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         1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ  
 

17. јула 1958. године Народни одбор среза Ваљево донео је одлуку о отварању Средње 
медицинске школе у Ваљеву. Са радом је почела школске 1958/59 године у кругу ваљевске 
Болнице, у једној учионици са 38 ученика. Први директор био је прим. др Владимир Ђуровић, 
тадашњи управник болнице, који је 13 година водио ову школу и значајно допринео њеном 
конституисању у угледну васпитно-образовну установу, једну од најбољих у својој групацији. 
Наставу су изводили познати професори ваљевских средњих школа и угледни здравствени 
радници. Већ следеће школске године прерасла је у четворогодишњу школу. Неко време радила је 
у бараци на локацији где се сада налази Центар за социјални рад и Дом за децу без родитељског 
старања «Др Михајло Ступар». Септембра 1965. године пресељава се у реновирани и дограђени 
простор бивших артиљеријских касарни, где и сада ради.  
            Увођењем усмереног образовања, решењем Привредног суда у Ваљеву Фи бр.484/79 од 
19.07.1979.године, од свих средњих школа града Ваљева конституисана је Радна организација 
усмереног образовања „Ваљево“ у Ваљеву, а Медицинска школа конституисана је као ООУР за 
усмерено образовање „Др Миша Пантић“ у Ваљеву, и под овим називом ради до 
23.04.1983.године када престаје са радом РО за  усмерено образовање  у Ваљеву, па се ова школа 
конституипе као РО за усмерено образовање „Др Миша Пантић“ у Ваљеву под којим називом 
ради до 28.12.1990.године. Исте године Решењем Привредног суда врши се промена назива школе 
у Медицинска школа „Др Миша Пантић“ у Ваљеву под којим називом школа и данас ради. 
 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ 

 
      Задаци које је школа реализовала у школској 2013/2014.години као и организација 
планираних активности утврђени су Годишњим планом рада, а полазне основе рада школе су:  

- остварени резултати у образовно-васпитном процесу 
- резултати и искуства школе у претходном периоду 
- Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“бр.72/09, 52/11 и 55/13) 
- Закон о средњем образовању и васпитању („Сл.гл.РС“бр.55/13) 
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање  („Сл.гл.РС“бр.30/10), 
- Закон о заштити података о личности („Сл.гл.РС“бр.97/08, 104/09...68/12 и 107/12) 
- Правилници и други подзаконски акти Министарства просвете,науке и технолошког 

развоја - Правилник o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и стицaњу звaња нaстaвникa, 
вaспитaчa и стручних сaрaдникa 

- Документа и закључци којима се тумаче и конкретизују задаци образовања и васпитања 
упућених од Министарства, 

- Правилници о наставном плану и програму средњег стручног образовања и васпитања 
- Наставни планови и програми 
- Школски програм 
- Календар рада Министарства просвете,науке и технолошког развоја РС за сваку школску 

годину 
- РП  
- Акциони планови 
- Програмске основе васпитног рада у средњој школи,  
- Програм здравственог васпитања и образовања у школи, 

Одредбе општих аката школе: 
- Статут школе (дел.бр.37/1-4 од 18.01.2010.г. са изменама и допунама од  10.11.2010.г. и 

10.11.2011.г. 
 Правила понашања у школи дел.бр.878/1-4 од 11.09.2013г. 
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 Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика  школе за време 
боравка у Школи и за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности 
које организује Школа, бр.878/1-3 од 11.09.2013г. 

 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Школи дел.бр.1070/1 
од 14.09.2012.г. на који је Школски одбор дао сагласност одлуком бр.1067/1-4 од 
13.09.2012.г. 

 Правилник о раду дел.бр.356/1  од 15.04.2009.г. 
 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених дел.бр. 185/1-4 од 

17.02.2010.г. са изменама и допунама од 10.11.2011.г. 
 Правилник о правима, обавезама и одговорности послодавца и запослених у области 

безбедности и здравља на раду дел.бр.1282/5-1 од 28.11.2007.г. са Актом о процени ризика 
бр.733/1-2/1 од 04.10.2010.г. 

 Правила заштите од пожара дел.бр.688/1 од 15.06.2011.г. 
 Правилник о буџетском рачуноводству дел.бр.67/1-4 од 03.03.2005.г. 
 Правилник о поступку стицања и расподели сопствених прихода дел.бр.1141/1-7 од 

08.08.2011.г. са изменама и допунама од 08.12.2011. 
 Правилник о  канцеларијском и архивском пословању са листом категорија 

регистратурског материјала дел.бр.04-896/4 од 07.12.1998.г.  
 Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика – са изменама 

и допунама – дел. бр.975/1-5 од 02.10.2013.г. 
 Правилник о полагању испита - дел.бр.42/1-4 од 31.01.2006.г. са изменама и допунама од 

29.06.2010.године и од 08.09.2011.г. 
 Правилник о похваљивању и награђивању ученика Школе дел.бр.01-459/1 од 01.07.2002.г. 
 Статут Ђачког  парламента дел.бр.1124/1 од 26.09.2012.г. 

          Пословници о раду:   
o Школског одбора дел.бр.1141/1-2 од 08.09.2011.г. 
o Савета родитеља дел.бр.1289/1 од 22.11.2012.г. 
o Наставничког већа дел.бр.150/1 од 12.03.2007.г. 

 
 
 3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 
 3.1. Материјално – технички услови   
 
        Школска зграда  располаже следећим простором за образовно-васпитни рад, који према 
правилнику о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава, задовољава све услове 
и потребе. Сматрамо да су објекти за образовно-васпитни рад средње дидактичко-техничке 
опремљености, а о – в рад се у школској 2013/2014. реализовао у следећем простору у школи: 
 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ УКУПНО ПОВРШИНА 
Класичне учионице                               11+1                 603,60 м2 
Кабинети за негу болесника 3 110,72 м2 
Кабинет за прву помоћ 1 32,64 м2 
Кабинет за анатомију и физиологију и биологију 1 92,00 м2 
Кабинет за хемију и аналитич. хемију (лабораторија) 2                 78,00 м2 
Кабинет за информатику 2 98,85 м2 
Кабинет за козметичаре 1 18,50 м2   
Фризерски салон 1 24,25 м2 
Стоматолошка ординација 1 44,37 м2 
Фискултурна сала 1 300,00 м2 
Библиотека  1 54,00м2  
ТВ студио 1                    18,00m2 
Справарница 1 25,50м2   
Свлачионица                                            5 66.20 



МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “ Др Миша Пантић “ Ваљево 
 
 

7 
 

КАНЦЕЛАРИЈЕ                                             8                                   179,12 м2   
Наставничка канцеларија 1 48,00 м2  
Канцеларија директора 1 17,22 м2 
Канцеларија помоћника директора 1 20,50 м2 
Канцеларија секретара 1 23,40 м2 
Канцеларија пп службе 1                   20,40 м2 
Кабинет за наставнике физичког васпитања 1                    18,00м2 
Канцеларија помоћних радника 1                  11,20 м2 
Рачуноводство 1 20,40 м2 
Архива 1 18,00m2

Котларница 4 106,00 м2 
Санитарни чвор 5 149,71 
Ходници 43                   603,30 
Укупна површина школе је            2.356,20 м2 
За потребе ученика користи се                   2.097, 50 м2 

Двориште и спортски терени су ограђени 

 
   3.2. Промене у току школске године 
 
 У току школске године дошло је до малих измена у просторним условима рада.  

У складу са програмским захтевима смера педијатријска сестра – техничар, адаптирана је 
просторија у којој је претходно била смештена архивирана документација и претворена је у 
кабинет за ученике овог смера. Кабинет је опремљен потребним наставним средствима, a 
користиће га и ученици општег смера. 
 
   4. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

 
   4.1. Наставно особље 

Р.Б ИМЕ ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА ДАНИ 
1. Зорица Алексић српски језик I-2,3     II-1,2,5,6      
2. Јована Радовановић српски језик I-1,4,5     III-3     IV-4,5  
3. Мира Павловић српски језик III-1,2,4,5,6    IV-3   
4. Мила Степановић српски језик II-3,4   III-7   IV-1,2,6  
5. Марица Балетић енглески језик I-1,2,     II-1,3,4      

III-1,4    IV-1,3     
 

6. Синиша Манић енглески језик I-3,4,5   II-2,5,6  III-5 
IV-4,5 

 

7. СлађанаПантић енглески језик III-23, 67   IV-2,6    Уторак, четвртак 
8. Ивана Вујић немачки језик I-245    II-3456   III-3   

IV-3456      
Уторак, четвртак 

9. Нада Нешић латински језик 
француски језик 

 I-12345 (L)  I-345 
III-2    III-4567,   
IV-3456 

 

10. Гордана Матић француски језик II-456     уторак 
четвртак 

11. Радоје Живановић устав и право 
социологија  
грађанско 

III-7(1)  IV-1,2,3,4,5,6(1) 
III-4,5,6 (2)   IV-1,2,3 (2) 
I-3(1)   

 

12. Грујичић Мирјана Филозофија IV-3  
13. Ненад Николић Филозофија IV-1,2,4,5,6 Понедељак, среда, петак 
14. Снажана Петровић Историја I-5 

II -1,2,3,4,5,6    
Понедељак, среда, петак 

15. Kaтарина Несторовић Историја I-1,2,3,4 Понедељак, среда 

16. Владимир Јанковић Музичко  I-4 
 

Среда 

17. Љиљана Терзић, 
Жељко Виторовић 

Ликовно 
естет.обл.фризура 

I-4   III-7   Четвртак 
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18. Добрила Ранђеловић, 
Ана Веселиновић 

Психологија II-1,2,3,4   III-4 (3)  Понедељак, среда, петак 

19. Татјана Вујчић физичко васпитање II-2,3,4,5,6     
IV-1,3,4,5,6 

 

20. Владимир Панић физичко васпитање I-1,2,3,4,5   II-1     
III-2,3,6,7  

 

21. Жика Обућина физичко васпитање I-5,  III-1,5    IV-2   
 

Уторак, петак 

22. Драгица Ранковић Математика 
 

I-1,2,3,4     II-4,5,6   
 

 

23. Предраг Стојковић Математика I-5      II-1,2,3 
IV-6 

Понедељак, среда, петак 

24. Снежана Крстић Књиговодство III-7 Среда 
25. Славица Делић 

Марковић 
Информатика I-1,2,3,4,5,6  

26. Весна Томић Географија I-1,2,3,4 Понедељак, среда, петак 
27. Жарко Живановић Физика II-1,3,4,5,6    III-4,6                

IV-1,2,3,4 
 

28. Жељка Шевић Физика I-1,2,3,4,5   II-2   III-1,2,3,5   
IV-5,6 

 

29. Биљана Јовановић Хемија I-1,2     II -2,3,4,5   
III-3,4,5,6   

 

30. Бранка Старчевић Хемија I-4(2)    II-1,6(5)      
III-7 (2) 

Уторак, петак 

31. Славица Милић Хемија 
 

I-3,5      II-6(2)      
III-1,2 (2) 

Понедељак, среда, петак 

32. Љиљана Станисављевић Биологија II-6 
III-1,2,4,6      

понедељак, уторак, 
четвртак 

33. Душица Матић Биологија I-1,2,3,4,5 
II-1,2,3,4   III-3 

 

34. Мирјана Шијачић Биологија II-5    III-5 среда, петак 
35. Др Олга Милосављевић Анатомија 

медицинска етика 
I-1,2,3,4,5  
I-5 

 

36. Др Марија Вељковић Фармакологија 
Микробиологиј 

II-1,2,3,4 
II-1,2,3,4,5,6 

 

37. Др Снежана Ђурић дечја стоматологија IV-5 
 

Уторак 

38. Др Драган Дивнић парадонтологија 
Орална хирургија  

IV-5 
 

Среда 

39.  др Јелена Томић Ортопедија вилица IV-5  
40.  
 

Др Милош Јокић Хигијена I-5 
II-4 

Уторак, петак 

41. Др Дејан Бранковић Хигијена II-1,2,3 
 

понедељак ,уторак 

42. Др Весна Крстевска Патологија II-1,2,3 уторак 
четвртак 

43. Др Јелена Радовановић Патологија II-4,5,6 
 

понедељак, среда 

44. Др Снежана Меденица неуропсихијатрија са 
нeгом 

III-1, понедељак, 
уторак 

45. Др Александар Беговић неуропсихијатрија са 
нeгом 

III-2,3 понедељак, 
уторак 

46. Др Снежана 
Арсенијевић 

Инфектологија са 
негом 

III-1,2,3 понедељак, среда 

47. Др Ивана Ђенадић Инфектологија са 
негом 

III-4  IV-4 понедељак, четвртак 

48. Др Светлана Марковић педијатрија са негом IV-1,2,3 уторак 
четвртак 

49. Др Весна Плећић интерна медицина III-1,2,3   
 

Понедељак среда 

50. Др Сунчица Шајерман интерна мед. 
Основе дерматолог 

IV-4    
III-7  

Уторак, среда, четвртак 
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Педијатрија III-4    
51. Др Рада Вилотић интерна медицина  IV-1,2,3 уторак 

четвртак 
52. Др Прокопије Божић Хирургија IV-1,2,3 Уторак, 

Четвртак 
53. Др Саша Жуњић Хирургија III-1,2,3 понедељак, четвртак 
54. Др Биљана Рајковић ДДД 

Епидемиолог 
Комунална хиг 

III-6     уторак, 
четвртак 

55. Др Жељка Марић Aкушерство 
Гинекологија и 
акушерство са 
Aкушерство 

IV-4  
IV-4  
III-4    

понедељак 
среда 

56. Др Миливоје Симовић Гинекологија и 
акушерство са негом 

IV-1,2,3 уторак,  
четвртак 

57. Предраг Јевтић 
 

Санитарна техника III-6 Среда 

58. Др Рада Поповић Микробиологија са 
епидемио 

III-6 Среда 

59. Др Олгица Ранковић физикална медицина 
физикална терапија 
 

III-5     уторак 
среда  

60. Др Татјана Радојевић  Кинезиологија 
основе клиничке мед 

III-5 Среда 
Четвртак 

61. Нада Обреновић  Санитарна хемија 
Фармакогнозиј 
Фармакологија 

IV-6   
 

понедељак 
уторак 
четвртак 

62. Мира Урошевић  Увод у 
козметологијуФарма
цеутска технологија 

IV-6(2)    
IV-6(2) 
 

Понедељак, 
Среда 

63. Данијела Лукић  Фармацеутска 
технологија 
Фармацеутска хемија 
Козметологија 

II -6(2)    
IV-6(2) 
 
II -5(2)    

Уторак, среда, четвртак 

64. Тејић Слађана Лабораторијск 
технике  

I-5 Среда 

65. Александра Ђонлага Биохемија 
 

IV-1,2,3,4,5     
 

 

66. Снежана Крстић Књиговодство III-7 Среда 
67. Светлана Јелић здравствена нега I-1, III-1 Уторак 
68. Јасмина Бранковић здравствена нега II-4,  IV-1, IV-3, Уторак, 

Среда 
69. Александра Ђурђевић здравствена нега I-1 Понедељак, петак 
70. Милица  

Китић 
здравствена нега I-4,  IV-4, Уторак, 

Среда, 
Четвртак 

71. Јелена Митровић здравствена нега II-1 Четвртак 
72. Душица  

Симић 
здравствена нега II-2 Четвртак 

73. Данијела Марковић  здравствена нега II-3 Четвртак 

74. Маријана Милошевић здравствена нега III-4 Петак 
75. Јелена Ненадовић здравствена нега III-2 Петак 
76. Оливера Добривојевић здравствена нега I-3, III-3 Уторак 
77. Славица Алексић здравствена нега IV-2 Четвртак 
78. Александра Марић Естетска нега II-5 Понедељак 
79. Мирослав Радовановић грађанско васп. 

 
 
здравствена заштита 

I-2,  I-45, (2) 
II-3, II-45, II-6  (3) 
III-24,  III-35,  III-6, III-
7(4) 
IV-24,  IV-3,  IV-56  (3) 
II-6 (2) 
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4.2. Ненаставно особље 
 

РЕДНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЕСТО 

1 Маравић Александар Директор школе 

2 Несторовић Катарина Помоћник директора 

3 Дикановић Гордана Секретар школе 

4 Крстић Снежана Руководилац рачуноводства 

5 Никитовић Светлана Административно-финансијски радник 

 
4.3. Помоћно – техничко особље 
 

РЕДНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИ РАДНО МЕСТО 

1. Марковић Миленко Домар школе 

2. Павловић Горан Ложач 

3. Алексић Оливера Помоћни радник 

4. Гајић Љиљана Помоћни радник 

5. Недић Нада Помоћни радник 

6. Милошевић Селена Помоћни радник 

7. Ристић Надежда Помоћни радник 

8. Урошевић Снежана Помоћни радник 

9. Вилотић Радмила Помоћни радник 

 
 
4.4. Кадровске промене у току школске године 
 
У  току школске године дошло је до кадровских промена због одласка колега у пензију: 

Марица Балетић – професор енглеског језика ( часове је преузела Наташа Мирковић – професор 
енглеског језика ),  Љиљана Терзић– професор ликовне културе ( часове је преузео Жељко 
Виторовић – професор ликовне културе) , Добрила Ранђеловић – професор психологије и школски 
психолог ( у другом полугодишту часове психологије је реализовала Ана Веселиновић – професор 
психологије, а школа према Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе 
која обавља делатност средњег образовања и васпитања, има право на само једног стручног 
сарадника, и Жарко Живановић – проф. физике. 

Од ненаставног особља: Милена Крстић, шеф рачуноводства ( на исто радно место 
запослена је Снежана Крстић, дипл. економиста), Радмила Вилотић – благајник ( Светлана 
Никитовић – економиста)  
      
 
 

80. Александар 
Павић 

православна 
веронаука 

I-1,2,3,4,5,  (5) 
 II-1,2,4,  II-35,  II-6  (5) 
III-1,2,3,4,  III-56,  (5) 
IV-1,2,3,4,5,6  (6) 

 

81. Мирјана Томић педагог   
82. Весна Томић библиотекар   
83. Гордана Матић  библиотекар   
84. Александра Ђонлага библиотекар   
85.  Мирослав Радовановић библиотекар   
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  5. УЧЕНИЦИ 
 
5.1. Бројно стање по одељењима 

 
 Р
А
ЗР
Е
Д

 

О
Д
Е
Љ
Е

Њ
Е

 

У
К
У
П

 
Н
О

 

 
ПОЛ 

 
СТРАНИ ЈЕЗИК 

 
 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ М Ж ЕНГЛЕ 
СКИ 

НЕМА 
ЧКИ 

ФРАН 
ЦУСКИ 

РУС 
КИ 

I 1 30 7 23 30 0 0 0 Медицинска сестра-техничар 
I 2 32 7 25 10 22 0 0 Медицинска сестра-техничар 
I 3 30 8 22 28 0 2 0 Медицинска сестра-техничар 
I 4 30 0 30 20 4 6 0 Гинеколошко – акуш. сестра 
I 5 31 7 24 19 6 6 0 Лабораторијски техничар 
  153 29 124 107 32 14 0  

II 1 28 8 20 28 0 0 0 Медицинска сестра-техничар 
II 2 33 10 23 33 0 0 0 Медицинска сестра-техничар 
II 3 27 9 18 10 13 0 4 Медицинска сестра-техничар 
II 4 28 8 20 10 13 5 0 Медицинска сестра-техничар 
II 5 22 0 22 17 3 1 1 Козметички техничар
II  6 34 2 32 24 6 3 1 Фармацеутски техничар
  172 37 135 122 35 9 6  

III 1 27 7 20 27 0 0 0 Медицинска сестра-техничар 
III 2 29 8 21 13 0 16 0 Медицинска сестра-техничар 
III 3 25 8 17 10 0 15 0 Медицинска сестра-техничар 
III 4 30 1 29 13 8 7 2 Педијатријска сестра-техничар
III 5 29 11 18 20 8 1 0 Физиотерапеутски техничар
III 6 29 8 21 11 7 9 2 Санитарно-еколошки техничар 
III 7 20 0 20 10 4 6 0 Фризер мушки – женски 
  189 43 146 104 27 54 4  

IV 1 30 12 18 30 0 0 0 Медицинска сестра-техничар 
IV 2 31 9 22 31 0 0 0 Медицинска сестра-техничар
IV 3 34 15 19 12 17 5 0 Медицинска сестра-техничар
IV 4 29 1 28 24 1 4 0 Гинеколошко – акуш. Сестра 
IV 5 30 5 25 24 3 3 0 Стоматолошка сестра-технич. 
IV 6 37 4 33 31 4 2 0 Фармацеутски техничар 

  191 46 145 152 25 14 0  
  705 154 551 485 119 91 10  

 
   
            5.2. Бројно стање ученика по подручјима рада и образовним профилима 
 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ОБРАЗОВНИ 
ПРОФИЛ 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА УКУПНО 

Здравство и 
социјална заштита 

Медицинска 
сестра-техничар 

I, II, III, IV 92, 116,81,95 384 

Здравство и 
социјална заштита 

Педијатријска 
сестра-техничар 

III 30 30 

Здравство и 
социјална заштита 

Гинеколошко – 
акуш. сестра 

I, IV 30, 29 59 

Здравство и 
социјална заштита 

Стоматолошка 
сестра-технич. 

