 4 ученика 2/4
одељења ( доказ : извештај психолога ).
2. У сарадњи са Удружењем грађана за борбу против
наркоманије „Аурора“ и Удружења „Марита западни
Балкан“, 13. и 14. 11. 2018. године, у виду предавања,
реализовао се програм превенције наркоманије под називом
„Престани пре него што почнеш“. Предавањима су
присуствовали ученици од 1 – 4. разреда (10 одељења) и 22
запослена (доказ : извештај психолога ).
Децембар
1. У сарадњи са „Центром за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију
здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству“, 3. 12. 2018. године,
за време 6. и 7. часа, одржана је трибина „Злоупотреба психоактивних супстанци“.
Њоме су били обухваћени ученици првих разреда и 13 запослених у школи (доказ:
извештај психолога ).
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2. У сарадњи са „Црвеним крстом“ одржанo je 8 предавања за ученике на тему „Полно
преносиве болести“ . Предавања су одржана у току 4 дана ( 4, 7, 13. и 14. 12. 2018.
године ), и то по следећој динамици :









I ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 4. 12. 2018. у одељењу 2 – 1, 5. час.
II ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 7. 12. 2018. у одељењу 3 – 2 , 2. час.
III ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 7.12.2018. у одељењу 4 – 4, 4. час.
IV ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 7.12.2018. у одељењу 1 – 1, 5. час.
V ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 7.12.2018. у одељењу 4 – 1, 6. час.
VI ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 13.12.2018. у одељењу 3 – 4 , 2. час.
VII ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 14.12.2018. у одељењу 3 – 3, 1. час.
VII ПРЕДАВАЊЕ реализовано је дана 14.12.2018. у одељењу 3–1, 2. час.

Заједно са ученицима, на предавањима је било присутно и неколико запослених ( доказ :
извештај психолога и појединачни извештаји о присутности ).
3. 18. 12. 2018. – активисти Црвеног крста одржали су предвање на тему „Промоција
добровољног давања крви“. Предавању је присуствовало 4 одељења четвртих
разреда и 13 запослених.
Јануар

1. 25. 1. 2019. године, у свечаној сали, за ученике наше
школе одржано је предавање на тему „Превенција
рака грлића материце“. Предавању је присуствовало
и неколико запослених. Након презентације, ученици
су могли да дискутују и постављају питања у вези
темом. Такође, подељен је едукативни материјал.