 IV 30 30 

Здравство и 
социјална заштита 

Физиотерапеутски 
техничар 

 III 29 29 

Здравство и 
социјална заштита 

Фармацеутски 
техничар 

II, IV 34, 37 71 

Здравство и 
социјална заштита 

Санитарно-
еколошки техничар 

III 29 29 

Здравство и 
социјална заштита 

Лабораторијски 
техничар 

I 31 31 

Здравство и Козметички II 22 22 
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социјална заштита техничар 
УКУПНО / / / 685 
Личне услуге Фризер мушки – 

женски 
 III  20 20 

УКУПНО / / / 20 
 

5.3. Промене у бројном стању у току године 
 

РАЗРЕД 
 

I II III IV УКУПНО 

БРОЈ 
ИСПИСАНИХ 
УЧЕНИКА 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5.4. Социјална карта ученика уписаних у први разред 
 

 
Ред.бр. 

 
ОБРАЗОВНИ НИВО 
РОДИТЕЉА 

 
ОТАЦ 

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 ∑ % 
1. Без образовања / / / / / / / 
2. Мање од 8 разреда / / / / / / / 
3. Основна школа 5 4 1 4 6 20 13,16 % 

4. Tрећи степен 7 2 12 1 0 22 14,47 % 

5. Средња стручна спрема 14 16 13 18 24 85 55,92 % 
6. Виша стручна спрема 3 5 3 5 0 16 10,53 % 
7. Висока стручна спрема 1 5 0 1 1 8  

 
 

Ред.бр. 
 

ОБРАЗОВНИ НИВО 
РОДИТЕЉА 

 
МАЈКА 

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 ∑ % 
1. Без образовања / / / / / / / 
2. Мање од 8 разреда / / / / / / / 
3. Основна школа 6 2 1 6 4 19 12,50 % 

4. Tрећи степен 7 2 6 1 0 16 10,53 % 

5. Средња стручна спрема 13 20 11 20 21 85 55,92 % 
6. Виша стручна спрема 2 3 6 1 3 15 9,87 % 
7. Висока стручна спрема 1 5 4 1 3 14 9,21 % 

 
Редни број ЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА УКУПНО 

 
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 ∑ % 

1. Запослена оба родитеља 17 26 15 12 17 87 57,23 % 
2. Запослен само отац 3 1 5 7 4 20 13,16 % 
3. Запослена само мајка 4 1 7 1 3 16 10,53 % 
4. Незапослена оба родитеља 1 2 1 2 4 10 6,58 % 
5. Родитељи земљорадници 6 2 2 7 3 20 13,16 % 

 
Редни број ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ 

ПОРОДИЦЕ 
УКУПНО 

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 ∑ % 
1. Ученик има оба родитеља 29 32 29 29 31 150 98,68 % 
2. Ученик нема једног родитеља –

мајку 
/ / / / / / / 

3. Ученик нема једног родитеља – оца 1 / 1 / / 2 1,32 % 
4. Оба родитеља раде у иностранству / / / / / / / 
5. Један родитељ ради у иностранству 5 3 2 1 1 12 7,89 % 
6. Ученик разведених родитеља 2 6 4 3 1 16 10,53 % 
7.                              - живи са мајком 1 5 3 2 1 12 7,89 % 
8.                              - живи са оцем 1 1 1 1 / 4 2,63 % 
9. Ученик живи у хранитељској пород. / / / / / / / 
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10. Ученик живи у 2-чланој породици / / 1 1 1 3 1,97 % 
11. Ученик живи у 3-чланој породици 1 3 8 3 1 16 10,53 % 
12. Ученик живи у 4-чланој породици 10 14 7 6 17 54 35,53 % 
13. Ученик живи у 5-чланој породици 5 6 8 8 6 33 21,71 % 
14. Ученик живи у вишечланој пород. 6 7 6 11 6 36 23,68 % 

 
Редни број МЕСТО РОЂЕЊА И ПОДАЦИ О 

 СТАНОВАЊУ 
 

УКУПНО 
 Ученик је рођен: I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 ∑ % 

1.  - у Ваљеву 25 23 13 22 26 109 71,71 % 
2. -на тер.општине Ваљево(ван града) / 1 / / / 1 0,66 % 
3. -  ван територије општине Ваљево 5 8 17 7 5 42 27,63 % 
4. Станује код родитеља 18 26 17 14 25 100 65,79 % 
5. Станује код старатеља  1 / 2 / / 3 1,97 % 
6. Станује код станодаваца 11 6 11 15 6 49 32,24 % 

 
 

Редни број 
 
УДАЉЕНОСТ ДО ШКОЛЕ 

 
УКУПНО 

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 ∑ % 
1. До 5 км 23 30 19 10 22 104 68,42 % 
2. Од 5 – 10 км 3 / 1 2 / 6 3,95 % 
3. Више од 10 км 4 2 10 17 9 42 27,63 % 

 
 
 5.5. Успех ученика на крају школске године  
 

 

 О
Д
Е
Љ
Е
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Е

 
  У
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Е
Н
И
Ц
И

 
    Д
Е
Ч
А
Ц
И

 
  Д
Е
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О
ЈЧ

И
Ц
Е

 
   

ПОЗИТИВАН УСПЕХ  
 

НЕДОВОЉ
АН 
УСПЕХ 

С
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Е
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Њ
А

 О
Ц
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Н
А

 
    О
Д
Л
И
Ч
Н
И

 
 В
Р
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О
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Р
И

 

Д
О
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И

 

Д
О
В
О
Љ
Н
И

 

У
К
У
П
Н
О

 

%
 

П
О
Н
А
В
Љ
А

 
Р
А
ЗР
Е
Д

%
 

I-1 30 7 23 
2 17 10 0 29 97.0

% 
1 3,00% 3,67 

I-2 32 7 25 
8 15 9 0 32 100.0

% 
0 0,00% 3,86 

I-3 30 8 22 
6 8 12 0 25 83,33

% 
4 16,67% 3,52 

I-4 30 0 30 
6 14 9 0 29 97.0

% 
1 3,00% 3,44 

I-5 31 7 24 
10 17 4 0 31 100.0

% 
0 0,00% 4,14 

∑ 153 29 124 
32 71 44 0 14

6 
95,47
% 

6 4,53% 3,73 

II-1 28 8 20 10 16 2 0 28 
100.0

% 
0 0,00% 

4,13 

II-2 33 10 23 8 20 5 0 33 
100.0

% 
0 0,00% 

4,03 

II-3 27 9 18 10 14 3 0 27 
100.0

% 
0 0,00% 

4,15 

II-4 28 8 20 10 12 6 0 28
100.0

% 
0 0,00% 

3,98

II-5 22 0 22 6 5 11 0 22
100.0

%
0 0,00% 

3,56

II-6 34 2 32 25 9 0 0 34 
100.0

% 
0 0,00% 

4,61 

∑ 172 37 135 69 76 27 0
17
2

100.0
% 

0 0,00% 
4,08

III-1 27 7 20 9 11 7 0 27 100.0 0 0,00% 3,93 
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% 

III-2 29 8   21  9 13 7 0 29 
100.0

% 
0 0,00% 

3,98 

III-3 25 8 17 15 7 3 0 25 
100.0

% 
0 0,00% 

4,33 

III-4 30 1 29 18 12 0 0 30 
100.0

% 
0 0,00% 

4,45 

III-5 29 11 18 18 8 3 0 29 
100.0

% 
0 0,00% 

4,32 

III-6 
29 7 22 9 10 9 0 28 96,55

%
1 4,45% 3,77 

III-7 20 0 20 2 11 7 0 20 100% 0 0,00% 3,65 

∑ 
189 42 147 80 72 36 0 18

8 
99,57

% 
1 0,43% 

4,06  
IV-1 30 12 18 23 7 0 0 30 100% 0 0,00% 4,50 
IV-2 31 9 22 23 7 1 0 31 100% 0 0,00% 4,60 
IV-3 34 15 19 13 13 8 0 34 100% 0 0,00% 4,02 
IV-4 29 1 28 15 14 0 0 29 100% 0 0,00% 4,42 
IV-5 30 5 25 27 3 0 0 30 100% 0 0,00% 4,73 
IV-6 37 4 33 34 3 0 0 37 100% 0 0,00% 4,84 

∑ 
191 46 145 135 47 9 0 19

1 
100
% 

0 0,00% 
4,52 

∑ 
705 154 551 316 26

6 
11
6 

0 69
7 

98,76 7 1,24% 4,10 

 
                 

5. 5. 1. Компаративна анализа позитивног успеха и просечне оцене одељења на крају 
школске године 
 
  
ШКОЛСКА 
ГОДИНА 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014. 2014/2015. 
ПОЗИТИВАН 
УСПЕХ 

 
96,2% 

 
99,6% 

 
96,2% 

 
99,6% 

 
98,76% 

СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

 
3,78 

 
3,95 

 
3,78 

 
4,10 

 
4,10 

 
 
 5.5.2. Поправни испити  
 

РАЗРЕД ПРЕДМЕТ НЕДОВОЉНЕ 
ОЦЕНЕ 

ПОЛОЖИЛИ НИСУ 
ПОЛОЖИЛИ 

I Анатомија и физиологија 9 9 0 
I Географија 3 3 0 
I Физика 3 3 0 

III Епидемиологија  1 0 1 
III Комунална хигијена 1 0 1 

Укупно  17 15 1 ученик 

 
У јунском и августовском року реализовани су разредни испити из 5 предмета за ученицу  

I-3 која је у току школске године одсуствовала са наставе из здравствених разлога. Положила је 4 
испита, а из физике је организован поправни испит који је положила и испунила услов за упис у 
други разред. Разредни испит је организован и за ученике из предмета руски језик, због малог 
броја ученика који слушају наставу из овог предмета. 
 
5.6. Похваљени и награђени ученици 
 

РАЗРЕД 
 

I II III IV УКУПНО 
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ПОХВАЉЕНИ 35 72 85 187 372 
НАГРАЂЕНИ 6 6 10  22+ IV 

 
Најуспешнијим ученицима генерације купљена су 4 таблет рачунара, а остали ученици успешни 
на такмичењима и одлични ученици награђени су вредним књигама. 
 
        5.6.1. Ученик генерације 
 

Зовем се Нина Максимовић. Као вуковац Прве основне школе уписала сам Медицинску 
школу „ Др Миша Пантић “ коју сам, такође, завршила као носилац Вукове дипломе. Моја жеља је 
да постанем дечји хирург, и то је циљ ком стремим. Пре тога волела бих да завршим Медицински 
факултет у року.  

У слободно време, ког тренутно немам, волим да читам, углавном трилере и понешто од 
епске фантастике. Учествовала сам на бројним такмичењима, и постизала завидне резултате, због 
којих сам и номинована за ђака генерације. 

Волела бих да у будућности имам прилику и да путујем, а не само да учим. Свесна сам да је 
оно што тренутно учим моја карта за будућност и нека будућа путовања и искуства 

 
         

Нина Максимовић IV-6 
 

5.6.2. Ученици носиоци дипломе „ Вук Караџић „ 
 
             У шк.2014/2015. год. награђено је 8 ученика дипломом „ Вук Караџић „ : 
         
ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИК 

 
 
 
IV-6 

1. Максимовић Нина 
2. Мојић Ивана 
3. Неговановић Ксенија  
4. Перић Милица 
5. Ерић Сања 
6. Леонтијевић Катарина 
7. Раковић Александра  
8. Стевановић Ана 

 
 
5.7. Резултати ученика на матурском и завршном испиту 
  

Ове школске године, сви ученици су положили матурски и завршни испит са просечним 
оценама 4,58, односно 4,54 на завршном испиту. Просечна оцена успеха ученика завршних 
разреда на матурском испиту је 4,58, што је за 0,13 већа оцена него прошле школске године. 
Ученици су више успеха имали из српског језика ( за 0,28 већа просечна оцена) и на испитима из 
изборних предмета. Матуранти су боље резултате остварили и на практичном раду и усменој 
одбрани рада где је оцена већа за 0,31, а на завршном испиту, ученици су остварили мању 
просечну оцену за 0,07.  

Једна ученица из одељења IV- 1 матурски испит је полагала и положила у августовском 
року, из здравствених разлога. 

 
 
 
 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 
УЧЕНИКА 

ОДЛИЧАН 
( 5 ) 

ВР.ДОБАР 
( 4 ) 

ДОБАР 
( 3 ) 

ДОВОЉАН 
( 2 )  

ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА 

 
 

IV- 1 
 

30 
 

26 
 
3 

 
/ 

 
/ 

 
4,90 

 
IV- 2 

31 16 13 2 / 4,45 

 
IV- 3 

34 9 11 14 / 3,85 

 
IV- 4 

29 24 5 / / 4,83 

 
IV- 5 

30 27 3 / / 4,90 

 
IV- 6 

37 28 9 / / 4,76 

 
УКУПНО 

191 131 44 16 / 4,62 

 
 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД И УСМЕНА ОДБРАНА РАДА 
 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

 
ПРАКТИЧАН 

РАД 

 
ОДЛИЧАН 

( 5 ) 

 
ВР.ДОБАР 

( 4 ) 

 
ДОБАР 

( 3 ) 

 
ДОВОЉАН 

( 2 )  

 
ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА 

 
 

IV- 1 
 

Здравствена нега 
13 13 4 / 4,27 

 
IV- 2 

 
Здравствена нега 

21 6 3 1 4,52 

 
IV- 3 

 
Здравствена нега 

15 7 12 / 4,09 

 
IV- 4 

Нега и акушерство 
у гинекологији 

22 6 1 / 4,72 

 
IV- 5 

Технике рада и 
асистирање у 
стоматологији 

24 6 / / 4,80 

 
IV- 6 

Фармацеутска 
технологија 

 

25 9 1 2 4,54 

 
УКУПНО 

 120 47 21 3 4.49 

 
III -7 

 

Практична настава 
са технологијом 
рада ( практичан 

рад ) 

16 2 2 / 4,70 

 
III -7 

 

Практична настава 
са технологијом 
рада ( усмена 
одбрана ) 

10 7 3 / 4,35 

 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРЕДМЕТ БРОЈ 
УЧЕНИКА 

ОДЛИЧАН 
( 5 ) 

ВР.ДОБАР 
( 4 ) 

ДОБАР 
( 3 ) 

ДОВОЉАН 
( 2 )  

 
Неуропсихијатрија 

са негом 
76 37 15 13 11 

Инфектологија са 
негом 

1 1 / / / 

Педијатрија са негом 
 

8 8 / / / 
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Орална хирургија 
 

22 18 4 / / 

Стоматолошка 
протетика 

 

2 2 / / / 

Филозофија 
 

19 19 / / / 

Хемија 
 

6 6 / / / 

Енглески језик 
 

8 8 / / / 

Биологија 
 

15 15 / / / 

Математика 
 

13 13 / / / 

Фармацеутска 
технологија 

 

19 15 3 1 / 

 
УСПЕХ УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 
ОДЛИЧАН 

( 5 ) 
ВР.ДОБАР 

( 4 ) 
ДОБАР 

( 3 ) 
ДОВОЉАН 

( 2 )  
ПРОСЕЧНА 
ОЦЕНА 

 
 

IV- 1 
29 21 8 / / 4,60 

 
IV- 2 

31 21 8 2 / 4,47 

 
IV- 3 

34 10 10 14 / 4,06 

 
IV- 4 

29 25 4 / / 4,84 

 
IV- 5 

30 26 4 / / 4,83 

 
IV- 6 

37 30 6 1 / 4,71 

 
УКУПНО 

      
4.58 

 
III -7 

 

20 15 5 / / 4,54 

 
 
5.8. Резултати ученика на такмичењима 
 
    5.8.1. Спортска такмичења 
 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
СЕПТЕМБАР ПЛИВАЊЕ 

 
 
 
 
 
ОДБОЈКА 

02.09.2014. год. у СРЦ „Петница“ са почетком у 9 часова 
почело је општинско такмичење средњих школа у пливању. Нашу 
школу представљала је ученица првог разреда Славица Божић (I-3 
одељење) и у леђној дисциплини освојила прво место а на 
републичком такмичењу у Београду освојила 18. Место. 

 
30.09.2014. год. са почетком у 10 часова мешовита одбојкашка 

екипа наше школе је на турниру поводом дана Пољопривредне школе 
освојила је 3. Место.   

ОКТОБАР ФУДБАЛ 25.10.2014. год. са почетком у 12 часова одржано је 
општинско првенство у фудбалу. У четвртфиналној утакмици наша 
школа је победила Ваљевску гимназију након бољег извођења пенала 
(1:1). У полуфиналу наша школа је поражена од Техничке школе 2:1. 
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НОВЕМБАР КОШАРКА 14.11.2014. године са почетком у 10 часова у Хали Студент у 
Ваљеву одржано је општинско првенство у кошарци. Наша школа се 
такмичила у конкуренцији ученика и ученица.  

Мушка екипа наше школе је освојила треће место изгубивши у 
полуфиналу од Ваљевске гимназије, која је победила у такмичењу. 

Женска екипа наше школе се није такмичила. 
Организација такмичења је била на високом нивоу и без примедби. 
 

ЈАНУАР КРОС 27.01.2015. године са почетком у 10 часова одржана је 
Светосавска трка. Учешће су узели ученици прве и друге наше школе 
без запаженог резултата. 

Одржано школско првенство у одбојци од 28.01. - 06.02.2015. 
год. Прво место је освојило одељење III-1.   
 

ФЕБРУАР ОДБОЈКА 17.02.2015. године са почетком у 12 часова учествовале су 
ученице ваљевских средњих школа: Ваљевска гимназија, Техничка 
школа, Економска школа, Медицинска школа и Пољопривредна школа 
са домом ученика. 
 Наша школа је заузела 3. место. У полуфиналу такмичења 
наша школа је играла против Економске школе и изгубила резултатом 
2 : 0 у сетовима (25 : 19; 25 : 20). Победник такмичења је Економска 
школа која је у финалу победила Ваљевску гимназију. 

Ученици наше школе нису узели учешће у такмичењу. 
АПРИЛ  РУКОМЕТ 

 
 
 
 
СТРЕЉАШТВО 

15.04.2015. године са почетком у 12 часова у Хали спортова у 
Ваљеву одржано је општинско првенство у рукомету. Наша школа се 
такмичила само у конкуренцији ученика. Екипа наше школе је 
освојила треће место изгубивши у полуфиналу од Техничке школе. 

 
08.04.2015. године са почетком у 10 часова одржано је 

општинско такмичење у стрељаштву. У дисциплини ваздушна пушка 
ученици четвртог разреда су представљали нашу школу. Није 
забележен запаженији резултат. 

МАЈ ФУДБАЛ 12.05.2015. године поводом дана школе одржано школско 
такмичење у фудбалу. Прво место је освојила екипа четврте године 
која је у финалу била боља након извођења пенала од селекције друге 
године. 
 