2. 25. 1. 2019. године, у свечаној сали школе, Патронажна служба је одржала предавање
на тему „Превенција карцинома“. Трибини је присуствовало 8 ученика из 3/4 и 3/6.
3. Поводом Националног дана без дуванског дима, 31.
јануара 2019. године, у свечаној сали школе одржано
je предавање за ученике на тему „Никотинизам“.
Предавању су присуствовали ученици 4/1, 4/3 и 2/1
разреда ( доказ : извештај о предавању од 31. 1. 2019.
године ).
4. Такође, на часу хемије, ученици 4/1 и 4/3 разреда
направили су пано којим се указује на штетност
дуванског дима.
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Фебруар
1. 13. и 14. 2. 2019. године, у просторијама Саветовалишта за младе у школском
диспанзеру одржао се семинар "Сачувајмо здравље". Учествовало је 4 ученика 2/5
разреда ( доказ : извештај психолога ).
2. 13. 2. 2019. одржано је предавање на тему „Неуроразвојне сметње код деце“ од
стране дефектолога Мире Младеновић. Предавању су присуствовали ученици из 5
одељења и 23 запослена ( доказ : извештај о одржаном предавању ).
Март
1. 07. 03. 2019. године, у просторијама Саветовалишта за младе одржан је семинар
"Превенција злостављања и занемаривања". 5 ученика 3/3 разреда присуствало је
семинару ( доказ : извештај психолога ).
2. 13. и 14. 3. 2019. године, у просторијама Саветовалишта за младе у школском
диспанзеру одржао се семинар "Сачувајмо здравље". Учествовало је 4 ученика 2/1
разреда ( доказ : извештај психолога ).
3. 19. 03. 2019. године, у просторијама Саветовалишта за младе одржан је семинар
"Превенција злостављања и занемаривања". 5 ученика 3/3 разреда присуствало је
семинару ( доказ : извештај психолога ).
Април
1. 10. и 11. 4. 2019. године, у просторијама Саветовалишта за младе у школском
диспанзеру одржао се семинар "Сачувајмо здравље". Учествовало је 4 ученика 2/2
разреда ( доказ : извештај психолога ).
Мај
1. 15. и 16. 5. 2019. године, у просторијама Саветовалишта за младе у школском
диспанзеру одржао се семинар "Сачувајмо здравље". Учествовало је 4 ученика 2/5
разреда ( доказ : извештај психолога ).
Јун
1. 10. јуна 2019. године, у свечаној сали наше школе, одржана је трибина под називом
„Представимо службу поливалентне патронаже у нашем граду“. Трибина је трајала
два школска часа. Присутни су били ученици 3/1 и 3/2 разеда, као и 23 наставника.
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Извештај о остваривању програма заштите животне средине
1. 12. октобра 2018. ученици и наставниси су посетили изложбу „Мала школа природе“
Зрењанинске групе наставника природних наука у делу изложбеног салона Народног
музеја Зрењанин. Циљ изложбе је био, са једне стране, да се ученици и одрасли
упознају са биљним врстама које их окружују и са друге стране, да се укаже на
проблем смањења бројности и значај инсеката опрашивача, птица певачица, сова и
слепих мишева, како у руралном и пољопривредном подручју тако и у урбаним
срединама. У оквиру изложбе, одржано је и предавање “О лековитим и инвазивним
биљним врстама”. Упознавање домаћих, аутохтоних, врста имао је за циљ подизање
свести о њиховом значају и о штети која се наноси нестручним уношењем страних,
често инвазивних врста. Поред тога, указано је значај неговања градских паркова,
као природне и културне баштине.
2. 21. 3. 2019. на пригодан начин обележен је „Светски дан шуме“ , а учествовали су
ученици 2/4, 4/1, 4/2 и 4/3 разреда.
3. 22. 3. 2019. обележен је „Светски дан воде“ прилоком код су били ангажовани
ученици 4/1 и 4/2 разреда.
4. Јуна 2019. обележен је „Светски дан заштите животне средине“ путем едукације
ученика о важности поседовања еколошке свести.
5. Наша школа се прикључила и Пројекту под називом „Уређивање и озелењавање
школског дворишта и атријума унутар школске зграде“. Према плану из Пројекта,
извршене су следеће активности :
А) Припреме терена:
1.
2.
3.
4.

Прскање хербицидом за уништавање корова – реализовао школски мајстор 07.03.2019.
Припрема за ученике и наставнике у вези предстојећих радова (едукација) 15.03.2019.
Набавка земље и пуњење жардињера (укупно 18 m3) - реализовано 18.03. и 19.03.
Наставници и ученици Медицинске и Пољопривредне школе су 18. 03. и 19.03. у
преподневним часовима извршили попуњавање жардињера земљом, као и копање рупа,
као припрему за садњу.

Б) Садња :
Након приспећа садница , наставници и ученици обе школе , уз учешће школског мајстора и
других запослених, извршили су садњу свих предвиђених садница (укупно 21 садница): 2
пирамидална граба у атријумима школе, 7 јавора испред учионица које гледају на спортски
терен, 4 бора у низу поред зграде, 4 јапанске трешње на улазу у школу и 4 кугласта багрема
у жардињере испред спортског терена. По садњи извршено је заливање и равнање околне
земље и чишћење стаза и ходника, као завршна фаза свих радова.
Ц) План одржавања и даље активности:
У договору и по инструкцијама инжењера хортикултуре расадника ЈКП Чистоћа и зеленило
(Александра Магазин ) и пејсажног архитекте-наставника Пољопривредне школе (Љиљана
Бачвански) направљен је план даљег одржавања зеленила ( ђубрење, односно прихрана
земљишта, заливање и орезивање). За орезивање и евентуалну заштиту од болести укључиће
се током године, по потреби, наставници и ученици Пољопривредне школе.
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Д) Садња ситног садног материјала –лековитог биља у атријумима
По набавци расада ситног (зељастог) садног материјала, 26.03. 2019. извршена је додатна
садња лековитог биља ( рузмарин, нана, матичњак, мајчина душица...) у жардињерама
атријума школе. Садњу су извршили ученици одељења IV 5 (фарм.техн.), заједно са
наставником Сашом Ђурић-Марковић, у оквиру блок наставе (фарм.технологије).

Извештај о остваривању програма школског спорта и спортских активности
Програм школског спорта и спортских активности највећим делом се реализовао путем
учешћа ученика на различитим такмичењима, као и кроз рад стручног већа. Извештај о
раду стручног већа наставника физичог васпитања постоји као посебан документ.
Ученици су, према својим афинитетима, учествовали на такмичењима из различитих
спортова, како групних тако и индивидуалних : гимнастика, џудо, атлетика, пливање,
стрељаштво, кик бокс, фудбал, кошарка, одбојка, рукомет итд.
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Извештај о остваривању програма културних активности школе
Септембар
1. 28. 9. 2018. ученици су посетили манифестацију „Ноћ истраживача“, која има
важан културолошки значај јер је посвећена популаризацији науке и учењу кроз
забаву. Бави се откривањем научних тајни и завиривањем иза кулиса
најневероватнијих научних експеримената.
Октобар
1. Поводом обележавања стогодишњице од оснивања „Српског народног одбора“ у
Великом Бечкереку, 31.10.2018. године, у Великој сали Културног центра Зрењанина,
ученици 1/2 и 1/4 разреда, у пратњи неколико професора, присуствовали су
премијерном приказивању документарног филма „Оснивање првог Српског народног
одбора 1918. године”.
2. Задње недеље у месецу, ученици и наставници су посетили „Сајам књига“ у Београду.
Новембар
1. Поводом сто година од ослобођења Великог Бечкерека у Првом светском рату, 17. 11.
2018. године, ученици и наставници наше школе присуствовали су прослави на
централном градском тргу.
2. Под менторством наставнице Маје Ђукић, ученици су организовали приредбу поводом
другог међународог конгреса медицинских сестара Србије.
Јануар
1. 27. 1. 2019. године, поводом обележавања школске славе „Свети Сава“, организована
је приредба за ученике и наставнике школе.
Март
1. 4. 3. 2019. године, заједно са наставницима, ученици који су чланови новинарске
секције посетили су лист „Зрењанин“.
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2. Поводом обележавања Дана школе, 6. 3. 2019. године, реализовања је пригодна
приредба за ученике и наставнике.

Maj
1. 24. 5. 2019. године, ученици првог и другог разреда посетили су позориште и
одгледали представу „Ромео и Јулија“.
2. 27. 5. 2019. одржана је промоција књиге Алекандре Нинковић Ташић „Звездобројци“ ,
књига о животу и раду Михајла Пупина, Николе Тесле и Милутина Миланковића.
Промоција је одржана у свечаној сали школе, а присутвовали су јој ученици и
наставници.
Јун
1. 14. јуна 2019. одржана је матурска приредба за ученике завршних разреда.


У току првог полугодишта 2018/2019. школске године, у пратњи наставница Анђеле
Марковић и Јелене Куљић, одређени број заинтересованих ученика гледао је
позоришну представу „Љубавно писмо“.