 
 

5.8.2. Такмичења из биологије 
 

    ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ 
 

БРОЈ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР 

Биологија 1,Максимовић Нина 4/6  86 бодова Љиљана Станисављевић 
Биологија 1.Божовић Јелена 3/2 54 бода Љиљана Станисављевић 
Биологија 1Николић Марија 3/1 Љиљана Станисављевић 
Биологија Јовановић Аница 2/4   84 бода Душица Матић 
Биологија Андрић Наташа 2/2   78 бодова Душица Матић 
Биологија Јовановић Драгана 2/4   77 бодова Душица Матић 
Биологија Ђурић Жељко 2/3   72 бода Душица Матић 
Биологија Којић Љубина 2/4  72 бода Душица Матић 
Биологија Филиповић Милица 2/1  70 бодова Душица Матић 
Биологија Павловић Јована 4/3   89 бодова Душица Матић 
Биологија Радовановић Кристина 4/3  82 бода Душица Матић 
Биологија Ивановић Ана 4/1  81 бод Душица Матић 
Биологија Сика Ана 4/2  81 бод Душица Матић 
Биологија Димитријевић Марија 4/4  78 бодова Душица Матић 
Биологија Илић Филип 4/1  78 бодова Душица Матић 
Биологија Ђурић Александар 4/2 73 бода Душица Матић 
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Биологија Веселиновић Стефан 4/1 68 бодова Душица Матић 
Биологија Симанић Наташа 4/3  64 бода Душица Матић 
Биологија Вукојевић Милош 4/1  59 бодова Душица Матић 
/ ∑ 19 / / 

 
    ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 
Биологија Павловић Јована 4/3 Душица Матић 99 бодова, 2.место пласман 

на републичко 
Биологија Радовановић 

Кристина 
4/3 Душица Матић 95 бодова, 4.место пласман 

на републичко 
Биологија Ивановић Ана 4-1 Душица Матић 94 бода, 5.место 

пласман на републичко 
Биологија Сика Ана 4-2 Душица Матић 89 бодова, 8.место 
Биологија Максимовић Нина 4/6 Љиљана 

Станисављевић 
10. место 

Биологија Илић Филип 4-1 Душица Матић 58 бодова 17.место 
Биологија Димитријевић 

Марија 
4-4 Душица Матић 52 бода 19 место 

Биологија Јовановић Аница 2-4 Душица Матић 75 бодова 6.место 
Биологија Јовановић Драгана 2-4 Душица Матић 75 бодова 6.место 
Биологија Андрић Наташа 2-2 Душица Матић 72 бода 8.место 
/ ∑ 10 / / / 

 
    РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 
Биологија Павловић Јована 4/3 Душица Матић 86 бодова, 11.место 
Биологија Радовановић 

Кристина 
4/3 Душица Матић 85 бодова, 12.место 

Биологија Ивановић Ана 4/1 Душица Матић 75 бодова 
/ ∑ 3 / / / 

 
 

5.8.3. Такмичења из српског језика 
 

    ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
 

ПРЕДМЕТ БРОЈ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР 
Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

7 II-6 
III-1,3,4 

Алексић Зорица, 
Павловић Мира, 
Бранковић Јована 

/ ∑ / / 
 
   ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 

Српски језик и језичка 
култура 

Драгана Јовановић II-4 Мила Степановић I  место 

Српски језик и језичка 
култура 

 Нина Максимовић  4 -6 Мила Степановић II место 

Српски језик и 
књижевност - Књижевна 
олимпијада 

Неговановић  
Валентина 

 II-6 
 

Алексић Зорица 
 

14 поена 
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Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Матић Жељка друго шест  Алексић Зорица није 
учествовала 

Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Николић Марија треће један Павловић Мира 
 

11 поена 

Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Милетић Александра треће 
четири 

Павловић Мира 
 

11 поена 

Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Алексић Ивана 
 

треће три Бранковић Јована 
 

11 поена 

Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Влајковић Драган 
 

треће три Бранковић Јована 
 

11 поена 

Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Радовић Јована 
 

треће три Бранковић Јована 
 

17 поена 

/ ∑ - 9 / / / 
 
     ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ 
 

УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 

Српски језик и језичка 
култура 

Драгана Јовановић II-4 Мила Степановић I  место 

Српски језик и језичка 
култура 

Аница Јовановић II-4 Мила Степановић II место 

Српски језик и језичка 
култура 

 Нина Максимовић  IV -6 Мила Степановић II место 

Српски језик и 
књижевност-Књижевна 
олимпијада 

Радовић Јована 
 

треће три Бранковић Јована 
 

7 поена 

/ ∑ - 4 / / / 
 
 
    РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 
Српски језик Драгана Јовановић II-4 Мила Степановић V  место 
Српски језик Аница Јовановић II-4 Мила Степановић IV  место 
/ ∑ - 2 / / / 

 
5.8.4. Такмичења из историје 
 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
ПРЕДМЕТ 
 

БРОЈ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР 

Историја 1 I5  Снежана Петровић 
Историја 1 I4 Катарина Несторовић 
Историја 1 II2 Снежана Петровић 
Историја 1 II3 Снежана Петровић 
Историја 2 II4 Снежана Петровић 
Историја 1 III2 Снежана Петровић 
Историја 1 III6 Катарина Несторовић 
/ ∑ / / 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
ПРЕДМЕТ 
 

УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 

Историја Kристина Софронић I4 Катарина Несторовић учешће 
Историја Ана Негић I5 Снежана Петровић III место 
Историја Жељко Ђурић II3 Снежана Петровић III место 
Историја Александра Благојевић II4 Снежана Петровић учешће 
Историја Предраг Павловић III2 Снежана Петровић III место 
Историја Кристина Филиповић III6 Катарина Несторовић III место 
/ ∑ / / / 
 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
ПРЕДМЕТ 
 

УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 

Историја Ана Негић I5 Снежана Петровић учешће 
Историја Жељко Ђурић II3 Снежана Петровић Није могао да учествује 

због саобраћајне 
несреће 

Историја Предраг Павловић III2 Снежана Петровић III место 
Историја Кристина Филиповић III6 Катарина Несторовић учешће 
/ ∑ / / /
 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
ПРЕДМЕТ 
 

УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 

Историја Предраг Павловић III2 Снежана Петровић учешће 
/ ∑ / / / 

 
 
5.8.5. Такмичења из здравствене неге и прве помоћи 
 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
ПРЕДМЕТ 
 

БРОЈ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР 

РППОС 12 III и I Табашевић Драгана 
Здравствена нега 
 

12 III  Китић Милица, Симић 
Душица 

Прва помоћ 18 III  Алексић Славица, 
Ненадовић Јелена 

/ ∑ - 42 / / 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
ПРЕДМЕТ 
 

УЧЕНИК ОДЕЉЕЊЕ МЕНТОР РЕЗУЛТАТ 

РППОС Тимотић Сара III1 Табашевић Драгана Треће место -екипно 
 Марковић Милица III1 Табашевић Драгана Треће место -екипно 
 Ранковић Стефан III2 Табашевић Драгана Треће место -екипно 
Здравствена 
нега 

Сања Суботић III2 Китић Милица, Симић 
Душица 

Друго место -екипно 

 Милица Матић III2 Китић Милица, Симић 
Душица 

Друго место -екипно 

 
 

Катарина Томић III2 Китић Милица, Симић 
Душица 

Друго место -екипно 

 Ненадовић Јелена III2 Китић Милица, Симић 
Душица 

Друго место -екипно 

Прва помоћ Аћимовић Сретен III3 Алексић Славица, Пето место - екипно  
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Ненадовић Јелена 
 Алексић Ивана III3 Алексић Славица, 

Ненадовић Јелена 
Пето место - екипно  

 Николић Илија III3 Алексић Славица, 
Ненадовић Јелена 

Пето место - екипно  

 Радојевић Тамара III3 Алексић Славица, 
Ненадовић Јелена 

Пето место - екипно  

 Радосављевић Урош III3 Алексић Славица, 
Ненадовић Јелена 

Пето место - екипно  

 Драган Влајковић III3 Алексић Славица, 
Ненадовић Јелена 

Пето место - екипно  

Здравствена 
нега 
 

Милица Матић III2 Китић Милица 
Симић Душица 

Прво место - 
појединачно 

 
 
5.8.4. Такмичења из латинског језика 
 

      - Школско такмичење из латинског језика је одржано   је 7. априла 2014.године а припремало се и           
учествовало 11 ученика из свих одељења првог разреда, а Катарина Симић,  
       ученица I – 3 разреда смера медицинска сестра-техничар стекла је право учешћа на  
       Државном такмичењу.  
 

Ранг листа  /  школска 2014. 2015. г  
 шифра  Школско такмичење из латинског језика  ∑  100 поена  
1 556 Катарина Симић  I – 3 97, 5 
2 1962 Невана Филиповић I – 5      81, 5 
3 31599 Данијела Обрадовић I – 4      71 
4 2806 Жељка Матић I – 3      67, 5 
5 1705 Александра Баратовић I – 2      64, 5 
6 MSVA Ана Негић I – 5      57, 5 
7 249872 Матија Терзић I – 2      50, 5 
8 31089 Емилија Дурић I – 3      46 
9 Felicita Драгица Крстић I – 5      42, 5 
10 979 Александра Митровић I – 1      28, 5 
11 396 Катарина Стојковић I – 2      16, 5 

 
  
        - Државно такмичење у знању грчког и латинског језика одржано у суботу, 16. маја 2015. У 
         III београдској гимназија, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и са 
          Одељењем за класичне науке Филозофског факултета у Београду. Катарина Симић, ученица  
           I – 3 разреда смера медицинска сестра-техничар je са 88 бодова заузела ПЕТО место. 

 

Асоцијација за класичне студије Србије 

Коначни   резултати   националних   средњошколских   такмичења  

у знању грчког и латинског језика одржаних 16. маја 2015. 

Категорија МВП 
100 (прво место) Караћ, Миљана, Медицинска школа »Др Ружица Рип«, Сомбор, Наталија 
Вељковић 
97 (друго место) Шмит, Ивана, Медицинска школа »Др Ружица Рип«, Сомбор, Наталија Вељковић 
96 (треће место) Мирковић, Ана, Медицинска шк. »Драгиња Никшић«, Сремска Митровица, 
Небојша Мириловић 
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92 (похвала) Солеша, Павле, Медицинска школа, Крушевац, Јелена Јелић 
88 Симић, Катарина, Медицинска школа »Др Миша Пантић«, Ваљево, Нада Нешић 
87 Михајловић, Сара, Медицинска школа »Др Изабел Емсли Хатон«, Врање, Весна Костић 
87 Ђорђевић, Марија, Хемијско-медицинска школа, Вршац, Мариора Сфера 
84 Мишковић, Анђела, Медицинска школа »Сестре Нинковић«, Крагујевац, Михајло Милановић 
74Ћирковић, Катарина, Медицинска школа, Ужице, Добрина Пејовић 
74 Драгодан, Даиана, Хемијско-медицинска школа, Вршац, Мариора Сфера 
61 Вушуровић, Јована, Медицинска школа, Панчево, Анђелка Деља 
51 Сретеновић, Михајло, Медицинска школа »Драгиња Никшић«, Сремска Митровица, Небојша 
Мириловић 

       50 Шапић, Тања, Медицинска школа »Сестре Нинковић«, Крагујевац, Михајло Милановић  

 
5.8.7. Такмичења из енглеског језика 

 
 На одржаном школском такмичењу из енглеског језика постигнути су следећи резултати: 
РЕЗУЛТАТИ НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА 
Александар Васић IV1 30 / 40 
Олга Чарапић IV2 24 / 40 

Нада Веселиновић IV1 20 / 40 
Ђорђе Миловановић IV3 19 / 40 
Јасмина Тришић IV1 17 / 40 
ИванаЋирјанић IV1 15 / 40 
Плавшић Алекса IV3 15 / 40 
Милош Малешевић IV1 14 / 40 
Данијела Живковић IV4 8 / 40 
Параментић Стефан IV3 6 / 40 
Драгана Јеринић IV4 3 / 40 

 
На окружно такмичење које је одржано у Ваљевској Гимназији пласирали су се Александар Васић 
и Олга Чарапић. Нису остварили пласман на републичко такмичење. 
Из немачког језика није било кандидата на школском такмичењу. 
 
 5.8.8. Такмичење из математике 
 

Републичко такмичење из математике одржано је у Пожаревцу 24. априла 2015 године. 
Нашу школу представљали су следећи ученици: Наташа Андрић II2, Марија Раичевић II5, Анђелка 
Радивојевић II5, Марија Петровић IV6, Ксенија Неговановић IV6 и Анђела Јевтић IV6.   
Наташа Андрић освојила је изванредно треће место што је изузетан успех. 
Значајне резултате остварили су и други ученици од којих Марија Петровић 71 поен 11 место а 
само један задатак делио ју је од освајања трећег места и ослобађања пријемног испита из 
математике за фармацију. 
Извештај поднео вођа пута професор математике Предраг Стојковић.                                                      
 

Извештај са међународног такмичења „Кенгур без граница“ 2015. године 
 
Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике, као и повећање 
интересовања за математику и природне науке, степена логичког и комбинаторног мишљења, 
разумевања текстова и примене стеченог математичког знања. Такмичење се одржава трећег 
четвртка у марту, ове године је то био 19. март,  у 10.00 сати и траје 90 минута за ученике средње 
школе. 
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У овом такмичењу учествују ученици од првог разреда основне до четвртог разреда средње школе 
разврстани по категоријама: 

А:  ученици основних школа; 
K1:  друштвени смер гимназије, 
језичке гимназије, стручне школе 
III степена; 
K2:  стручне школе IV степена (тј. 
сви они који имају математику све 
4 године са бар 3 часа недељно); 
K3:  природно математички и 
општи смер гимназије и 
специјалне математичке 
гимназије. 

 
Такмичење међународно јер  ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају 
о истим проблемима и решавају исте задатке, али свако у својој школи.  
 
Ове године је у Србији било преко 28 000 пријављених учесника, а на нивоу града Ваљева 1350 
ученика.  Од средњошколаца, поред ученика Ваљевске гимназије учествовало је и 7 ученика наше 
школе у категорији К2, иако ученици III и IV разреда немају математику у редовној настави. 
 
Због тога су и резултати заиста респектабилни!  
У категорији К2, разред 9, од укупно 300 ученика, Филип Јевремовић I-3  је заузео 108. место са 
50 освојених бодова. 

У категорији К2, разред 10, од укупно 259 ученика, Наташа Андрић II-2  је заузела феноменално 4. 
место са 89,50 освојених бодова и освјила III награду!  Свака част Наташи! 

У категорији К2, разред 11, од укупно 271 ученика, имали смо три такмичара а резултати су 
следећи: 

   Богдан Радић III-6 је заузео 69. место са освојених 60,5 бодова 
   Дамјан Рајаковић III-5 је заузео 83. место са освојених 58 бодова 
   Андреј Станимировић III-63  је заузео 123. место са освојених 52,5 бодова 

 
У категорији К2, разред 12 од укупно 180 такмичара, Дарко Андрић IV-5  је заузео 43. место са 59 
бодова, а Александар Тешић IV-5 58. место са 56 бодова. 
 
 
     5.9. Успех ученика на пријемним испитима на факултетима и високим струковним  
студијама 
 
 
  6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

 
6.1. Организационе структуре школе 
 

РИТАМ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

У школи се, као и до сада, образовно – васпитни рад одвијао у две смене и то: 

Прва смена од 7,30 до 13,35 часова када се завршава 7. час, а чине је одељења  првог и 
другог разреда. 

Друга смена од 13,45 до 19,40 часова када се завршава 7. час, а чине је одељења трећег 
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и четвртог разреда.                                         

 
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

 

                Час    Прва смена Одмор Друга смена Одмор 

1. час       7.30 – 8.15    5 мин    13.45 – 14.30    5 мин 

2. час        8.20 – 9.05  20 мин    14.35 – 15.20    5 мин 

3. час        9.25 – 10.10  10 мин    15.25 – 16.10  15 мин 

4. час      10.20 – 11.05    5 мин    16.25 -  17.10    5 мин 

5. час      11.10 – 11.55    5 мин    17.15 – 18.00    5 мин 

6. час      12.00 – 12.45    5 мин    18.05 – 18.50    5 мин 

7. час      12.50 – 13.35   18.55 – 19.40  
 
6.2. Промене настале у току школске године у организацији образовно-васпитног 
процеса 
 
У току школске године образовно – васпитни рад се одвијао према важећем распореду 
часова, распореду вежби и блок наставе који су незнатно мењани због одласка запослених у 
пензију.  
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6.3. Реализација фонда часова обавезних ,изборних и свих других видова наставе (табеларно) 
 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ТЕОРИЈЕ, ВЕЖБИ И БЛОК НАСТАВЕ 
 
Р.
Б. 

 ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА 
ПРЕДМЕТИ 

 
СМЕРОВИ 

У 
ПОДРУЧЈУ 

РАДА 
ЗДРАВ. И 
СОЦ. 

ЗАШТИТА 

РАЗРЕ
Д 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

ТЕОРИЈА ВЕЖБЕ БЛОК ТЕОРИЈ
А 

ВЕЖБЕ БЛОК ТЕОРИЈ
А 

ВЕЖБЕ БЛОК ТЕОРИЈ
А 

ВЕЖБ
Е 

БЛОК ТЕОР
ИЈА 

ВЕЖБ
Е 

БЛОК 

П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О 

1. Српски језик 
и 

књижевност 

Сви смерови 1,2,3,4, 636 631 / / / / 63
0 

62
1 

/ / / / 52
5 

52
2 

/ / / /  
54
0 
 

53
9 

/ / / /   / / / / 

2. Енглески 
језик 

Сви смерови 1,2,3,4, 350 
 

348     42
0 

41
8 

    42
0 

41
7 

    36
0 

36
0 

          

3. Немачки 
језик 

Сви смерови 1,2,3,4, 70 
 

70     70 70     14
0 

13
9 

    60 60           

4. Француски 
језик 

Сви смерови 1,2,3,4, 70 
 

70     70 70     14
0 

13
9 

    60 60           

5. Руски језик 
 

Сви смерови 1,2,3                               

6. Историја  
 

Сви смерови 1,2 424 422 / / / / 42
0 

41
8 

                      

7. Музичка 
уметност 

 

Сви смерови 1 212 206 / / / /                         

8. Ликовна 
уметност 

 

Сви смерови 1 212 209 / / / / 70 70 / / / /                   

9. Физичко 
васпитање 

 

Сви смерови 1,2,3,4, 424 419 / / / / 42
0 

41
2 

    35
0 

34
7 

/ / / / 36
0 

36
0 

/ / / /       

10 Математика  
 

Сви смерови 1,2,3,4, 636 625 / / / / 63
0 

62
9 

                      

11 
 

Рачунарство 
и 

информатика 

Сви смерови 1 / / 4
2
4 

424 / /                         

12 
 

Географија  Сви смерови 1 424 422 / / / /                         

13 
 

Физика  Сви смерови 1,2,3,4, 424 423 / / / / 42
0 

41
9 

    35
0 

34
9 

/ / / / 36
0 

36
0 

/ / / /       

14 
 

Хемија  Сви смерови 1,2,3 461 456 / / / / 42
0 

41
5 

    35
0 

34
9 

/ / / /             

15 
 

Биологија  Сви смерови 1,2,3 424 417 / / / / 42
0 

41
8 

    35
0 

34
5 

/ / / /             

16 
 

Анатомија и 
физиологија 

Сви смерови 1 811 799 / / / /                         

17 
 

Латински 
језик 

Сви смерови 1 424 424 / / / /                         
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18 
 

Прва помоћ 
 
 

Сви смерови  / / / / 60
0 

59
4 

                        

19 
 

Здравствена 
нега 

 1,2,3,4 140 140 1
4
0 

141 / / 21
0 

20
9 

21
0 

21
0 

18
0 

18
0 

17
5 

17
2 

/ / 12
0 

12
0 

24
0 

24
0 

/ / 2
4
0 

24
0 

      

20 
 

Хигијена са 
здравствени

м 
васпитањем 

Сви смерови 1,2 144 136     35
0 

34
7 

                      

21 
 

Инфектологи
ја са негом 

 3             28
0 

27
9 

24
5 

24
5 

30 30             

22 
 

Интерна 
медицина са 

негом 

 3,4             21
0 

21
0 

31
5 

31
2 

/ / 24
0 

24
0 

2
4
0 

2
4
0 

1
2
0 

12
0 

      

23 
 

Хирургија са 
негом 

 3,4             28
0 

28
0 

49
0 

49
0 

/ / 24
0 

23
9 

2
4
0 

2
4
0 

1
2
0 

12
0 

      

24 
 

Неуропсихиј
атрија са 
негом 

 3             21
0 

20
9 

10
5 

10
5 

90 90             

25 
 

Педијатрија 
са негом 

 3,4             70 67 70 70 / / 24
0 

23
5 

1
2
0 

1
2
0 

/ /       

26 
 

Акушерство 
са негом 

 3,4             10
5 

10
2 

14
0 

14
0 

30 30             

27 
 

Болести зуба 
II 

 3             70 70 10
5 

10
5 

/ /             

28 Стоматолош
ка протетика 

 3             70 69 10
5 

10
2 

30 30             

29 Социологија 
 

 3,4             70 69 / / / / 24
0 

23
7 

/ / / /       

30 Психологија 
 

 2,3,4       35
0 

34
3 

/ / / /       60 60 / / / /       

31 Медицинска 
биохемија 

 3,4                   36
0 

35
9 

9
0 

9
0 

6
0 

60       

32 Фармацеутск
а 

технологија 

 3                               

33 Фармакогноз
ија 

 

 3                               

34 Фармацеутск
а хемија 

 3                               

35 
 

Устав и 
право 
грађана 

 4                   18
0 

17
8 

/ / / /       

36 
 

филозофија  4                   36
0 

35
8 

/ / / /       

37 
 

Гинекологиј
а и 

акушерство 

 4                   24
0 

23
4 

1
2
0 

1
2
0 

/ /       
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са негом 
 

38 
 

Дерматологи
ја са негом 

 4                   60 60 9
0 

9
0 

3
0 

30       

                                  
39 
 

Естетска 
нега 

 4                   30 30   6
0 

60       

40 
 

Естетска 
хирургија са 

негом 

 4                   60 60 6
0 

6
0 

3
0 

30       

41 
 

Естетска 
идекоративн
а козметика 

                    60 59 / / / /       

42 
 

Микробиоло
гија и 

паразитологи
ја са 

епидемиол. 

 4       35
0 

34
3 

          60 60 6
0 

6
0 

6
0 

60       

43 
 

Хематологиј
а са 

трансфузиол. 

 4                   60 60 9
0 

9
0 

6
0 

60       

44 
 

Санитарна 
хемија 

 4                   60 60 6
0 

6
0 

/ /       

45 
 

Патологија   2       42
0 

41
5 

/ / / /                   

46 
 

Фармаколог
ија 

 2       35
0 

34
0 

/ / / /                   

47 
 

Здравствена 
заштита са 
првом 
помоћи 

 2       10
5 

10
0 

/ / 60 60                   

50 
 

Екологија и 
ЗЖС 

 2       70 67 / / / /                   

51 
 

Здравствена 
нега деце 

 2       35 34 10
5 

10
5 

30 30                   

52 
 

Педијатрија 
са негом 

 2       70 68 / / 30 30                   

53 
 

Основи 
масаже 

 2       35 35 70 68 / /                   

54 
 

Микробиоло
гија  

 2       70 68 70 70 60 60                   

55 
 

Превентивна 
стоматологиј

а 

 3             35 35 10
5 

10
5 

/ /             

56 
 

Верска 
настава 

 1,2,3,4 210 209 / / / / 21
0 

20
4 

/ / / / 21
0 

21
2 

/ / / / 18
0 

18
5 

/ / / /       

57 
 

Грађанско 
васпитање 

 1,2,3,4 140 134 / / / / 21
0 

20
1 

/ / / / 17
5 

16
6 

/ / / / 15
0 

14
7 

/ / / /       
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА 
 
7.1. Извештаји стручних,руководећих,управних и саветодавних органа школе: 
 
7.1.1. Наставничко веће 

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

СЕДНИЦЕ 

ДАТУМ ТЕМА 

1. 2.09.2014. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког  већа 
2.Усвајање  Годишњег плана рада за школску 2014/2015 
3.Разно 

2. 16.10.2014.   
1.Давање мишљења тајним  изјашњавањем  за избор директора Медицинске 
школе « Др Миша Пантић « у Ваљевуна период од 4 године по конкурсу 
објављеном у публикацији « Послови « од 24.09.2014 г. 
 

3. 13.11.2014. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2.Извештај о успеху и владању  ученика на крају првог класификационог 
периода школске 2014 /2015 
3.Социјална карика ученика првог  разреда 
4. Оцењивање ученика у Средњој школи 
5. Инклузивно образовање- презентација стручног тима (стручно усавршавање 
у установи). 
6.Предлог смерова за упис у школску  2015/2016.годину 
7. Одређивање ментора наставницима приправницима 
8.Разно 
 

 
 

4. 

 
 

22.01.2015. 
 
 
 

1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Избор три члана, представника колектива у Школском одбору за наредни 
мандатни период 
3.Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 
2014 /2015 
4. Извештај о прегледаној школској  документацији- Дневници рада 
5. Извештај тима за самовредновање- област вредновање Етос и Ресурси 
6.Припрема за школску славу 
7.Разно 

5. 23.04.2015. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2.Припрема за Дан школе 
3.Динамика активности за ученике завршних разреда до краја школске годне 
4.Извештај са до сада реализованих такмичења 
5.Предлог релација за екскурзије за наредну школску 2014 /2015 год за све 
разреде 
6. Предлог износа учешћа родитеља (Ђачки динар) 
7.Разно 

6. 15.05.2015. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2.План надокнаде часова за период од 19.02.2015. 
3.Разно 

7.   2.06.2015. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2.Успех ученика на креју трећег класификационог периода 
3.Разно 

8. 03.06.2015. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2.Анализа успеха ученика завршних разреда на крају другог полугодишта 
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школске 2014/2015 
3.Избор ученика генерације  
4.Распоред и динамика рада  завршних  разредеда 
5.Верификација испитних и матурских комисија 
6.Извештај са такмичења 
7.Разно 
 

9. 16.06.2015. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2 Анализа  успеха ученика после завршених матурских и завршних испита 
3.Упис ученика у први разред 
4. Разно 

10. 24.06.2015. 1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2.Извештај о успеху ученика на крају другог полугодишта школске 2015/2016 
3.Именовање разредних старешина за наредну 2015/2016 школску годину 
4.Дежурство на упису у први разред 7.07. и 8.07.2015. 
5Разно 
 

11. 17.08.2015 1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Упис ученика у први разред за школску 2015 /2016 годину 
3 .Поправни,  разредни,  матурски и вандредни испити у августовском 
испитном року 
4 .Годишњи извештај о раду за школску 2015 /2016годину 
5.  Годишњи план рада за школску 2015 /2016 годину 
6. Извештај о прегледаној документацији- Дневници рада 
7. Разно  

 
   7.1.2. Одељенска већа 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

СЕДНИЦЕ 

ДАТУМ ТЕМА 

1. 06.11.2014. 
I,II,III,IV разред 

1.Реализација наставних планова и програма за први 
класификациони период 
2.Успех ученика на крају првог класификационог периода 
3. Владање ученика у 1. тромесечју и предлог  васпитних 
мера 
4.Допунска настава 
5.Додатна настава 
6. Социјална карта ученика првог разреда 
6.Разно 

2. 30.12.2014. 
I,II,III,IV разред 

 1.Реализација наставних планова и програма за прво 
полугодиште 
 2.Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта 
3. Владање ученика у 3. тромесечју, утврђивање  и предлог  
васпитних мера 
4. Такмичења ученика 
5. Допунска настава и додатна настава 
6.Разно 

3. 20.03.2015. 
IV разред 

 
Одељенска већа I,II,III 

разреда нису одржана због 

1.Реализација наставних планова и програма у трећем 
класификациони период 
2.Утврђивање успеха ученика на крају трећег 
класификационог периода 
3.Понашање и изрицање васпитних мера 
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штрајка просветних 
радника, али су одељенске 

старешине урадиле 
анализирале успех и 

владање ученика у својим 
одељењима 

 

4.Допунска настава 
5.Додатна настава 
6.Разно 

4. 01.06.2015. 
IV разред 

 
 

 
 

22.06.2015. 
I,II,III разред 

 

1.Реализација наставних планова и програма на крају 
школске године 
2. Утврђивање успеха ученика на крају школске године 
3. Владање ученика, утврђивање оцена  и изрицање 
васпитних мера 
 4.Допунска настава 
5.Додатна настава 
6.Похваљени ученици и успеси ученика на такмичењима 
7.Разно 
 

 
 
   7.1.3. Стручна већа 

 
РЕДНИ  
БРОЈ 

СТРУЧНА ВЕЋА  
У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 
 

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ 
ВЕЋА 

1. Стручно веће наставника српског језика и књижевности Мира Павловић 
2. Стручно веће наставника страних језика Синиша Манић 
3. Стручно веће наставника друштвених наука Снежана Петровић 
4. Стручно веће наставника физичког васпитања Татјана Вујичић 
5. Стручно веће наставника биологије Душица Матић 
6. Стручно веће наставника физике и хемије Биљана Јовановић 
7. Стручно веће наставника лекара Др Олга Милосављевић 
8. Стручно веће наставника лаборатор. и санит-екол. пред. Александра Ђурић 
9. Стручно веће наставника личних услуга Нада Маријановић 

 
 

          7.1.3.1. Стручно веће српског језика и књижевности 
 
Стручно веће српског језика и књижевности чине: 
Зорица Алексић, Мира Павловић - руководилац, Мила Степановић и Јована Бранковић, 
професори српског језика и књижевности.                                                                                                           
У овој школској години одржано је осам састанака актива српског језика и књижевности. 
Циљеви рада: 
- oстварење што квалитетније и садржајније наставе, њено унапређење 
- спровођење нових и разноврсних наставних метода и облика рада 
- примена савремених и мултимедијалних наставних средстава у циљу богаћења наставног 
процеса 
- корелација са сродним наставним предметима(историја,верска настава,страни 
језици,музичка и ликовна уметности) 
- успешна сарадња са здравственим и духовним центром у граду 
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- јача мотивација ученика за што веће учешће у слободним и ваннаставним актиностима у 
оквиру нашег предмета 
 
 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 
 

Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
12.02 
.2015.г. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
27.04.2
015.г. 
 

Датум 
26.05.2
015.г. 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 

1. Зорица Алексић,проф + + +     

2. Мира Павловић,проф + + +     

3. Мила Степановић,проф + + +     

4. Јована Бранковић,проф + + +     

 
 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације 

Доказ 
 

Ускладит
и 
наставни 
план и 
програм 
за наредну 
школску 
годину 

 

Прикупљање планова и програма Сви чланови већа Септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати.  

Усклађивање планова додатне 
наставе 

Сви чланови већа Септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати. 

Усклађивање планова допунске 
наставе 

 

Сви чланови већа Септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати . 

  Усвајање поделе часова 
предметним  наставницима, као и 
њихових задужења  за рад у 
секцијама и осталим 
активностима 
Израда планова рада секција 

Сви чланови већа Септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати. 
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 Израда плана стручног 
усавршавања у сарадњи са  
Министарством просвете (каталог 
стручног усавршавања) за 
2014/15.  
Израда личног плана стручног 
усавршавања 

Сви чланови већа Октобар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати. 

 Учешће у раду тимова школе и 
педагошког колегијума 
 
 
Песничко вече наше ученице 
Милице Ракићевић 

Сви чланови већа 
 
 
 
 
Проф Јована 
Бранковић 

Новембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати. 

 Договор о реализовању огледних 
и угледних часова 

Сви чланови већа Новембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати. 

 Вођење историјата школе ( 
Летопис) 

Зорица Алексић Децембар 
2014. 

Летопис школе 

 Прослава Светог Саве (предлози 
текстова,учесника,пробе)  

Сви чланови већа Јануар 2015. Документи код директора 
школе 

 Организација и спровођење 
школских и осталих такмичења 
из српског језика ,књижевности и 
рецитовања (општинско и 
окружно такмичење у нашој 
школи,републичко у Тршићу) 

Сви чланови већа Фебруар,март,
април,мај 
2015. 

Спискови такмичара и 
њихових резултата    са 
такмичења налазе се у 
електронској форми. 

 Прослава Дана школе-школски 
програм,реферати о Ваљевској 
болници и Надежди Петровић-
представа,литерарни конкурс 
(сарадња са здравственим и 
духовним центром) 

Сви чланови већа Мај 2015. Документи код директора 
школе 

 Организација и спровођење 
писаног матурског испита из 
матерњег језика заврчних разреда 

Сви чланови већа Јун 2015. Документи школе 
(записници) 
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 Учешће у прегледању и контоли 
тестова,улога супервизора на 
завршном испиту матерњег језика 
у основним школама 
 
Тестирање ученика завршних 
разреда,три одељења  из језичког 
знања-мастер рад (анкета) 

Сви чланови 
већа,сем Јоване 
Бранковић 
 
 
Проф Мила 
Степановић 

Јун 2015. 
 
 
 
 
Мај 2015. 

Документи школе 

 Анализа успеха у току и на крају 
школске године,као и матурских 
испита 2014-2015.г. 

Сви чланови већа Јун 2015. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати. 

 
7.1.3.2. Стручно веће страних језика 

 
Циљеви рада: Унапређивање квалитета наставе из страних језика, укључивање ученика у 
ваннаставне активности, међупредметна корелација - повезивање градива са другим 
наставним предметима  
 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА:  Синиша Манић 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВО ВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
12.02.2015. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
19.02.201
5 
 

Датум 
30.04.2
015 

Датум 
11.05.2
015 

Датум 
26.05.2
015. 

Датум 
 

Датум 
 

1. Синиша Манић + + + + + + + 

2. Нада Нешић + + + + + + + 

3. Наташа Мирковић + + + + + + + 

4. Ивана Вујић + + + + + + + 

5. Гордана Матић + + + + + + + 

6. Слађана Милинковић + + + + + + + 
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Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације

Доказ 
 

Ускладити 
наставни план и 
програм за наредну 
школску годину 

 

Прикупљање планова 
и програма 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
додатне наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
допунске наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Ускладити 
уџбенике за 
наредну школску 
годину 

 

Уџбеници за енглески 
језик 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Ускладити 
критеријуме 
оцењивања 

 
Усклађивање 
критеријума 
оцењивања 
Стандарди 
Израда тестова 

 
Сви чланови већа 

 
септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Стручно 
усавршавање 

 
Стручно усавршавање 
у установи и ван 
установе 

 
Сви чланови већа 

 
октобар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Ваннаставне 
активности 

 
Ваннаставне 
активности у школи 
,сарадња са другим 
установама и 
локалном 
самоуправом 

 
Сви чланови већа 

 
током школске 
године 
 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Школско 
такмичење 

 
Организација 
школског такмичења 

Сви чланови већа март 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 
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Окружно и 
републичко 
такмичење 

 
Окружно и 
републичко 
такмичење 

 
Сви чланови већа 

 
април и мај 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Дан школе 

Дан школе Сви чланови већа  фебруар 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 
Матурски испит 

Матурски испит Сви чланови већа 10. јун 2015. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 
Анализа успеха 

Анализа успеха 
у редовној настави  
и успеха ванредних 
ученика 

Сви чланови већа  
на крају 
класификациони
х периода 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
 

Руководилац стручног већа, Синиша Манић, професор 
 

7.1.3.3. Стручно веће друштвених наука 
 

РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: Снежана Петровић 
Напомена: наш актив се састоји из много чланова од којих већина ради у више школа и 
две смене, па је било тешко ускладити термине састанака тако да сви могу присуствовати. 
Чланови већа нису присуствовали састанцима јер су често били оправдано одсутни 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
1.09.2014. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
8. 12. 
2014. 

Датум 
22. 12. 
2014. 

Датум 
26.1. 
2015. 

Датум 
18. 2. 
2015. 
 

Датум 
4.5. 
2015 

Датум 
1.6. 
2015. 

1. Снежана Петровић, 
проф. историје – 
председник,  записничар 
 
 

+ + + + + + + 

2.  Радоје Живановић, 
проф. Социологије 

+ + + + + + + 

3. ВеснаТомић, проф. 
Географије 

+ + + + + + + 

4.  Владимир Јанковић, 
проф.музичке културе 

+ - - - + - + 
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5. Ана Веселиновић, проф. 
Психологије 

   + + + + 

6. Катарина Несторовић, 
проф. историје 

+ + + + + + + 

7. Мирослав Радовановић, 
проф. грађ. васпитања и 
здрав. заштите 

+ - - + + - - 

8. Александар Павић, проф. 
веронауке 

+ + + + + + + 

9. Ненад Николић, проф. 
Филозофије 

+ - - - - - - 

10. Жељко Виторовић, проф, 
ликовне културе 

+ - - - - - - 

11. Грујичић Мирјана, проф. 
филозофије 

+ - - - - - - 

 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације

Доказ 
 

Ускладити наставни 
план и програм за 
наредну школску 
годину 

 

Прикупљање планова 
и програма 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
додатне наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
допунске наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Стручно 
усавршавање 

Посета  Сајму књига Неки  чланови 
већа 

Октобар 2014. Извештај за веће 

Обележавање 
битних датума 
српске традиције 

Обележавање 
стогодишњице  
Колубарске битке и 
битних догађаја из 
Првог св. рата 

Неки  чланови 
већа 

Октобар 2014. Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Анализа успеха 
ученика на крају 
првог 
квалификационог 
периода 

Сви чланови већа Новембар 2014. Извештај за веће, 
педагошка документација 
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Обележавање 
битних датума 
српске традиције 

Учешће ученика и 
наставника у прослави 
славе болничке цркве 
Св. Врачи 

Неки  чланови 
већа 

Новембар 2014. Извештај за веће 

Обележавање 
битних датума 
српске традиције 

Припреме за прославу 
школске славе 

Неки чланови 
већа 

децембар 2014. Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Анализа успеха 
ученика на крају 
другог квалификац. 
Периода 

Сви чланови већа децембар 2014. Извештај за веће, 
педагошка документација 

Обележавање 
битних датума 
српске традиције 

Учешће ученика и 
наставника у школске  
славе  Св. Саве 

Сви чланови већа Јануар  
2015. 

Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Школска такмичења Неки  чланови 
већа 

фебруар 
2015. 

Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Општинска 
такмичења 

Неки  чланови 
већа 

фебруар 
2015. 

Извештај за веће 

Стручно 
усавршавање 

Посета ученика и 
наставника Народном 
музеју 
изложба„Ваљево 
1914.-1915. –Сто 
година Ваљевске 
болнице“ 

Неки  чланови 
већа 

Март - април 
2015. 

Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Окружна такмичења Неки  чланови 
већа 

Март 
2015. 

Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Анализа успеха 
ученика на крају 
трећег квалификац. 
Периода 

Сви чланови већа Март 
2015. 

Извештај за веће, 
педагошка документација 

Обележавање Дана 
школе 

Припреме за прославу 
Дана школе 

Неки чланови 
већа 

Април –мај 
2015. 

Извештај за веће 

Побољшање 
квалитета наставе 

Републичка 
такмичења 

Неки  чланови 
већа 

Мај 
2015. 

Извештај за веће 

Обележавање Дана 
школе 

ПрославаДана школе Неки  чланови 
већа 

мај 
2015. 

Извештај за веће 
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Обележавање 
битних датума 
српске традиције 

Учешће ученика и 
наставника упрослави 
славе града Ваљева – 
Духовни понедељак 

Неки  чланови 
већа 

јун 
2015. 

Извештај за веће 

Планови за нову 
школску годину 

Расподела фонда 
часова по 
предметима,Годишњи 
извештаји и планови 
за школску 2015.-2016 

Сви чланови већа јун 
2015. 

Извештај за веће, 
педагошка документација 

Побољшање 
квалитета наставе 

Анализа успеха 
ученика на крају 
четвртог 
квалификационог 
периода 

Сви чланови већа јун 
2015. 

Извештај за веће, 
педагошка документација 

 
 

7.1.3.4. Стручно веће физичког васпитања 
 

Стручно веће физичког васпитања чине: Татјана Вујчић, Жика Обућина (30% наставно 
ангажован у ОШ Драчић), Владимир Панић, професори физичког васпитања 
 
Циљеви рада: Унапређење квалитета наставе, укључивање ученика у ваннаставне 
активности, повезивање градива са другим наставним предметима (међупредметна 
корелација) 
 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: Татјана Вујчић  

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
28.08.14. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Датум
 

 

Датум 
09.09.14. 
 