Организовано је и вођење ученика 1/2 разреда у Народни музеј у Зрењанину, на
изложбу о сликару Васи Поморишцу. Ученике су на изложбу водила 2 наставника.



Заједно са наставницом Андријаном Рацковић Смиљковић, ученици 1/5 разреда
посетили су ботаничку башту, Музеј илузија и Зоо врт у Београду.
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Извештај о остваривању програма сарадње са породицом











Сарадња са родитељима се остварује непосредно, кроз индивидуалне и групне
разговоре, родитељске састанке и посредно, кроз Савет родитеља. Са родитељима
сарађују сви запослени који су укључени у образовно – васпитни рад (одељенске
старешине, наставници, психолог, педагог, координатор практичне наставе и директор
Школе).
На родитељским састанцима родитељи су информисани о свим питањима везаним за
начин на који школа функционише, структуру и организацију рада школе, школске
програме и законске прописе. Са друге стране, родитељи су се информисали о успеху
ученика, дисциплини, евентуалним проблемима у одељењу, актуелним темама итд.
Кроз индивидуалне састанке, поштујући право родитеља на приватност, вођени су
разговори о ученицима, њиховом учењу, напредовању, проблемима које имају. Уз
сагласност родитеља, неки ученици су упућивани на саветодавне разговоре са
психологом и педагогом школе.
Сарадња се остваривала и кроз рад Савета родитеља, укључивањем родитеља у
Школски одбор и рад бројних тимова на нивоу школе.
У оквиру рада Тима за самовредновање и вредновање рада школе, ове године
родитељи су били укључени у вредновање области „етос“ путем анкетирања ( 98
родитеља ).
Родитељи су бивали укључени у све активности везане за појачан васпитни рад
ученика.
Сарадња се остваривала и у виду саветодавних разговора са психологом и
педагогом школе.
Родитеља су учествовали у сачињавању и реализацији ИОП-а.
Извештај о остваривању програма сарадње с јединицом локалне самоуправе и
ресурсима друштвене средине

Ресурси друштвене средине са којима сарађујемо су : Општа болница "Ђ. Јоановић" ,
Апотека Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, Завод за здравствену заштиту,
Специјална болница за рехабилитацију Русанда, Народни музеј, Градска библиотека,
Позориште "Тоша Јовановић", Културни центар, Ликовна галерија, Дом здравља ”Бошко
Вребалов”, Полицијска управа Зрењанина, Центар за социјални рад, Саветовалиште за
младе, патронажне поливалентне службе, основне и средње школе и факултети,
Канцеларија за младе, Национална служба за запошљавање, Црвени крст итд.
С обзиром на то да су ресурси друштвене средине разноврсни и бројни и да се сарадња
са наведеним установама оставаривала кроз различите облике, овде ћемо приказати само
најзначајније активности. Такође, неке од њих су поменуте у оквиру извештаја о
остваривању здравствене заштите ученика и културних активности школе, па их нећемо
поново набрајати. Дакле, у оквиру сарадње са различитим социјалним партнерима,
реализоване су следеће активности :
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Стручне посете
1. 17. 10. 2018. – стручна посета фабрици уља „Дијамант“ у Зрењанину,
2. 21. 11. 2018. и 6. 2. 2019. – стручна посета фабрици уља и биљних масти „Бима“ у
Зрењанину,
3. 7. 2. 2019. – посета ученика 2/5 и 4/5 разреда Народном музеју у Зрењанину и гледање
изложбе „Уситњавање – прича о авану“ ,
4. стручна посета огледном имању Пољопривредне школе у Зрењанину,
5. сарадња са Економско – трговинском школом „Јован Трајковић“ у Зрењанину,
6. 19. 11. 2018. и 8. 2. 2019. – стручна посета Заводу за јавно здравље у Зрењанину,
7. посета производњи „Биље Борча“ и Фармацеутском факултету у Београду,
8. 8. 2. 2019. – посета ученика 4/5 разреда фабрици лекова „Farmas“ у Зрењанину,
9. стручна посета Специјалној болници за рехабилитацију Русанда реализована је 8. и 15.
маја 2019. године ( 4 одељења трећих разреда и 24 наставника ).
Предавања / презентације
Поред многобројних активности
које смо набројали у оквиру извештаја о
културним активностима школе и здравственој заштити ученика, путем којих се
поткрепљује сарадња са многим друштвеним установама, овде ћемо издвојити још
неке занимљиве активности :