Датум 
16.10.14 
 

Датум 
12.11.14. 

Датум 
23.12.14. 
 

Датум 
27.01.15. 

Датум 
17.02.15 

1. Жика Обућина 
Професор физичког 
васпитања 

+ + + _ + + + 

2. Татјана Танасковић 
Професор физичког 
васпитања 

+ + + + + + + 

3. Владимир Панић 
Професор физичког 
васпитања 

+ + + + + + + 

4.  23.02.15. 30.03.15 06.04.15. 04.05.15. 23.06.15.   

5. Жика Обућина 
Професор физичког 
васпитања 

+ + + + +   
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6. Татјана Танасковић 
Професор физичког 
васпитања 

+ + + + +   

7. Владимир Панић 
Професор физичког 
васпитања 

+ + + + +   

 
 
 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације

Доказ 
 

Ускладити 
наставни план и 
програм за наредну 
школску годину 

 
 
Припрема ученика 
за општинско 
такмичење у 
фудбалу 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селекција и 
припрема ученика 
за такмичење 

Прикупљање планова 
и програма 
 
Опрема за професоре 
физичког васпитања 
 
Припрема ученика за 
такмичење у пливању 

Сви чланови већа Август 
 2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 

Извештај са 
општинског  
такмичења у пливању 
Припрема ученика за 
општинско такмичење 
у фудбалу 
 
 

 

Сви чланови већа Септембар 2014. Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 

Извештај са 
општинског  
такмичења у фудбалу 
Припрема ученика за 
општинско такмичење 
у кошарци 
 

 

Сви чланови већа Октобар 2014. Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 

Селекција и 
припрема ученика 
за такмичење 

Извештај са 
општинског  
такмичења у кошарци 
Припрема ученика за 
који ће учествовати на 
Светосавском кросу у 
јануару. 
 

Сви чланови већа Новемнбар 
2014. 

Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 
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Селекција и 
припрема ученика 
за такмичење 

Свођење резултата 
такмичења и договор 
за међуодељенска 
такмичења у другом 
полугодишту 

Сви чланови већа Децембар 
2014. 

Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 
 
 
 

Селекција и 
припрема ученика 
за такмичење 

Извештај са 
Светосавског кроса  
Припрема ученика за 
школско и општинско 
такмичење у Одбојци 
 
 

Сви чланови већа Јануар 
2015. 

Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 
 
 
 

Селекција и 
припрема ученика 
за такмичење 

Извештај са школског 
и општинског  
такмичења у одбојци 
Припрема ученика за 
општинско такмичење 
у стрељаштву и 
рукомету 
 

Сви чланови већа Фебруар 
2015. 

Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 
 
 
 

Селекција и 
припрема ученика 
за такмичење 

Извештај са школског 
и општинског  
такмичења у 
стрељаштву и 
рукомету  
Припрема ученика за 
општинско такмичење 
у фудбалу  
Припрема ученика за 
Дан школе 
 

Сви чланови већа Април 
2015. 

Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 
 
 
 

 Извештај са школског 
и општинског  
такмичења у фудбалу 
Извештај са 
такмичења у фудбалу 
поводом Дана школе 

Сви чланови већа Мај 
2015. 

Извештај са такмичења 
предат педагогу школе 
 
 
 

Свођење резултата 
рада 

Свођење резултата 
рада 
Подела часова 
Припрема рада актива 
за школску  2015/2016 

Сви чланови већа Јун 
2015. 
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7.1.3.5. Стручно веће биологије 
 

Стручно веће биологије чине професори биологије: Душица Матић, Љиљана 
Станисављевић (ОШ „Сестре Илић“ Ваљево- 50%), Мирјана Шијачић (ОШ „Прота Матеја 
Ненадовић“ Бранковина- 80%)  
 
Циљеви рада: Унапређивање квалитета наставе биологије, укључивање ученика у 
ваннаставне активности, повезивање градива са другим наставним предметима 
(међупредметна корелација) 
 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: Матић Душица 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
3.09.2014. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
22.09. 
2014. 
 

Датум 
14.10. 
2014. 
 

Датум 
12.11. 
2014. 

Датум 
16.02. 
2015. 
 

Датум 
18.05. 
2015. 

Датум 
28.05. 
2015. 

1. Матић Душица 
проф.биологије 

+ + + + + + + 

2. Станисављевић Љиљана 
проф.биологије 

+ + + + + + + 

3. Шијачић Мирјана 
проф.билогије 

+ + + + + + + 

 
 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације

Доказ 
 

Ускладити 
наставни план и 
програм за наредну 
школску годину 

 

Прикупљање планова 
и програма 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
додатне наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
допунске наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  
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Ускладити 
уџбенике за 
наредну школску 
годину 

 

Уџбеници за 
биологију 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Ускладити 
критеријуме 
оцењивања 

 
Усклађивање 
критеријума 
оцењивања 
Стандарди 
Израда тестова 

 
Сви чланови већа 

 
септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Стручно 
усавршавање 

 
Стручно усавршавање 
у установи и ван 
установе 

 
Сви чланови већа 

 
октобар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Ваннаставне 
активности 

 
Ваннаставне 
активности у школи 
,сарадња са другим 
установама и 
локалном 
самоуправом 

 
Сви чланови већа 

 
током школске 
године 
 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Школско 
такмичење 

 
Организација 
школског такмичења 

Сви чланови већа март 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Окружно и 
републичко 
такмичење 

 
Окружно и 
републичко 
такмичење 

 
Сви чланови већа 

 
април и мај 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Дан школе 

Дан школе Сви чланови већа  фебруар 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 
Матурски испит 

Матурски испит Сви чланови већа 10. јун 2015. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  
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Анализа успеха 

Анализа успеха 
у редовној настави  
и успеха ванредних 
ученика 

Сви чланови већа  
на крају 
класификациони
х периода 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
 

Руководилац стручног већа, Душица Матић, професор 
 

 
7.1.3.6. Стручно веће физике и хемије  

 
Стручно веће физике и хемије чине професори физике: Шевић Жељка , Живановић 
Жарко,  Митровић Зорић Весна (боловање) и професори хемије: Јовановић Биљана, 
Старчевић Бранка ( наставно ангажована и у ОШ „ Нада Пурић “ ) и Милић Славица           
( наставно ангажована и у Ваљевској гимназији ) 
Циљеви рада: Унапређивање квалитета наставе физике и хемије, укључивање ученика у 
ваннаставне активности, повезивање градива са другим наставним предметима 
(међупредметна корелација) 
 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
5.09. 
2014. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
5.12. 
2014. 
 
 

Датум 
13.02. 
2015. 
 

Датум 
10.06. 
2015. 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 

1. Шевић Жељка 
Проф. физике 

- - - _    

2. Живановић Жарко 
 Проф. физике 
 

+ - - -    

3. Јовановић Биљана 
Проф. хемије 

+ + + +    

4. Старчевић Бранка 
Проф. хемије 

+ - + +    

5. Милић Славица 
Проф. хемије 

+ + - +    

 
 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације

Доказ 
 

Ускладити 
наставни план и 

Прикупљање планова 
и програма 

Сви чланови већа 5.септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
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програм за наредну 
школску годину 

 

електронској форми су 
предати  

 
Усклађивање планова 
додатне наставе 

 

Сви чланови већа 5. септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
допунске наставе 

 

Сви чланови већа 5. септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Ускладити 
уџбенике за 
наредну школску 
годину 

 

Уџбеници за хемију и 
физику 

Сви чланови већа 5. септембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Стручно 
усавршавање 

Стручно усавршавање Сви чланови већа 5.децембар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Вођење педагошке 
документације 

Вођење педагошке 
документације 

Сви чланови већа 13. фебруар 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Школско такмичење Школско такмичење Сви чланови већа 13. фебруар 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Дан школе Дан школе Сви чланови већа 13. фебруар 
2015. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Матурски испит Матурски испит Сви чланови већа 10. јун 2015. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  
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 7.1.3.7. Стручно веће математике и рачунарства 
 
Актив математике и рачунарства и информатике  чине: 
 

1. Драгица Ранковић, професор математике, 
2. Предраг Стојковић, професор математике и 
3. Славица Делић-Марковић, професор рачунарства и информатике;  
4. Снежана Бирчанин, професор књиговодства. 

 
за математику 

У овој школској години реализована је настава према плану и програму, 
 допунске настава према потребама ученика у појединим одељењима,  
 додатна настава у одељењу II-6, IV-6 разреда фармацеуског смера, 
 полагања ванредних испита ученика, 
 припрема ученика за школско и републичко такмичење. 

 

У школској 2014/2015. години реализоване су следеће активности: 

 редовна настава према плану и програму; 
 допунске настава према потребама ученика у појединим одељењима; 
 полагања ванредних испита ученика; 
 редовно ажурирање facebook стране школе; сајта школе и  YouTube канала школе; 
 школски лист Весна '67, број 64 и 65 су у електронском формату ( *.pdf) објављени 
на Slide Share-u; 
 манифестација „Code Hour 2015.“ - 8. - 12. децембра 2014. године; 
 међународно такмичење „Кенгур без граница 2015.“; 
 ангажовање поводом приредби за Нову годину, за прославу школске славе, за 
прославу Дана школе као и за остале манифестације у школи;  
 ангажовање на припреми спискова и изради ранг листи за општинско и окружно 
такмичење из српског језика и језичке културе, за које је домаћин била наша школа; 
 остале активности везане за актуелна дешавања у школи. 

 
Посета семинарима и стручним скуповима:  
 
Славица Делић-Марковић, професор рачунарства и информатике:  

 on-line семинар „Начини заштите младих од опасности и злостављања на 
интернету“, компетенцијa: K3, приоритети: 6, под редним бројем 45 у Каталогу 
програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 
за школску 2014/2015. и 2015/2016., институција: Удружење професора информатике 
Србије, Пастерова 14/11, Нови Сад, у периоду од  27. 10. 2014. до 23. 11. 2014. за који 
је издато уверење 01-45/2014 и 24 бода. 

  „Мапе ума“ – стручни скуп, вебинар, on-line предавање, Клуб наставника за 21. 
вијек, 11. 11. 2014.  год, у периоду од 20.00-21.00 сати, присуство-учешће, 1 радни сат, 
издата потврда број 17-2014-11-11 
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 Научно-истраживачки пројекат „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИЧКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ“,  
http://www.azomjns.com/moodle/, 1.-30. 11. 2014., 30 радних сати, присуство, активан 
учесник, издата потврда број 09-NIP2014-088 

 Учествовање у раду Друштва математичара Србије, подружница Ваљево -  
присуство на методичким радионицама, за које су издата два уверења. 

 

Манифестације:  Computer Science Education Week -     8. - 12. децембар 2014. године Hour of Code  У оквиру манифестације "Недеља програмирања" која се широм света обележава у периоду од 8. до 12. децембра 2014. године и у нашој школи је спроведена акција "Сат програмирања" - Hour of Code, у свим групама одељења I разреда на часовима рачунарства и информатике, изузев одељења I-5 (обе групе)  и I-1 друга група који су имали блок наставу. Ученици су кроз припремљене туторијале по концепту block based coding-a, које се практикује и на престижним Универзитетима попут Barckly-ja i Harvard-a, упознали основне принципе објектно орјентисаног програмирања, и практично кроз игру упознали неке основне наредбе које су им кроз кратке филмове приближили Mark Zuckerberg, Bill Gates и остали. Атмосфера је била одлична, заинтересованост велика, размишљање и логика такође на завидном нивоу. На крају су одштампани заслужени сертификати за целе групе а и појединачни.  Ово је мали допринос наше школе овој светској манифестацији. 
Рад фејсбук стране школе:  

Званична фејсбук страна школе је веома посећена. Редовно ажурирање и објављивање 
информација везаних за актуелна 
дешавања у школи, граду па чак и шире 
у смислу међународних дешавања и 
обележавања значајних датума, 
доприносе великој посећености. 
Објављују се и занимљививости везане 
за наставу и градиво, из разних области, 
од информационих технологија, преко 

историјских садржаја до занимљивих материјала на интернету из области анатомије, 
медицине, страних језика и свега осталог што може бити од користи нашим ученицима. И 
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редовни и ванредни ученици су већ стекли навику и редовно прате објаве на званичној 
страници школе. Наравно, редовно стижу похвале и од бивших ученика школе. Нашу 
страницу прате и дају позитивне коментаре и медицинске школе из суседних земаља, као 
на пример из Хрватске (Средња медицинска школа Славонски Брод) и из Босне и 
Херцеговине (Медицинска школа Тузла).   

Зато намеравамо да и убудуће на овај начин промовишемо школу, наше ученике и њихове 
успехе као и успехе запослених, што представља најбољи вид маркетинга у данашње 
време доминације интернета, рачунарских комуникација и друштвених мрежа. 

 

Председник актива 

   Славица Делић Марковић, проф. 

 
 

7.1.3.8. Стручно веће лекара 
  

Циљеви рада: Унапређивање наставе предмета анатомија и физиологија, фармакологија, 
микробиологија са епидемиологијом, као и предмета стоматолошке струке, укључивање 
ученика у ваннаставне активности, међупредметна корелација 
 
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА: др Олга Милосављевић 
Остали чланови тима: др Марија Вељковић и др Јелена Томић 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
3.09.2014. 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
22.09. 
2014. 
 

Датум 
14.10. 
2014. 
 

Датум 
12.11. 
2014. 

Датум 
16.02. 
2015. 
 

Датум 
18.05. 
2015. 

Датум 
28.05. 
2015. 

1. др Олга Милосављевић, 
проф. анатомије и 
физиологије 

+ + + + + + + 

2. др Марија Вељковић, 
проф. микробиологије и 
паразиттолог., 
фармакологије 

+ + + + + + + 

3. др Јелена Томић. 
проф. ортопедија вилице 

+ + + + + + + 

 
 
 

Области рада Реализовани садржаји 
Исходи/ показатељи успешности 
 

Планирање и 
програмирање 

Израда годишњих,глобалних и оперативних 
планова и програма рада за предмете: 
анатомија и физиологија 
фармакологија, 

-Глобални и оперативни планови 
-Евалуација месечних планираних 
активности 
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микробиологија са епидемиологијом 
болести зуба 
стоматолошка протетика 
 

-Урађени су планови за допунску и 
додатну наставу који су саставни 
део ГП рада школе 
 
-Записници са састанака стручног 
већа 
 
-Решења о годишњем задужењу 
 
 
-Увођење интернета у кабинет 
анатомије и биологије 
 
 
-Извештај Стручног већа 
-Годишњи извештај о раду школе  
 
 
Оперативни 
планови(међупредметна корелација) 
 
 
Записници са одржаних испита 

Израда планова рада за допунску и додатну 
наставу 
Реализација наставних планова и програма 
 
 
Подела часова и радних обаввеза на чланове 
Стручног већа,одржавање консултација и 
испита за ванредне ученике,а у циљу 
побољшања квалитета наставног процеса 
 
Набаавка ученика,стручне 
литературе,часописа,додатних наставних 
материјала и средстава рада у кабинету 
анатомије и биологије 
 
Организација школског такмичења из 
анатомије и физиологије 

Сарадња и корелација са стручним већима 
биологије,здравствене неге и другим већима 
у школи 

Рад са ванредним ученицима,одржавање  
консултација и испита 
 

 
 
Аналитичко-
истраживачки 
рад 

 
 
-Анализа реализације НПП и усвојених 
знања 
Израда тестова за школско такмичење из 
анатомије и физиологије 
Анализа додатног и допунског рада 
Анализа успеха ученика у редовној настави 
Анализа успеха ученика на ванредним 
испитима 
Анализа успеха ученика на школском и 
републичком такмичењу из анатомије и 
физиологије 
 

 
 
 
 
 
 
Записници са састанака стручног 
већа 
Документација чланова већа 
 
 
 
 
 
Записници са састанака стручног 
већа 
Документација чланова већа 
Годишњи извештај о стручном 
усавршавању 
Дневници рада 
 
 
Лични план професионалног развоја 
чланова већа 

Унапрећивање 
рада 
 

Усаглашавање критеријума оцењивања 
-Припрема часова 
-Употреба савремених наставних средстава 
-Употреба савремених метода наставе 
-Међусобна посета часовима 
 

Стручно 
усавршавање 

-Израда и реализација годишњег личног 
плана професионалног развоја 
-Учешће на акредитованим семинарима 
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Годишњи извештај о стручном 
усавршавању у и ван установе 
 

 
Руководилац стручног већа, др Олга Милосављевић 

 
 
 

 
7.1.3.9. Стручно веће здравствене неге 

 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ : Здравствене неге 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: Душица Симић 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВОВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
21.08.2014 
28.08.2014 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
02.09. 
16.10. 
13.11. 
2014. 
 

Датум 
20.11. 
10.02 
20.02. 
2014. 

Датум 
27.03. 
23.04. 
2015. 

Датум 
02.06. 
2015. 
 

Датум 
16.06. 
2015. 

Датум 
29.06. 
2015. 

1. 
2. 
3. 

Душица Симић 
Милица Китић 
Златко Нинић 

++ 
++ 
++ 

+ + - 
+++ 
++- 

+++ 
+-+ 
-++ 

++ 
++ 
++ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

4. 
5. 
6. 

Драгана Табашевић 
Славица Алексић 
Маријана Милошевић 

+ + 
++ 
++ 

+++ 
+++ 
++- 

-++ 
+++ 
++- 

++ 
++ 
++ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

- 

+7. 
8. 
9. 

Јелена Митровић 
Светлана Јелић 
Јасмина Бранковић 

++ 
+- 
++ 

-++ 
+++ 
+++ 

-+- 
-+- 
+++ 

++ 
-+ 
++ 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 

10. 
11. 
12. 

Весна Јевтић 
Оливера Добривојевић 
Александра Марић 

++ 
++ 
++ 

+++ 
+++ 
+++ 

+ - + 
+++ 
-+- 

+- 
++ 
-- 

+ 
+ 
- 

+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 

13. 
14. 
15. 

Александра Ђурђевић 
Јелена Аксентијевић 
Данијела Марковић 

++ 
++ 
++ 

-+- 
+++ 
-++ 

+++ 
+++ 
-+- 

++ 
 
++ 

+ 
 
+ 

+ 
 
+ 

+ 
 
+ 

16. 
17. 
18. 

Јелена Ненадовић 
Весна Влајковић 
Марија Ковачевић 

++ 
++ 
+- 

+++ 
+++ 
+++ 

+++ 
+++ 
+++ 

++ 
++ 
++ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

19. 
20. 
21. 

Игор Лукић 
Анђелка Ђукић 
Никола Савић 

++ ++ 
  ++ 

 
+++ 

 
+++ 
+++ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације 

Доказ 
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Организовано 
и јединствено 
деловање на 
реализацији 
образовно- 
васпитних 
задатака 

-Конституисање стручног већа 
здравствене неге за школску 
2014-2015. годину 
-Подела часова на предметне 
наставнике  
-Израда годишњег плана и програма 
стручног већа 
- Израда глобалних и оперативних 
планова 

Сви чланови 
већа 

20. август 2014 Записник са 
састанка стручног 
већа 

Подизање 
квалитета 
наставе, 
унапређење и 
осавремењива
ње наставног 
процеса 
 
 

-Иновације дидактичких средстава 
(Лутке за прву помоћ, дефибрилатор) 

Сви чланови 
већа 

28. август 2014 Записник са 
састанка стр. већа 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 
из наставног предмета здравствена нега 

Сви чланови 
већа 

02. септембар 
2014. 