3. 12. 2018. – Презентација рада Црвеног крста у циљу мотивације наших ученика за
волонтерски рад. Предавању су присуствовали ученици 1/2, 2/2 и 2/3 и 11 наставника.
12. 12. 2018. – предавање „Историја фармације, са посебним освртом на историју
апотекарства на територији данашње Србије – Војводине – Зрењанина“.
28. 2. 2019. одржано је предавање о раду биохемијске лабораторије „Плућне болнице“ у
Зрењанину.
У сарадњи са Заводом за јавно здравље Зрењанина начи ђаци одржавају презентације
на тему АИДС- а у основним школама.
Две ученице 4 / 6 одељења одржале су предавање на тему „Промене у пубертету“ у
оквиру вршњачке едукације у Основној школи „Соња Маринковић“ у Зрењанину.
Предавање уз помоћ ПП презентације под насловом „Адолесцентско доба“ одржано је
01. 03. 2019. ученицима 5/2 одељења.
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Такође, исте ученице су одржале предавање и у Основној школи „Соња Маринковић“
у Михајлову. Оно се реализовало 15. 03. 2019. ученицима 5/3 и 6/3 одељења. На крају
презентације вршњачки едукатори су одговарали на питања ученика.



Сарадња са војском Србије - Законом о војној, радној и материјалној обавези ученици
средњих школа су дефинисани као категорија грађана која се стицањем знања и
вештина кроз систем образовања и васпитања обучава за потребе одбране земље у
условима ванредног и ратног стања. Планирано је да се теме реализују као предавања
током четири часа и да буду груписане на следећи начин :
 Час 1 – Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране
републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјана обавеза у
Републици Србији
 Час 2 – Како постати официр Војске Србије; Како постати порфесионални
војник;Физичка спремност
 Час 3 – Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни
отрови, биолошка и запаљива средства, Цивилна заштита,
 Час 4 – Тактичко технички збор.
Теме о основним знањима о систему одбране (11 тема, кроз 4 часа) су реализоване у
следећем распореду – у два наврата:
-



Уторак 05.03.2019. ученици одељења 41, 42, и 43 (4 и 5 час)
Уторак 05.03.2019. ученици одељења 44, 45, и 46 (5 и 6 час)
Уторак 12.03.2019. ученици одељења 41, 42, и 43 (4 и 5 час)
Уторак 12.03.2019. ученици одељења 44, 45, и 46 (5 и 6 час)

Две ученице 4 / 6 одељења одржале су презентацију у оквиру вршњачке едукације у
Основној школи „Соња Маринковић“ у Зрењанину. Презентација под насловом
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„Правилна исхрана“ одржана је 02.04.2019. ученицима 4/3 одељења. На крају
презентације вршњачки едукатори су уприличили едукативну радионицу и одговарали
на питања ученика.



Поводом међународног дана сестринства, 10. 5. 2019. године, у Народном позоришту
„Тоша Јовановић“ у Зрењанину, организована је Свечана академија на којој су
присуствовали ученици наше школе и 23 наставника.
Свечаности и дружења са најмлађима