Записник са 
састанка стр. већа 

- Договор о заједничком дидактичко- 
методичком раду при изради припреме 
за час и савремени облици наставе 

 

Сви чланови 
већа 

02. септембар 
2014. 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Подизање  
квалитета 
извођења 
вежби 
Успешно 
извођење 
наставе 

-Организација опремања кабинета 
-Праћење реализације наставе 
-Организовање санитарних прегледа за 
ученике и наставнике  
 
 

Сви чланови 
већа 

02. септембар 
2014. 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Организација 
додатног и 
допунског рада 
и секција 
 
Организација 
такмичења из 
здравствене 
неге,  прве 
помоћи и 
реалистичког 
приказа 

-Лична и колективна афирмација 
ученика 

 
 
-Избор чланова стручног већа у секцији 
здравствене неге, прве помићи и 
РППОС  

Сви чланови 
већа 

16. октобар 
2014. 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Стручно 
усавршавање 
наставника 

Праћење стручне литературе, 
акредитовани семинари  
- Извођење огледних часова - 
Александра Ђурђевић 
-Извођење угледних часова - Оливера 
Добривојевић 

Сви чланови 
већа 

16. октобар 
2014 

Записник са 
састанка стручног 
већа, 
Лични потфолио 

Подизање 
квалитета 
наставе и 
постизање 
бољих 

-Унапређење васпитно образовног рада 
 
 
-Вођење педагошке документације 

Сви чланови 
већа 

16. октобар 
2014 

Записник са 
састанка стручног 
већа 
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резултата у 
учењу 
Сарадња са 
другим 
органима 
школе, учешће 
са другим 
органима 
Заједнице 
Медицинских 
школа Србије 
и Секција 
здравствене 
неге 

-Редовно информисање чланова 
стручног већа са темама које су биле 
присутне на састанцима Заједнице 
Медицинских школа Србије и Секције 
здравствене неге (Присуство чланова на 
четири секције) 
 
-Преношење информација са 
педагошког колегијума 
 
 
 

Сви чланови 
већа 

11. новембар 
2014 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Сарадња са 
локалном 
заједницом 

Сарадња са стручним службама ЦК, ДЗ, 
Заводом за Јавно здравље,  -сарадња са 
службом трансфузиологије, 
инфектологије и другим службама 

Сви чланови 
већа 

10. 02. 2015 Записник са 
састанка стручног 
већа 

Подизање 
квалитета 
наставе 

Организовање и спровођење школских 
такмичења и припрема ученика за 
републичка такмичења  
Спровођење испита за вандредне 
ученике и за преквалификације 
Договор у вези са активностима 
поводом Светског дана добровољних 
даваоца крви 

Сви чланови 
већа 

27.03. 2015 
 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Организивање 
матурског 
испита и 
прослава дана 
пколе 

-Организовање и припрема ученика 
завршног разреда за матурски испит, 
 -предлог комисија за полагање 
матурских испита 
-договор око активности за Дан школе и 
облежавање Дана сестринства 

Сви чланови 
већа 

23.04. 
2015. 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Спровођење 
матурског 
испита  

Анализа успеха на матурском испиту  
 

Сви чланови 
већа 

16.06 2015 
 
 

Записник са 
састанка стручног 
већа 

Праћење рада 
стручног већа 

Формирање документације и евиденције 
рада већа. 

Сви чланови 
већа 

29.06.2015. Записник са 
састанка стручног 
већа 

 
Руководилац стручног већа,  

Душица Симић, наставник здравствене неге 
 
 

7.1.3.10. Стручно веће лабораторијских и санитарно – еколошких предмета 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ: САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ, 
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: Александра Ђурић 
 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
22.8.2014. 

Датум 
 

Датум 
 

Датум 
 

Датум 
 

Дат
 

Датум 
15.12.2014 
 

Датум 
18.2.2015 
 

Датум 
4.5.2015 

Датум 
24.8.2015. 
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1. Александра Ђурић 
Наставник групе 
предмета санитарно-
еколошке струке 

+ + + + + 

2. Александра Ђонлага 
Професор Медицинске 
биохемије 

+ + + + + 

3. Данијела Лукић 
Професор фармацеутске 
групе предмета 

- + + + + 

4. Слађана Тејић 
Наставник – клинички 
лаборант 

+ + + + + 

5. Мирјана Урошевић 
Професор фармацеутске 
групе предмета 

+ + + + + 

 
 
 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Доказ 
 

Ускладити 
наставни план и 
програм за наредну 
школску годину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикупљање планова 
и програма 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 
Усклађивање планова 
додатне наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање планова 
допунске наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Израда плана наставе 
у блоку 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 Израда плана 
теренских вежби 

 
А. Ђурић 

септембар 2014. План је у оквиру 
оперативних планова 
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Ускладити 
уџбенике за 
наредну школску 
годину 

 

Уџбеници за 
Медицинску 
биохемију, групу 
предмета санитарно-
еколошке струке 
(санитарна техника, 
епидемиологија, 
комунална хигијена, 
ддд,микробиологија) 
фармацеутског смера 
(фарм. технологија, 
фарм. хемија, 
фармакогнозија, 
санитарна хемија, 
токсиколошка хемија) 
и лабораторијског 
смера (лабораторијске 
технике). 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Ускладити 
критеријуме 
оцењивања 

 
Усклађивање 
критеријума 
оцењивања 
Стандарди 
Израда тестова 

 
Сви чланови већа 

 
септембар 
2014. 

 

 
Стручно 
усавршавање 

 
Стручно усавршавање 
у установи и ван 
установе 

 
Сви чланови већа 

 
октобар 
2014. 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
Ваннаставне 
активности 

 
Ваннаставне 
активности у школи 
,сарадња  са:  ЗЗЈЗ, 
ЗЦ,  
ЈКП „Водовод“ ЈКП“ 
Полет“ ,  СРЦ 
„Петница“, 
Метеоролошком 
станицом Ваљево и са 
другим установама и 
локалном 
самоуправом 

 
Сви чланови већа 

 
током школске 
године 
 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 
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Дан школе 

Дан школе Сви чланови већа Фебруар2015. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 
Матурски испит 

Матурски испит Чланови већа 
групе предмета 
Фармацеутске 
струке 

Мај 2015. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

 
Анализа успеха 

Анализа успеха 
у редовној настави  
и успеха ванредних 
ученика 

Сви чланови већа  
на крају 
класификациони
х периода 

Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

 
 

Руководилац стручног већа, Александра Ђурић, наставник лаб. и сан-екол. 
предмета 

 
 

7.1.3.11. Стручно веће личних услуга 
 
РУКОВОДИЛАЦ  ВЕЋА: Нада Марјановић 
 

 
ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА И ПРИСУСТВО ВАЊЕ САСТАНЦИМА 

 
Редни 
број 
 

Име и презиме 
Звање 

Датум 
28.8.2014 

Датум 
 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Дат
 

 

Датум 
18.2.20
15 
 

Датум 
25.2.20
15 
 

Датум 
 

Датум 
 
 

Датум 
 

Датум 
 

1. Нада МАРЈАНОВИЋ 
Наставник практичне 
наставе 

+ + +     

2. Весна Матић 
Наставник практичне 
наставе 

+ + +     

 
 
 

 
Циљ 
 

Активност 
 

Носиоци 
активности

Време 
реализације

Доказ 
 

План и програм за 
наставу се није 
мењао па се 
користи као за 

Планови и програми 
се нису мењали 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
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претходну школску 
годину 
Подела часова у 
складу са палном и 
програмом и 
бројем ученика 
Ускладити 
критеријуме 
оцењивања 

 

предати  

 

Ученици подељени у 
групе за обављање 
практичне наставе 

 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Усклађивање 
критријума 
оцењивања и 
стандарди  

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати  

Стручно 
усавршавање 

Стручно усавравање у 
установи 

Сви чланови већа септембар 2014. Планови и програми се 
налазе  у фасцикли и у 
електронској форми су 
предати 

Ван наставне 
активности 

Рад секције  
Ученици одрадили 
две ревије фризура у 
сарадњи са студијом “ 
М” 

Наставник Весна 
Матић 

Фебруар 2015.  

Дан школе Припрема ученика за 
ревију фризура за дан 
школе 

Наставник Нада 
Марјановић 

Фебруар 2015.  

Завршни испит и 
ванредни испити 

Припрема ученика за 
завршни испит  

Наставник Нада 
Марјановић  
Весна Матић 

Фебруар 2015.  

Анализа успеха  Анализа успеха у 
редовној настави и 
успеха ванредних 
ученика 

Сви чланови На крају 
класификациони
х периода 

 

 
 

7.1.4. Педагошки колегијум 
 

Педагошки колегијум Медицинске школе чине: 
Aлександар Маравић, директор 
Мирјана Томић, педагог 
Мира Павловић,председник стручног већа и професор српског језика и књижевности 
Синиша Манић,председник стручног већа страних језика и професор енглеског језика 
Снежана Петровић,председник стручног већа друштвених наука и професор историје 
Љиљана Станисављевић,председник стручног већа и професор биологије 
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Биљана Јовановић,председник стручног већа и професор хемије 
Славица Делић Марковић,председник стручног већа и професор информатике 
Олга Милосављевић,председник стручног већа и професор анатомије 
Татјана Вујчић,председник стручног већа и професор физичког васпитања 
Душица Симић,председник стручног већа и наставник здравствене неге 
Александра Ђурић,председник стручног веће и наставник санитарно-еколошке струке  
Нада Марјановић,председник стручног већа и наставник личних услуга 
 
  
Месец 
 

Активности-теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Извештај о 
реализацији 
активности 

Септембар 
 
 

-Формирање Педагошког 
колегијума 
 
 

   Седница Чланови 
Педагошког 
колегијума,педагог  
и директор школе 

Седница је 
одржана у 
септембру 
2014.год. 

Фебруар 
 
 

-Вођење педагошке 
документације( евидентирање 
редовне,додатне и допунске 
наставе,посетата часова 
педагога 
школе,представљање 
профила на веб- сајту 
школе,прослеђивање 
документације целог 
Школског програма С.Делић 
Марковић,усвајање 
наст.планова и 
програма,достављање 
ванредних питања С.Делић) 
-Припреме за такмичења 
ученика(новине-хемија 
,географија,мат.) 
-Припреме за Дан школе  

Седница,Стручна 
дискусија 
 
   

Чланови 
Педагошког 
колегијума,педагог 
и директор   

Седница је 
одржана 
11.02.2015.год.Све 
предвиђене 
активности су 
реализоване.Прати 
се начин 
реализације 
програма рада 
Педагошког 
колегијума преко 
записника  са овог 
састанка. 

Фебруар -Закључци са стручних већа 
професора(анализа школских 
и договори унутар њих о  
припремама за наредна 
такмичења,ученицима-о 
припремама за Дан 
школе,презентација смерова 
тада, 
-нерешено питање наставних 
планова и програма за 
II,III,IV разред (директор-
анализа извештаја о раду 
заједнице медицинских 
школа у Луковичкој бањи)  
 

 
 
  
Седница,Стручна 
дискусија 

Чланови 
Педагошког 
колегијума,педагог 
и директор   

Седница је 
одржана 
23.2.2015.год.Све 
предвиђене 
активности су 
реализоване.Прати 
се начин 
реализације 
програма рада 
Педагошког 
колегијума преко 
записника  са овог 
састанка.  
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Април -Прецизно одређење 
активности стручних већа за 
Дан школе  
-Прављење спискова за 
кадровске потребе ради 
бодовања с обзиром на 
технолошке вишкове 
-Додела награда 
најуспешнијим ученицима(на 
републичким 
такмичењима)на Дан школе   
-План надокнаде сати због 
штрајка просветних радника 

Седница,Стручна 
дискусија 

Чланови 
Педагошког 
колегијума,педагог 
и директор 

Седница је 
одржана 
28.04.2015.год.Свe  
предвиђене 
активности су 
реализоване.Прати 
се начин 
реализације 
програма рада 
Педагошког 
колегијума преко 
записника  са овог 
састанка. 

Мај -Организовање и спровођење 
матурских испита у јунском 
року(матурске комисије) 
-Школски програм за 
образовне профиле у 1. И 2.-
гом разреду који су из огледа 
прешли у стандарде 
-Рачунање фондова часова за 
наредну школ.годину 
-Припрема стручних већа за 
писање Годишњег извештаја 
за 2014-2015.г. и Плана рада 
школе у школ.2015-2016.г. 
-Образац за попуњавање 
плана надокнаде часова 
-Резултати са републичких 
такмичења и спискови за 
награђивање 
високопласираних  
 

Седница,Стручна 
дискусија 

Чланови 
Педагошког 
колегијума,педагог 
и директор 

 
Седница је 
одржана 
25.05.2015.год.Свe  
предвиђене 
активности су 
реализоване.Прати 
се начин 
реализације 
програма рада 
Педагошког 
колегијума преко 
записника  са овог 
састанка.  

Јун -Унос података за Школски 
програм(недостаци,углавном 
стучних предмета,по 
разредима-очекује се други 
разред ) 
-Израда нових извештаја 
школ.2014-2015.г.(нова 
табела извештаја за стр. 
усавршавање) и планова рада 
за 2015-2016.г.(ново- табела 
уџбеника) 
 

 
 
Седница,Стручна 
дискусија 

 
 
Чланови 
Педагошког 
колегијума,педагог 
и директор 

Седница је 
одржана 
11.06.2015.год.Све  
предвиђене 
активности су 
реализоване.Прати 
се начин 
реализације 
програма рада 
Педагошког 
колегијума преко 
записника  са овог 
састанка.  

 
 

7.1.5. Директор школе 

Директор школе je обавио своје послове и радне задатке у складу са планом и 
програмом рада директора по одређеним областима. 

ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
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Предлог Годишњег плана рада школе и извештај о раду школе за претходну школску 
годину урађен је у сардњи са наставницима, стручним сарадницима и стручним службама 
школе. Презентован је Наставничком већу, Савету родитеља и дат на усвајање Школском 
одбору. 
План и програм рада директора за школску 2014/2015. годину развијен по областима и 
месецима и дат на усвајање Школском одбору а потом је убачен као део текста и у 
Годишњи план рада школе. 
Обављене консултације са наставницима везане за оперативно планирање рада. 
Прошлогодишњи дневници рада и матичне књиге у сарадњи са педагогом и психологом 
прегледани, потписани а затим су архивирани. 
У сарадњи са стручним сарадницима сачињени стручни тимови а потом сам и узео  
учешће у раду истих. 
У сарадњи са педагогом и секретаром сам израдио сва решења о годишњим задужењима 
наставника. 
Урадио сам ЦЕНУС а потом у сарадњи са саветником за финансије школске управе 
Ваљево Катарином Мирковић и усагласио овај документ.  
 

ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 

На почетку наставне и школске године директор школе је поставио организациону 
структуру потребну за нормално функционисање наставе. Усвојен је календар рада, 
подељена задужења у оквиру 40.часовне радне недеље, подељени предмети и разреди на 
наставнике, ученичке слободне активности (оквир), планови и програми стручних органа. 
Градској управи,  начелнику одељења за друштвене делатности, финансије имовинске и 
инспекцијске послове, поднет је план за финансирање материјалних трошкова школе за 
календарску 2015. годину. 
Урађено је бојење и делимична санација унутрашњости школске зграде, те олука и 
ситнијих оштећења спољашњег дела зграде. Урађена је комплетна реконструкција 
електроинсталационе мреже. 
 
РУКОВОДЕЋА ФУНЦИЈА ДИРЕКТОРА  
 
Руководећа функција огледала се кроз: праћење Закона, Прописа и Правилника за рад у 
нашој школи, унапређење међуљудских односа код запослених у циљу унапређивања 
рада, припремање, праћење, присуствовање седницама, комисијама, као и спровођење 
њихових закључака, представљање наше школе у локалној заједници и широј средини. 
Сви прописи су примењивани, а постојећи правилници и остала акта благовремено 
усклађивана са новим прописима. 
Реализује се и програм рада са надареном децом и припреме за упис на високе струковне 
студије и факултете, како из области подручја рада здравство и социјална заштита тако и 
друге како природне тако и друштвене науке. 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 
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Овај рад огледао се кроз: помоћ наставницима у припремању за образовно-васпитни рад  и 
извођење наставе кроз набавку дидактичког материјала. 
Такође, постоји   сарадња са родитељима и ученицима у вези проблема или потешкоћа 
везаних за наставу и дисциплину. Присуствовао сам на више часова који су предвиђени 
респоредом. После обиласка, обавио сам консултације са  колегиницама и колегама. 
Активно пратим примере добре праксе и утичем на побољшању квалитета рада у нашој 
школи. 
 
РАД У СТРУЧНИМ И ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА 

Kao директор школе припремао сам и водио седнице Наставничког већа, присуствовао 
седницама Одељенских већа. Учествовао сам у раду Школског одбора помажући да се 
седнице организују и припреме. Такође, сам учествовао у организовању и раду састанака 
Савета родитеља. 
Током првог полугодишта сам имао редовну сарадњу са: педагогом школе, свим 
активима, наставницима појединачно, одељењским стрешинама, ваннаставним особљем а 
по потреби представницима ресорног Министарства, Школском управом у Ваљеву, 
одређеним институцијама Града Ваљева, градским челницима, градском просветном 
инспекцијом, представницима других школа... 

САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
У току школске године сам сарађивао са свим институцијама са којима имамо потписане 
уговоре о пословно техничкој сарадњи, Црвеним крстом, центром за културу града 
Ваљева, полицијском управом Ваљево, центром за социјални рад, Удружењем 
медицинских школа Србије и другим. 
У оквиру Удружења медицинских школа Србије сам учествовао на више састанака на 
којима се расправљало о новим наставним плановима и програмима и превођењу из 
огледних програма у стандарде, о такмичењима како из стручних предмета тако и 
општеобразовних и другим важним питањима о којима смо на овим састанцима 
расправљали.  
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У току школске године су организована два групна стручна семинара у школи. Редовно се 
информишем о предлозима и пројектима везаним за реформу школства у Србији. 
 

7.1.6. Школски одбор 
 
 
Школски одбор Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву у 
школ.2014/2015.години одржао је пет седница у старом сазиву одн.до 27.фебруара 
2015.године. 
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 На основу спроведеног изборног поступка у складу са Законом  прописаном процедуром  
Решењем Скупштине града Ваљева бр112-76/15-04 од 27.фебруара 2015.године  именован 
је нови Школски одбор за мандатни период од четири године у саставу: 
   - представници локалне самоуправе: Срђан Стефановић, Александра Сређковић и др 
Мирослав  Мирковић; 
- представници запослених у школи: Гордана Дикановић, Љиљана Станисављевић и 
Јасмина Бранковић;  
 - представници родитеља: Владан Илић, Катарина Арсеновић и Горан Хаџић. 

 За председника Школског одбора на првој, конститутивној седници  изабран је 
Владан Илић, а за заменика председника Срђан Стефановић. 
   У школ.2014/2015.г. нови сазив Школског одбора одржао је три седнице, што је укупно 
у школ.2014/2015.г. 8 (осам) седница. 
 
Школски одбор донео је следеће одлуке и разматрао следећа питања: 
 

1. Усвајио Извештај о раду школе у школ.2013/2014.г. 
2. Донео Плана рада школе за школ.2014/2015.г.  
3. Донео Одлуку о расписивању конкурса за избор директора школе, спровео изборни 

поступак и донео одлуку о избру директора школе за наредни мандатни период од 
четири године;  

4. Разматрао Извештаје о успеху и владању ученика на тромесечјима, на крају  првог 
полугодишта и на крају  школ.2014/2015.г. 

5. Донео одлуку о усвајању Извештаја о расходу основних средстава и ситног 
инвентара предложеног од стране Комисије за попис  имовине школе са стањем на 
дан 31.12. 2014.год.  

6. Донео финансијски план за 2015.годину. 
7. Донео План јавних набавки за 2015.годину; 
8. Усвајио  Извештај о попису имовине школе са стањем на дан 31.12. 2014.год;  
9. Донео одлуку о усвајању Извештаја о финансијском пословању школе у 

2014.години (завршни рачун);  
10. Разматрао и усвојио  Извештаје о раду директора школе  
11. Донео нови Пословник о раду ШО; 
12. Донео одлуке о изменама и допунама Правилника о раду и других општих аката 

ради усклађивања са Законом о раду и Посебним колективним уговором за 
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика; 

13. Усвајио Извештај о мерама за отклањање неравномерне заступљености полова за 
2014.г. 

14. Одлучивао о приговорима запослених; 
15. Доносио одлуке о финансијској помоћи социјално угроженим ученицима, 

награђивању ученика,  и другом начину расподеле средствених прихода;   
16. Донео одлуку о верификацији (реверификација већ постојећих)  образовних 

профила због увођења нових наставних планова и програма донетих из разлога 
преласка огледних образовних профила  у стандарде,  а по поступку који је 
прописан Законом о основама система образовања и васпитања и подзаконским 
актима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(Правилник о наставном  плану и програму стручних предмета и Правилник о 
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наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита за све разреде за 
образовне профиле који су из огледа прешли у стандард који је објављен је  у 
„Сл.гл.РС -Просветни гласник'' број 7 од 14.8.2014. а  који  се примењују за ученике 
уписане у први разред почев од школске 2014/2015); 

17. Донео одлуку о изради елабората за увођење новог образовног профила – 
здравствени неговатељ; 

18. Донео одлуку о изменама и допунама Школског програма (сходно изменама из 
тачке 16.овог извештаја); 

19. одлучивао о другим питањима сходно члану 53.став 2. и члана 57. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“бр.72/09, 52/11 и 55/13), и 
члана 31.Статута Школе. 

 
                                                                                                      Председник ШО  Владан Илић 
 

7.1.7. Савет родитеља 
 
У школској 2014/2015 години одржана су 4 састанка Савета родитеља 
На састанцима Савета родитеља обрађене су следеће теме:  

конституисање Савета родитеља, усвајање Извештаја о раду школе у школској 2013/2014 
години, усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015 годину, изабрана 
компанија за осигурање ученика, фирма за шивење униформи за школску 2014/2015 
годину,  анализа успеха и владања ученика на крају сваког класифилкационог периода и 
друга текућа питања. 

Седницама Савета родитеља присуствовали одабрани родитеља свих разреда и 
одељења. Спискови присутних чланова у прилогу записника Савета родитеља. 
 

 
7.2. Извештаји стручних сарадника школе, одељењских старешина, тимова, 
комисија 
 
7.2.1. Педагог 
 
Током школске 2014/2015. године, педагог је реализовала активности према 

годишњем плану рада, као и активности које су се у току године појављивале, а у чијем је 
раду било потребно учешће педагога. 

 
Р. Б. ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

1.  
 
Планирање и 
програмирање 
образовно-
васпитног рада 

-  Учешће у изради делова за Годишњи план рада школе: план и програм рада 
одељенских старешина, план реализације родитељских састанака, план рада Савета 
родитеља, план рада Наставничког већа, план рада одељенских већа, план каријерног 
вођења и саветовања, планови тимова у којима је педагог ангажована 
-  Израда Годишњег и оперативних  планова и програма рада педагога  
- Израда дела Школског програма ( све осим програмских садржаја наставних 
предмета ) 
- Планирање и програмирање о-в процеса образовних профила који су ове школске 
године прешли из огледа у стандарде ( медицинска  сестра – техничар, лабораторијски 
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техничар ) 
-  Сарадња са наставницима у изради годишњих и оперативних планова рада 
наставника и наставника сарадника са ненаставних факултета, са акцентом на 
унапређењу наставног процеса  
-  Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за протеклу школску годину  
-  Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за самовредновање 
рада школе  
-  Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања 
-  Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за каријерно вођење и 
саветовање ученика 
-  Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за стручно 
усавршавање запослених и планирање евиденције стручног усавршавања запослених у 
установи и ван ње 
-  Планирање, реализација и праћење ефеката рада Стручног тима за инклузивно 
образовање 
-  Израда образаца за непосредну припрему часа, плана допунске наставе, додатне 
наставе, секције, табела за писање извештаја и планова за стручна већа, евиденционих 
листа за праћење наставника приправника 
-  Израда листе евиденције успеха ученика на сваком класификационом периоду (за 
одељенске старешине ) 
-  Израда обрасца за евидентирање података о ученику потребних за васпитни рад са 
учеником ( за одељенске старешине ) 
- Планирање и програмирање активности наставника ментора у поступку праћења и 
оспособљавања наставника приправника за о-в рад  
- Планирање и реализација огледних и угледних часова 
- Помоћ наставницима у изради распореда писмених провера знања и саопштавање 
ученицима 
- Планирање и израда распореда разредних, поправних и матурских испита 
 

2.  
 
Праћење и 
вредновање 
образовно-
васпитног, 
односно 
васпитно-
образовног рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и напредовања ученика 
увидом у дневнике рада 
- Праћење израде годишњих и месечних планова рада наставника. Класификовање 
планова и праћење благовремене израде, као и евалуације  на крају сваког месеца. 
Остварено је праћење реализације образовно – васпитног рада, кроз анализу 
оперативних планова рада, као и кроз увид у дневнике рада. Указивано је на 
неправилности у раду, као и на пропусте у реализацији програма 
-Направљен је инструмент - упитник намењен одељенским  старешинама за 
евидентирање и праћење следећих показатеља: структура успеха, број слабих оцена, 
број неоцењених ученика, изостанци ученика, васпитне мере, подаци о поправним 
испитима  
-Направљен је упитник за праћење реализација допунске, додатне наставе и секција и 
извршен је увид у реализацију 
- Праћење организације образовно-васпитног рада школе, посебно праћење ефеката 
иновативних подухвата, огледних и угледних часова, као и ефикасности нових 
организационих облика рада 
- Увид у евалуацију рада наставника и реализацију оперативних наставних планова на 
крају сваког месеца 
- Праћење корелације садржаја програма у оквиру једног или више наставних предмета 
- Праћење ефеката рада наставника ментора са наставницима приправницима ( 
посећени часови ) 
- Континуирано праћење успеха ученика на свим класификационим периодима, 
анализа и извештавање са предлогом унапређења на НВ, СР, ШО 
-  Реализација, праћење и анализа успеха ученика на матурском и завршном испиту и 
извештај о постигнутим резултатима на НВ, ШО  



МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “ Др Миша Пантић “ Ваљево 
 
 

64 
 

 
 
 

- Анализа успеха ученика на пријемним испитима на факултетима и високим 
струковним школама 
-  Праћење процеса прилагођавања и напредовања ученика првог разреда, израда 
социјалне карте и помоћ ученицима у адаптацији 
-  Праћење оцењивања ученика и сарадња са наставницима приликом закључивања 
оцена на полугодишту и крају школске године 
- Праћење и вредновање успеха ученика у разним ваннаставним активностима  
-  Реализација програма свих тимова у којима је ангажован педагог као члан, а и свих 
других школских тимова 
-  Анализирање часова редовне наставе и других облика образовно вапитног рада 
којима је присуствовао педагог и сагледавање њихове дидактичко-методичке 
заснованости. Извештај о посећеним часовима прочитан је на НВ, са предлогом 
унапређења рада, а у складу са задацима самовредновања  
-  Вредновање и израда извештаја о посећеном часу наставника приправника, а у 
поступку припреме за полагање стручног испита   
-  Прегледање педагошке документације ( дневника рада, наставних планова, дневника 
евиденције допунске, додатне наставе и секција ) 
- Израда power point презентације новог образовног профила медицинска сестра - 
васпитач и промоција образовних профила првог разреда ученицима основних школа 
- Рад на формирању базе стручног усавршавања запослених и утврђивање броја сати 
стручног усавршавања ван установе од 2009-2014.  

3.  
Рад са 
наставницима 

-  Сарадња са наставницима у организацији, припреми и извођењу часова применом 
савремених наставних метода и облика рада 
-  Сарадња са руководиоцима стручних већа ( Педагошки колегијум, састанци 
стручних већа ) 
-  Сарадња са менторима, увођење у посао ментора и пружање стручне помоћи у 
праћењу образовно – васпитног рада наставника приправника 
- Менторски рад са фармацеутом Данијелом Лукић, наставником стручних предмета 
образовног профила фармацеутски техничар 
- Педагошко - инструктивни рад са наставницима приправницима и наставницима 
сарадницима са ненаставних факултета  
- Сарадња са наставницима у организовању и извођењу огледних часова 
- Сарадња приликом израде програма додатног, допунског рада 
- Сарадња са координаторима ученичког парламента и праћење реализације програма 
рада парламента 
- Помоћ наставницима приликом вредновања постигнућа ученика и упућивање на 
примену Правилника о оцењивању ученика у средњој школи 
- Помоћ наставницима у предузимању одговарајућих мера и помоћи ученицима који 
имају тешкоћа у савладавању наставних садржаја 
- Пружање потребне помоћи одељењским старешинама у квалитетном обављању ове 
улоге: формирање и вођење ученичког колектива; предузимање адекватних мера у 
случајевима поремећаја понашања; испитивање интересовања ученика и њихово 
укључивање у адекватне ваннастване активности; упознавање са психолошко-
педагошким карактеристикама ученика; припрема и реализација родитељских 
састанака; заштита и унапређивање здравља ученика; професионална оријентација 
ученика, ефикасно вођење педагошке документације 
- Пружање помоћи наставницима приликом реализовања разних облика стручног 
усавршавања у установи 

4. Рад са 
ученицима 

- Израда инструмената потребних за праћење ученика ( школски успех, понашање 
ученика у школи и наставним базама, ваннаставне активности ) 
- Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и 
понашању ученика 
- Социометријско истраживање у одељењу првог разреда  
- Саветодавно – васпитни индивидулани и групни рад са ученицима 
- Професионално саветовање и информисање ученика 
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- Упознавање ученика првог разреда са методама и техникама успешног учења 
- Индивидуални рад са ученицима који су учинили повреду радних и других обавеза 
- Помоћ у организацији и раду ученичког парламента 
- Сарадња и пружање подршке ученицима који су били заинтересовани за похађање 
семинара у ИС Петница 
 

5. Рад са 
родитељима, 
односно 
старатељима 
 
 

-  Прикупљање података од родитеља значајних за упознавање и праћење развоја 
ученика 
- Индивидуални и групни саветодани рад са родитељима ученика обухваћених 
васпитним радом 
- Информисање заинтересованих родитеља о психолошко – педагошким 
карактеристикама деце  
- Подршка  у раду Савета родитеља 
- Упознавање родитеља са важећим законима, Правилницима, Протоколом о заштити 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања.... 
 

6. Рад са директо-
ром, стручним 
сарадницима, 
педагошким 
асистентом и 
пратиоцем 
ученика 

- Сарадња са директором у процесу планирања, реализације и унапређења о – в рада 
- Сарадња са директором у процесу утврђивања специфичних потреба и проблема 
школе и предлагање и реализација мера побољшања 
- Сарадња са психологом на реализацији планираних заједничких активности у о-в 
раду са наставницима и ученицима  ( у првом полугодишту ) 
- Сарадња са директором у промоцији школе и нових образовних профила ученицима 
осмих разреда 
 

7. Рад у стручним 
органима и 
тимовима 

 

- Решавање актуелних образовно - васпитних проблема кроз рад стручних органа: 
Школски одбор, Педагошки колегијум, Наставничко веће, одељенска већа 
- Извештавање на седницама стручних органа о резултатима успеха ученика на сваком 
класификационом периоду, компаративна анализа са претходним периодима и предлог 
мера унапређења о-в рада и побољшања успеха 
- Извештавање на седницама о прегледаној документацији, посећеним часовима, 
оперативним плановима наставника и предлагање одговарајућих мера унапређења рада 
- Учешће у школским тимовима: СТИО – координатор, тим за самовредновање, тим за 
заштиту и безбедност ученика од насиља, злостављања и занемаривања, тим за 
каријерно вођење и саветовање, тим за стручно усавршавање, тим за израду Годишњег 
извештаја школе, тим за израду Годишњег плана школе   
- Учешће у раду Комисије за полагање ванредних испита из психологије 

8. Сарадња са над-
лежним устано-
вама, организа-
цијама, удруже-
њима и једини-
цом локалне 
самоуправе 

- Сарадња са образовним, здравственим и социјалним институцијама и другим 
установама које доприносе остваривању циља и задатака образовно –васпитног рада 
(Министарство просвете Школска управа Ваљево, Дом здравља, Регионална болница 
Ваљево, Центар за социјални рад, основне и средње школе Србије, домови ученика, 
Црвени крст, Тржиште рада, МУП, Канцеларија за младе, Педагошко друштво Србије 
– као делегат Скупштине и изабрани члан развојног тима ПД, Удружење медицинских 
школа Србије) 
- сарадња са локалним медијима – конференција за штампу 

9. Вођење 
документације, 
припрема за рад 
и стручно 
усавршавање 

- Вођење документације о свом раду: планови (годишњи и месечни), дневна евиденција 
реализованих активности 
- Учествовање у унапређивању школске документације, посебно оне која се односи на 
планирање и праћење реализације плана рада школе 
- Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима,наставницима и 
родитељима 
- Припремање и планирање предавања за ученике и наставнике 
- Припремање и планирање анализа, саопштења, приказа... 
- Планирање посете часовима, а са динамиком су упознати наставници чији су часови 
посећени 
-Педагог је ове године остварио укупно 119 часова стручног усавршавања ( 46 у и 73 
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ван установе), пратио иновације у о-в раду, измене у закону, нове програме наставних 
предмета, користио стручну литературу 
- Учествовао у организованим облицима размене искустава и сарадња школских 
педагога и психолога (активи, секције, Школска управа, Педагошко друштво Србије...) 
- евиденција стручног усавршавања у личном портфолиу 

 
7.2.2.Психолог (  у првом полугодишту ) 
 
У оквиру планираних активности по областима рада  психолог је  током године 

реализовао већину предвиђених. Активности су из области планирања и програмирања 
као и праћења и вредновања ов рада; рад са наставницима, ученицима, родитељима, 
директором, стручним сарадницима; рад у стручним органима и тимовима и вођење 
документације, као и стручно усавршавање.  

Од самог почетка године, у оквиру годишњег и месечних планова рада, психолог је 
пратио и вредновао образовно-васпитни рад и предлагао мере за његово побољшање и 
ефикасност; пружао подршку наставницима у раду са ученицима код којих су утврђени 
неадаптивни облици понашања и психолошки узроци неуспеха, као и у вођењу  ученичког 
колектива, указујући на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у 
одељењским заједницама  и предлагао мере за њихово превазилажење; пружао повратне 
информације о посећеној активности на часу. 

Током године се бавио саветодавно-инструктивним радом са ученицима који имају 
тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће као и проблеме у понашању, 
посебно у акцидентним кризама; учествовао у појачаном васпитном раду за ученике који 
су повредили правила понашања у школи, односно својим понашањем угрозили 
остварење права других и предузимао активности предвиђене Посебним протоколом за 
заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у ов установама. 

У саветодавном раду са родитељима посебно је пружао подршку родитељима 
ученика који имају тешкоће у развоју,учењу и понашању. 

Са педагогом је размењивао и усаглашавао заједничке послове и учествовао у раду 
комисије за проверу савладаности програма за увођење наставника у посао; учествовао у 
раду наставничког и одељењских већа, као и Тима за заштиту ученика од насиља, 
злоставвљања и занемаривања; сарађивао са психолозима који раде у другим установама. 

О свом раду психолог је водио евидецију и стручно се усавршавао кроз праћење 
стручне литературе.  

Добрила Ранђеловић,психолог 
7.2.3.Библиотекар  

 
У школској 2014/2015. године, библиотекари су реализовали активности према 

годишњем плану рада, као и активности које су се у току године појављивале, а у чијем је 
раду било потребно учешће библиотекара. 

 
Р. Б. ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Планирање и 
програмирање 
образовно-

- Планирана је набавка литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике 
и стручне сараднике(предато директору) 
- Урађен годишњи план рада 
- Планиран  рад са ученицима у школској библиотеци 
- Планиран развој школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 
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васпитног рада реализацију наставе и образовно-васпитног рада 

2. Праћење и 
вредновање 
образовно-
васпитног, 
односно 
васпитно-
образовног рада 
 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне 
активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне 
активности и др.) 
 

3. Рад са 
наставницима 

- Сарадња са наставницима, односно препорука наставника за набавку  стручних књига 
или белетристике. 
- Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 
извора информација – (анатомски атлас,...) 
- Договор са наставницима да у различитим временским периодима обрађују књижевна 
дела због малог библиотечког фонда 
- Коришћење ресурса библиотеке, односно , наставници долазе по одређену књигу за 
наставу 
- Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 
стручним часописима. Испред библиотеке су истакнути промотивни плакати 
актуелних издања. 

4. Рад са 
ученицима 

-Пружена помоћ ученицима у припреми и обради тема за матурски испит 
- Начини коришћења енциклопедија и лексикона у истраживачком раду ученика 
- Упознавање ученика првог разреда са радом библиотеке 
- Стимулисање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 
навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 
културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и 
потребама: 
14.10.2014.Посета изложби “Библиотека Ваљевског краја”, 1.11.2014.“Сајам књига”,  
4.11.2014.Библиотека у гостима Народној библиотеци из Осечине, 
14.11.2014.Промоција књиге М. Радојичића “Витезови Карађорђеве звезде Ваљевског 
краја”, 19.11.2014.Изложба у Ваљевској гимназији “Ваљево у I светском рату”, 
25.11.2014.Завичајне вечери, 8.12.2014. “Надежда Петровић” – изложба у Народном 
музеју, 13.12.2014.Слава библиотеке, 16.12.2014. Представљање репринт издања 
“Церска и Колубарска битка’, 22.12.2014.Представљање монографије “Нада 
Пурић”,19.1.2015.“Ваљевски писци” (168 година од рођења М. Глишића),  
31.1.2015.Изложба књижевних часописа из фонда библиотеке, 3.2.2015.Представљање 
часописа за књижевност,10.3.2015. Промоција књиге др. Д. Мићуновића – “Живот у 
невремену”, 24.3.2015.“Путовање путописом “(изложба и програм Ваљевских 
гимназијалаца), 8.5.2015.Вече посвећено преминулом новинару Зорану Јоксимовићу, 
22.5.2015.Боба Стојнић – “25 година касније” 

6. Рад са директо-
ром, стручним 
сарадницима, 
педагошким 
асистентом и 
пратиоцем 
ученика 

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе 
у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном 
организацијом школске библиотеке 
- Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове 
стручне литературе за предмете, дидктичке, методичке и педагошко-психолошке 
литературе  
- Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју 
користе ученици, наставници и стручни сарадници. Инсистирање на уредном враћању 
позајмљених књига 
- Припремање и организовање културних активности школе, књижевне трибине, 
сусрети, разговори, акције прикупљања књига  завичајне књижне грађе, изложбе, 
конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: “ Месец 
књиге”, “Светски дан књиге” , “Дан школе”  и посета Сајму књига.  

7. Рад у стручним - Рад у стручним  тимовима у складу са решењем директора 
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органима и 
тимовима 

8. Сарадња са над-
лежним устано-
вама, организа-
цијама, удруже-
њима и једини-
цом локалне 
самоуправе 

- Сарадња са другим школама, школским, народним и другим библиотекама на 
територији локалне самоуправе - школска библиотека Техничке школе. Учешће у 
активностима Градске библиотеке. Поклон Градске библиотеке од 30 књига. 
- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије – информисање преко сајта 

9. Вођење 
документације, 
припрема за рад 
и стручно 
усавршавање 

-Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци. Сви 
ученици имају своје картоне по разредима и одељењима. Школска библиотека има 
фонд од око 6000 књига. У овој школској години набављено је 520 књига. Од тога је 
поклон Градске библиотеке и других институција и издавача 433. Купљено је 87 књига. 
 
 
- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара  књигу 
инвентара, месечну евиденцију изнајмљивања књига – анализа и вредновање рада 
школске библиотеке у току школске године Корисници библиотеке су најчешће 
ученици наше школе. У овој школској години око 360 ученика је користило књиге, у 
највећем броју ученици III и IV разреда. На читање је узето око 1800 књига. 
 

 
7.2.4. Школски тимови 
 

7.2.4.1.Стручни тим за инклузивно образовање 
    
 Чланови СТИО Медицинске школе у шк. 2014/2015. год. су: 
 

1. Мирјана Томић, педагог, координатор тима 
2. Мила Димитријевић, професор српског језика и књижевности, члан 
3. Мирјана Шијачић, професор биологије, члан 
4. Гордана Матић, професор француског језика, члан 
5. Татјана Вујчић, професор физичког васпитања, члан 
6. Јасмина Војводић, наставник здравствене неге и рехабилитације, члан 
7. Весна Јевтић, наставник здравствене неге и рехабилитације, члан 

Циљ СТИО у школској 2014/2015. био је да школа пружи одговарајућу образовну, 
васпитну и социјалну подршку ученицима из осетљивих група, да прати њихово 
напредовање и створи стимулативну средину за даљи развој, да омогући запосленима 
проширивање знања и информисаности из области ИО и доследно поштовање принципа 
једнаког права и доступности образовања и васпитања без дискриминације и издвајања. 