1. Децембра месеца ученици Медицинске школе, од првог до четвртог разреда, и ове
године су са пуно љубави прикупили велики број пакетића поводом наше
традиционалне акције " Један пакетић за једно дете". Ученици 3 3, 34, 42 и 43 су
учествовали у креативној изради новогодишњих честитки и припреми новогодишњих
пакета. У пакетићима су били слаткиши, играчке, друга дидактичка средства –
сликовнице, бојанке, цртанке и сл. Ове године усрећили смо децу педијатријског
одељења, развојног саветовалишта, вртића за децу ометену у психомоторном развоју
"Алтернатива", децу кориснике народне кухиње при Црвеном крсту и децу сигурне
куће. Развојном саветовалишту донирали смо играчке и дидактички материјал.
У суботу 21. 12. 2018. године, у знак захвалности, били смо позвани да присуствујемо
свечаној приредби коју су деца Алтернативе припремила за све оне који су им
донирали поклоне.

2. 14. 2. 2019. – поводом обележавања 11. годишњице рада Канцеларије за младе града
Зрењанина, организована је Свечана академија у „Барокној сали“ градске управе, којој
су присуствовали ученици наше школе.
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3. Ученици III-3 одељења су на блок настави из предмета здравствена нега направили
здравствено васпитна средства (плакате) за узраст од 3-4 године која су поклоњена
вртићу Црвенкапа у Панчеву.

Пројекти и истраживања
1. Дана 07. 12. 2018. у одељењу 3-1, од. старешине Магдалене Еремић, уз прикупљене
сагласности родитеља, реализовано је међународно истраживање Деца Европе на
интернету. Циљ истраживања је да се оствари сазнање како деца и млади, узраста од 9
до 17 година, користе дигиталне уређаје ( нпр. мобилни телефон, таблет, рачунар ) и
интернет, колико их често користе и шта воле а шта не воле на интернету. У
истраживању је поред наше школе учестовало још око 60 основних и средњих школа
из целе Србије.Ово истраживање реализује тим истраживача из Института за
психологију Филозофског факултета у Београду. У нашој школи је истраживање
спровео обучени психолог Олгица Тришић.
2. Сарадња са географским факултетом - кабинет министра без портфеља задужен за
демографију и популациону политику
Сарадња је остварена кроз истраживање и примену упитника на Фокус групама на тему
„Шта после средње школе : остати или отићи?“ у оквиру пројекта „Истраживање
ставова и намера становништва о пресељавању и утврђивање утицаја миграција на
демографско старење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формирања
препоруке за креирање мера популационе политике“. Анкетирани су ученици
завршних разреда – пет представника сваког одељења. Анкету су попунили и
наставници наше школе.

102

Извештај о остваривању програма заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и програма превенције дискриминаторног понашања
У циљу заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, у нашој школи
реализоване су бројне превентивне и интервентне активности.
АКТИВНОСТ
Упознавање родитеља са
Општим и посебним
протоколом
Договор са одељенских
старешинама о протоколима
поступања
Ажурирање сарадње са
релевантним установама
(СУП-одељење на малолетна
лица, Центар за социјални
рад...)
Транспарентност чланова
Тима за заштиту ученикајавно истакнута имена и
оквирна задужења
Едукација ученика I разреда
који не слушају наставу
грађанског васпитања о
облицима и последицама
насиља
Осмишљавање паноа и
информативних плаката о
томе шта чинити и коме се
обратити у случајевима
злостављања

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

НОСИОЦИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записник савета
родитеља

Септембар

Школски психолог,
одељенске старешине,
председник савета родитеља
Психолог, директор

Почетак
септембра

Чланови Тима
Директор школе

Септембароктобар

Тим за заштиту ученика

Октобар

Наставници грађанског
васпитања

Књига евиденције,
извештаји о
трибинама

Октобардецембар

Педагог школе Јелена
Кецман

Пано

Службена белешка
17.09.2018.
Периодични
извештаји о
остварених
активностима са
релевантним
установама
Плакат

Плакат
Психолог школе Смиљана
Берар
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Континуирани рад са
ученицима који имају
проблеме у понашању
Индивидуални разговори са
родитељима деце која имају
проблемско понашање
Сарадња са од. старешинама
у одржавању ЧОС
Учешће у изради
превентивних мера за појаву
насиља, злостављања и
занемаривања
Израда ивидуалних планова
рада за поједине ученике (у
циљу овладавања контроле
понашања)
Израда ивидуалних планова
заштите за поједине ученике

Новембар – мај

Психолог , педагог

Евиденција
стручних
сарадника
Евиденција код
психолога школе

Новембар - мај

Психолог

Током године

Психолог

Током године

Тим за заштиту ученика

Током године

Психолог , педагог

Евиденција код
психолога школе

Током године

Психолог, педагог

Евиденција код
психолога школе

Евиденција код
психолога школе
Записници

- Чланови тима су 29.10.2018. и 01.11.2018. презентовли правилник свим родитељима.

- Због учињене повреде забране из чл. 110-112. Закона о основама система образовања и
васпитања при чему је озбиљно угрожен интегритет другог лица, изричена је једна
васпитно-дисциплинска мера.
- У једном случају је утврђено да се ради о првом нивоу насиља , облик психо –
социјалног насиља и злостављања -“прозивање“ „ ширење гласина“, (према Протоколу
поступања установе у случајевима насиља).
Координатор тима, Смиљана Берар
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Извештај о остваривању плана школског маркетинга
Током 2018/19. године, представници Медицинске школе наступали су не само у
локалним медијима (ТВ станицама и недељним новинама),већ и у националним
недељним новинама и радио станицама. Школа активно користи и друштвене
мреже,као и web медије на којима поставља презентације о свом раду у облику кратких
видео репортажа и на тај начин се обраћа широј јавности. Неки од ових материјала
доступни су на следећим web адресама:
- https://www.youtube.com/watch?v=2EMuDxc2Wdc
- https://www.youtube.com/channel/UCeP4QHtoYpxYFlgA-3YEaVQ (званични Youtube
канал Медицинске школе)


Директор се посебно ангажовала на припреми и организацији, прославе Светог Саве
и Дана школе. Дан Светог Саве је обележен у изузетно свечаној атмосфери,
приредбом и часовима посвећеним животу и делу Светог Саве. Дан школе је био
обележен широким спектром активности кроз које је представљено шта се све
радило и шта је постигнуто у Школи током ове школске године. Прослава је
завршена пријатним и веселим дружењем колектива и гостију. Афирмацији и
популаризацији Школе је допринело и ажурирање web-sajta Школе, facebook
странице школе као и покретање you tube канала Медицинске школе. Афирмацији
школе директор доприноси и успостављањем разних облика сарадње са невладиним
организацијама и друштвеном средином.
 Ове школске године рађено је и на електронском часопису Медицинске школе, као и
на информатору школе.
 У сарадњи са Школском управом и градским структурама такође се укључујемо у
реализацију разних спортских, културних и едукативних активно
● Школа се провише и тако што информише будуће ученике, који похађају завршни
разред основне школе, о свом раду.


Ученици Медицинске школе, од првог до четвртог разреда, и ове године су са пуно
љубави прикупили велики број пакетића поводом наше традиционалне акције "
Један пакетић за једно дете".Ученици 3/3, 3/4, 4/2 и 4/3 су учествовали у креативној
изради новогодишњих честитки и припреми новогодишњих пакета. Ове године
усрећили смо децу педијатријског одељења, развојног саветовалишта, вртића за децу
ометену у психомоторном развоју "Алтернатива", децу кориснике народне кухиње
при Црвеном крсту и децу сигурне куће. Развојном саветовалишту донирали смо
играчке и дидактички материјал
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7.УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Пројекти и истраживања
 Дана 07. 12. 2018. у одељењу 3-1, од. старешине Магдалене Еремић, уз
прикупљене сагласности родитеља, реализовано је међународно истраживање
Деца Европе на интернету. Циљ истраживања је да се оствари сазнање како
деца и млади, узраста од 9 до 17 година, користе дигиталне уређаје ( нпр.
мобилни телефон, таблет, рачунар ) и интернет, колико их често користе и шта
воле а шта не воле на интернету. У истраживању је поред наше школе
учестовало још око 60 основних и средњих школа из целе Србије.Ово
истраживање реализује тим истраживача из Института за психологију
Филозофског факултета у Београду. У нашој школи је истраживање спровео
обучени психолог Олгица Тришић.
 Сарадња са географским факултетом - кабинет министра без портфеља задужен
за демографију и популациону политику
 Сарадња је остварена кроз истраживање и примену упитника на Фокус групама
на тему „Шта после средње школе : остати или отићи?“ у оквиру пројекта
„Истраживање ставова и намера становништва о пресељавању и утврђивање
утицаја миграција на демографско старење у четири јединице локалне
самоуправе, у циљу формирања препоруке за креирање мера популационе
политике“. Анкетирани су ученици завршних разреда – пет представника
сваког одељења. Анкету су попунили и наставници наше школе.

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ПРОГРАМИМА
ИСТРАЖИВАЧКЕ СТАНИЦЕ ПЕТНИЦА

У школској 2018/19.години у истраживачком раду у Петници учествовала је ученица
Катарина Ћоровић.
Школа је обезбедила средства за ученицу која похађа програме ИС Петница за
учешће на једном семинару током године.
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8.ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
У праћењу и вредновању резултата образовања и васпитања учествују сви чиниоци који
реализују програм васпитно-образовног рада: наставници, спољни сарадници, стручни
органи школе, радници у организацијама у којима ученици стичу образовање и праксу и
ђачке организације.
Резултати образовно-васпитног рада процењивали су се у виду анализа и закључака на
седницама одељењских и Наставничког већа и о њима су се путем извештаја обавештавали
Школски одбор, представници друштвене заједнице и надлежни просветни органи.
Посебне активности на праћењу реализације задатака образовно-васпитног рада имали су
директор школе, руководилац практичне наставе, школски психолог и педагог (видети
њихове програме рада).
У циљу константног праћења и вредновања ефеката образовно-васпитног рада свих
чинилаца у школи и ове школске године спроводиле су се следеће активности:
- директор школе, школски психолог, педагог и руководилац практичне наставе су по
свом годишњем програму посећивале часове, вршиле надзор реализације наставних
планова и програма, односно изучавале психолошко-педагошку заснованост теоријске и
практичне наставе;
- директор школе, школски психолог и педагог су истраживале и друге образовноваспитне проблеме актуелне у школи и своје налазе и педагошке препоруке саопштавале
на седницама Наставничког већа ;
- подробније анализе исхода образовно-васпитног рада свих извршилаца са предлогом
мера за превазилажење слабости у раду вршиле су се на седницама Наставничког већа на
крају I полигодишта и на крају школске године.
Школски развојни план има свој посебан план евалуације који је у том документу детаљно
приказан кроз тачно наведене начине праћења реализације и исхода планираних
активности, односно инструмената и техника прокупљања података за праћење (упитници,
обсервације и обсервационе листе, тестирање, прегледање дневника и евиденција
наставника и стручних већа и сл.) и извршиоце у процесу евалуације.
Један вид интерне евалуације активности, живота и рада школе је свакако и
Самовредновање чија је основна сврха праћење и евалуација одређених аспеката
школског живота, проналажење њихових предности и недостатака као и планирање
активности за отклањање детектованих слабости.

107

Комисију која је сачинила овај извештај чине:


Смиљана Берар, школски психолог



Јелена Кецман, школски педагог



Магдолна Мартинов, организатор практичне наставе и наставник здравствене неге



Саша Ђурић Марковић, организатор практичне наставе и предавач фармацеутске
групе предмета

ДИРЕКТОР

_____________________
Сања Кукољ

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

_______________________________
Светлана Саву
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