 Циљ је реализован кроз бројне активности које су планиране Годишњим планом рада 
школе. 
 

АКТИВНОСТИ 
 
ИСХОДИ / ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ 
 

 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Стручног тима за ИО Одлуком директора формиран je СTИО за шк. Директор Септембар 2014. 
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(СТИО ) 2014/2015.годину    
 

год. 

Израда и усвајање програма рада 
СТ ИО 

СTИО је направио програм рада и акциони план за 
шк. 2014/15.год, а који је саставни део ГП рада 
школе. Координатор тима је  Мирјана Томић, 
педагог школе  

СТИО Септембар 2014. 
год. 

Прикупљање података о 
ученицима првог разреда из 
осетљивих група и са сметњама у 
развоју, а којима је потребна 
додатна подршка 

Тим имаевиденцију ових ученика:  2 из хранитељске 
породице, 4 ромске националности , a ове године 
није било ученика уписаних по препоруци 
здравствене комисије. У сарадњи са одељенским 
старешинама, педагог је урадила социјалну карту 
ученика 1. разреда. Ученици лошег социо-економ-
ског статуса су остварили право на стипендије РС- 
24 и 3 стипендије школе. 

Педагог, 
Одељенске 
старешине 

Септембар, 
октобар 2014. г. 

Упознавање одељенских 
старешина првог разреда са 
Правилником о додатној обра-
зовној, здравственој и социјалној 
подршци детету и ученику ( Сл. 
Гласник РС бр. 63/2010.) и 
Правилником о ближим упут-
ствима за утврђивање права на 
ИОП , његову примену и вредно-
вање   ( Сл. Гласник РС бр. 
76/2010.) 

Са Правилницима су упознате одељенске старешине 
првог разреда у којима су ученици којима је 
потребан неки вид додатне подршке 

СТИО, 
Одељенске 
старешине 

Септембар 2014. 
год. 

Стручно усавршавање запослених 
из области ИО 

- „Мониторинг и евалуација инклузивног образова-
ња“ – стручни скуп коме су присуствовали чланови 
СТИО: М. Томић,М. Шијачић, Ј. Војводић (СУ ван 
установе )  
-„ Инклузивно образовање – планирање и израда 
ИОП-а “ – СТИО је направио  презентацију семинара 
са дискусијом  на НВ ( СУ у установи ) 
- „ Овде смо заједно – европска подршка за 
инклузију Рома “ – презентација семинара са 
дискусијом на СТИО – Славица Алексић (СУ у уст.)  
-„Мониторинг и евалуација инклузивног образова-
ња“ – презентација са дискусијом стручног скупа на  
СТИО  ( СУ у установи ) 
 

СТИО, тим за 
стручно 
усавршавање 

Током школске 
године 

Упознавање ученичког 
парламента са циљевима и 
задацима ИО 
 

На Ученичком парламенту су представљени основни 
циљеви и задаци ИО. Ученици испољавају емпатију 
према особама којима је потребна нека врста помоћи 
и подршке. Добри су примери сарадње и помоћи која 
се остварује у одељењима у којима су ученици 
којима се пружа нека врста подршке. Ученици су 
били иницијатори и учесници хуманитарних помоћи 
за ученике којима је помоћ била потребна 

СТИО, 
Ученички 
парламент 

Током школске 
године 

Сарадња са установама, 
удружењима и појединцима у 
циљу унапређења ИО 

Остварена је сарадња са ШУ Ваљево, 
представницима Регионалне мреже подршке ИО, 
Канцеларијом за људска и мањинска права, 

Директор, 
СТИО Током школске 

године 
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Националним саветом ромске националне мањине 

Сарадња са Интерресорном 
комисијом 

Ове школске године није било састанака са ИРК, јер 
није било ученика који наставу прати по ИОП-у. 

СТИО 
Током школске 
године 

Заинтересованост и учешће школе 
на конкурсима за развојне 
пројекте који се баве 
унапређивањем ИО   

Школа је пратила могућности учешћа на 
конкурсима, али ове године није било пројеката за 
унапређивање ИО. 
Славица Алексић, наставник здравствене неге, 
учествовала је на обуци – Увод у менторство у 
оквиру „ Тари “ пројекта или Техничке подршке за 
инклузију Рома 

Директор, 
СТИО 

Током школске 
године 

Анализа реализације  програма 
СТИО 

СТИО је анализирао оствареност програма и 
утврдио да су активности реализоване, а подршка 
ученицима  високо оцењена од стране просветне 
саветнице ШУ на стручном скупу „Мониторинг и 
евалуација ИО “ . Oдржано је 6 састанака тима и 
више појединачних разговора координатора тима са 
родитељима,  ШУ и колегама које су доприносиле 
унапређивању реализације програма ИО. Тим је 
проширио чланство са А. Славицом оспособљеном 
за менторско праћења ученика Рома корисника Тари 
стипендије. 
Тим је о свим активностима обавештавао директора 
школе, који је давао пуну подршку у раду. 

СТИО 

Крај првог и 
другог 
полугодишта 

Вођење евиденције о 
реализованим активностима 
СТИО 

Све активности тима у школи и ван ње, евидентира-
не су у дневнику евиденције рада СТИО. 

СТИО 
Током школске 
године 

 
Стручни тим за инклузивно образовање 

Мирјана Томић, дипл. педагог, руководилац 
 

7.2.4.2.Тим за стручно усавршавање 
 

Чланови тима за стручно усавршавање су: 
 
Редни 
број 

Име и презиме Статус у школи 

1.  Александар Маравић Директор 
2. Мирјана Томић Педагог 
3. Др Олга Милосаављевић проф. анатомије - руководилац 
4. Жарко Живановић проф. Физике 
5. Катарина Несторовић проф. Историје 
6. Мила Димитријевић проф. српског језика 
7. Александра Ђурђевић проф. здравствене неге (записничар) 
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Планиране активности Тима за СУ у школској 2014/2015. години су у највећем обиму 
реализоване. Урађене су и одређене  активности које нису биле предвиђене годишњим 
планом и програмом рада,  али због њихове важности за даље стручно усавршавање 
запослених и предстојеће промене у образовним активностима указала се потреба за 
њиховом реализацијом. 
Главни циљ Тима за СУ је био израда Личне професионалне биографије запослених 

(Портфолија), израде базе бодова са праћењем броја сати и бодова у установи и ван ње. 
Реализоване су бројне активности, како би запослени на прави начин били обавештени и 
упућени у израду одговарајућих потребних докумената. 

 Све активности и задаци предвиђени Годишњим планом и програмом су реализовани, 
нема нереализованих активности. 

 
Р. Бр. 

 
ПРЕЗИМЕ  И  ИМЕ 

 
БОДОВИ У 
УСТАНОВИ 2014/2015

БОДОВИ ВАН     
УСТАНОВЕ    2014/2015

1. Алексић Зорица 11 18 
2. Алексић Славица 28 26 
3. Бранковић Јасмина 30 16 
4. Бранковић Јована   
5. Виторовић Жељко 3  
6. Веселиновић Ана 3 16 
7. Влајковић Весна 13  
8. Вујић  Ивана 3  
9. Вујчић  Татјана 3  

10. Грујичић Мирјана   
11. Делић-Марковић Славица 52 40 
12. Добривојевић Оливера 23 8 
13. Ђонлага Александра 3  
14. Ђукић Анђелка 17  
15. Ђурђевић Александра 47 16 
16. Ђурић   Александра 14  
17. Живановић Жарко 3  
18. Живановић Радоје 3  
19. Јанковић Владимир 3  
20. Јевтић Весна 18 12 
21. Јелић Светлана 21 16 
22. Јовановић Биљана 7 28 
23. Јовановић Др Марија 3  
24. Китић  Милица 49 68 
25. Ковачевић Марија 13 8 
26. Крстић Снежана 3  
27. Лукић Данијела 3  
28. Манић  Синиша 3  
29. Марић Александра 3 32 
30. Марјановић Нада 6  
31. Марковић  Данијела 4 26 
32. Матић Весна 4 8 
33. Матић  Гордана 7 18 
34. Матић  Душица 15 8 
35. Милић Славица 3  
36. Милосављевић  др  Олга 3 17 

37. Милошевић  Маријана 18 16 
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38. Мирковић Наташа 3 8 
39. Митровић Јелена 11 12 
38. Ненадовић Јелена 19  
39. Несторовић Катарина 3  
40. Нешић Надежда 41 37 
41. Николић  Ненад 3  
42. Нинић  Златко 22  
43. Обућина  Жика 3  
44. Павић Александар 3  
45. Павловић  Мира 13 26 
46. Панић Владимир 3  
47. Пантић Слађана 3  
48. Петровић Снежана 17 27 
49. Радовановић  Мирослав 3  
50. Ранковић  Драгица 50 32 
51. Савић Никола 13  
52. Симић  Душица 35 44 
53. Станисављевић Љиљана 43 43 
54. Старчевић  Бранка 7 70 

55. Степановић Мила 19 26 
56. Стојковић  Предраг 3 16 

57. Табашевић Драгана 21  
58. Тејић Слађана 3  
59. Томић  Весна 3 43 
60. Томић др Јелена 3 14 

61. Томић Мирјана 73 46 
62. Урошевић Мирјана 3  
63. Шевић  Жељка 3  
64. Шијачић Мирјана 32 93 

 
РУКОВОДИЛАЦ ТИМА, др Олга Милосављевић 

 
7.2.4.3. Тим за каријерно вођење и саветовање 

 
У току  школске 2014-2015 у Медицинској школи „ Др Миша Пантић“ реализоване су 
следеће активности: 
 

 1.4.2015  посета О.Ш. Рајковић и Поћута 

 7.4.2015  посета О.Ш. Ставе 

 4.5.2015 посета IV О.Ш. 

 11.5.2015 посета  I,II,III,V,VI,VII O.Ш - Дан отворених врата 

 21.4.2015  Тим је посетио О.Ш. Браћа Недић у Осечини и презентовао смерове 
школе 

 23.4.2015 Тим је посетио О.Ш Миле Дубљевић У Лајковцу 
 
Факултети и Високе школе које су посетили нашу школу: 
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 31.3.2015 - ВИПОС 

 7.4.2015 - Универзитет Сингидунум 

 8.4.2015 - Факултет за економију и пословне комуникације Нови Сад 

 17.4.2015 - ВЗШ Милутин Миланковић Београд 

 4.5.2015- Универзитет Бјељина 

Своје смерове су представили и Факултет за правне и пословне студије Др. Лазар 
Вукотић из Новог Сада, Учитељски факултет из Ужица, Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача из Кикинде и Паневропски Универзитет Апеирон из  
Бања Луке. 
У току шк олске године 2014-2015 педагог школе је вршио професионалну орјентацију 
и индивидуални разговор са матурантима о начину и могућностима уписа и студирања 
на Високим школама и факултетима. 

Руководилац тима: Александра Марић, наставник естетске неге 
 

 
7.2.4.4.Тим за заштиту и безбедност  ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 
 
 
           У току школске 2014/ 2015 год. у школи и њеном непосредном окружењу није било 
кривичних дела, прекршаја јавног реда и мира као ни саобраћајних прекршаја у којима су 
актери били ученици наше школе. Ове податке такође потврђује и школски полицајац, 
која својим присуством значајно доприноси вишем нивоу безбедности ученика наше 
школе. 
             Током првог полугодишта евидентиран је један случај насиља који је у себи 
садржао елементе и физичког ( у смислу гурања, гребања, чупања за косу и уништавање 
личних ствари тј. свеске ученика)  и елементе психолошког, емеоционалног насиља првог 
нивоа ( вређање, исмејавање и ругање).   
              У овом случају поступило се према Правилнику о поступању у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање првог нивоа. Одељенски старешина и 
педагог школе обавили су саветодавно- васпитни рад са ученицима. Такође су и родитељи 
оба ученика били укључени у рад.  
            У другом полугодишту, непосредно пред крај школске године, евидентиран је још 
један случај вршњачког насиља. Радило се о психолошком / емоционалном насиљу које се 
огледало у омаловажавању, манипулисању, уцењивању, изнуђивању, претњи и 
застрашивању. Насиље се спроводило како вербалним, тако  и путем средстава 
информационе технологије (смс-ом и путем друштвених мрежа).  
             Након обављених разговора са ученицима и родитељима и узетих изјава од њих, 
хитно је сазван састанак  тима на којем су прочитане изјаве ученика, дискутовало се о 
њиховом понашању и одређен је ниво насиља. И у овом случају поступило се  према 
Правилнику о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
првог нивоа. 
             Програмом заштите ученика у установи од насиља  током школске године 
остварене су и неке активности у сврху превенције истог: 
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     -      Ученици и родитељи су упознати са врстама и облицима насиља, као и начином и 
процедуром реаговања уколико дође до истог 
     -     Дежурство наставника у школи је боље организовано  
     -    Функционални видео надзор у школи, боља осветљеност школе  као и школског 
дворишта 
      -    Наставак квалитетне сарадње са школским полицајцем 
      -   Одржане су трибине на тему „ Безбедност ученика у саобраћају“ у сарадњи са 
саобраћајном полицијом МУП-а Ваљево 
      -    Трибина  „Насиље на интернету“ Министарство унутрашњих послова, Одељење за 
борбу против високо – технолошког криминала  
       -  Трибина за ученике „ Заштита од пожара и поступци у случају гашења пожара“ 
Сектора за ванредне ситуације ватрогасне службе Ваљево 
       -   Одржане су разне спортске активности и такмичења којима је био циљ развијање 
такмичарског духа и фер плеј односа међу ученицима 
 
       -   У оквиру часова Грађанског васпитања израђени су панои на тему „ Врсте и облици 
насиља“ 
       -   Учешће  ученика у различитим  превентивним активностима из области здравства: 
превенција употребе психоактивних супстанци и алкохола, као и управљање медицинским 
отпадом и поступак у случају повреде коришћењем медицинских инструмената 
       -    Вршњачке едукације на тему полно преносивих болести и превенција карцинома 
грлића материце 
 
                                                                                                                    Руководилац тима 
                                                                                                Ана Веселиновић, дипл. психолог 
 

 
7.2.4.5.Тим за самовредновање рада школе 

 
Одговорно лице тима: Мира Павловић, проф. српског језике и књижевности, руководилац, 
члан 
Остали чланови тима: Мирјана Томић, педагог, члан 
                                           Милица Китић, наставник здравствене неге, члан 
                                           Биљана Јовановић, проф. хемије, члан 
                                           Душица Матић, проф. биологије, члан 
                                           Нада Марјановић, наставник практичне наставе, члан 
                                          Aлександра Ђурић,наставник санитарно-еколошке струке, члан 
 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ  
 

ИСХОДИ И ЕФЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Тима за 
самовредновање 
 

Тим је формиран на предлог Наставничког већа од 23. 09.2014, решењем 
директора од 26.09.2014. год.   

Израда плана рада тима за 
школску 2014/2015. годину 

Направљен план рада тима за школску 2014/2015. Годину. 
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Избор области вредновања у 
школској 2014/2015. години 
 

Одабране области вредновања у школској 2014/2015. години су Етос и Ресурси. 

 Анализа и вредновање 
области  Етос  
 

Анализом упитника за наставнике, ученике и родитеље из области Етос су 
препознате и утвђене предности и слабости  у овој области,а друге ће се 
унапредити (сарадња родитеља и професора и безбедност ученика). 

Анализа и вредновање 
области  Ресурси 

Анализом  подручја  људских ресурса  су препознате и 
 утврђене предности  и слабости  у овој области,а друге ће се унапредити. 

Евидентирање снага и 
слабости у оквиру области 
Етос  
 

Утврђене су посебно слабости  из ове области на којима треба радити. 

Евидентирање снага и 
слабости у оквиру области 
Ресурси 

Утврђене су посебно слабости  из ове области на којима треба радити. 

Анализа добијених резултата  
из Етоса(из упитника за 
родитеље и о посећености  
родитељским састанцима) и 
израда извештаја по 
областима 
 

Реализовано је анкетирање родитеља и анализом резултата утврђено је да су 
највећом оценом оцењени показатељи у вези са сарадњом родитеља и Савета 
родитеља са школом-4,00,а најнижом оценом  показатељ  Информације о раду и 
дешавањима у школи-3,64.  
Педагог је прегледом дневника за сва четири разреда у првом полугодишту 
стекла увид у посећеност родит. састанцима високу на почетку,са опадањем 
током школске године и закључила да солидан број родитеља посећује 
родит.састанке,с обзиром да око 35% ученика пребива ван Ваљева . 

Анализа добијених резултата  
из Етоса(из упитника за 
ученике)  и израда извештаја 
по областима  вредновања 
 

Реализовано је анкетирање ученика и анализом резултата утврђено је да су 
највећом оценом оцењени показатељи   Безбедност-3,89 и Кућни 
ред у школи-3,83,а најнижом оценом показатељи  Неговање сарадничких 
односа-3,1 и Брига о свом окружењу 2,3. 
 

Анализа добијених резултата  
из Етоса(из упитника за 
наставнике и стручну службу) 
и израда извештаја по 
областима  вредновања 
 

Реализовано је анкетирање наставника и анализом резултата утврђено је да су 
највећом оценом оцењени показатељ и  Промовисање постигнућа ученика-4,11 
и  Позитивна социјална клима и сарадња-3,96, 
 а најнижом оценом показатељи   Школа као центар културних и спортских 
активности у граду-3,57 по важн.,одн. 2,91 по тачности. 
 

Анализа подручја  Људски 
ресурси  и израда извештаја 
ове области вредновања  

Утврђено је на основу података о запосленим код секретара школе и 
констатовано у извештају ове области да је по систематизацији радних места 
заступљен кадар у школи и високо оцењен,као и у еваулацији.У колективу је 
запослено 107 лица( наставни кадар 97-74 са VII,20 са VI степеном,2 доктора 
наука  , ненаставни кадар-13 лица,3 административна радника,у обезбеђењу 
школе- 9 лица и 7 спремачица).    

Анализа реализације плана 
рада тима за школску 
2014/2015. годину 

План рада тима је у потпуности реализован, а тим је сарађивао са Стручним 
активом за израду Школског програма.   

Израда Извештаја тима за 
самовредновање за школску 
2013/2014. годину 

Извештај тима је саставни део Годишњег извештаја о раду школе. 
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Израда Плана рада тима за 
самовредновање за школску 
2015/2016. годину 

Тим за самовредновање је урадио план рада за школску 2015/2016. годину, на 
основу урађеног извештаја и уочених снага и слабости  рада школе. 

 
РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ 
НИСУ ПЛАНИРАНЕ 
ГП 
 

ИСХОДИ И ЕФЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа и вредновање 
успеха ученика на 
класификационим 
периодима 
 

На крају првог тромесечја школске 2014-2015.год. позитиван успех остварио је 
45,9% ученика школе.Прво полугодиште  завршио је 75% ученика са позитивним 
успехом ( просечна оцена- 3,83). 
На крају трећег тромесечја школске 2014-2015.год. позитиван успех остварио је 
64,5% ученика школе.Крај школске године 98,76% ученика школе завршило је са 
позитивним успехом (просецна оцена. 

 
Анализа постигнућа 
ученика на матурском 
испиту 
 

Матурски испит у јунском испитном року положио  је 191 ученик - српски језик и 
књижевност  од 191 ученика на писменом испиту 131 ученик оцењен је одличном 
оценом ,са просечном оценом 4,62.Редом по одељењима број одличних и просечних 
оцена гласи:26-4,90    16-4,45     9-3,85    24-4,83      27-4,90    28-4,76. 
Матурски  практични рад и његова усмена одбрана (исто од четврто 1 до 6 и треће 
7)-ученици су оцењени на овим испитима са датим одличним и просечним оценама: 
12-4,27    21-4,52    15-4,09    22-4,72    24-4,80     25-4,54               16-4,70         10-4,35 
Изборни предмети-највећи број ученика  полагао је неуропсихијатрију са негом-76 
ученика (37 са одличном оценом) 
оралну хирургију-22 ученика (18) 
Филозофија-19 ученика(19) 
Фармацеутска технологија-19 ученика(15) 
Укупни успех ученика на завршном испиту по разредима    29 уч.-21 
одличан,прос.оцена 4,60     31 уч.-21 одличан,прос.оцена 4,47           34 ученика-10 
одличних,прос.оцена 4,06       29 уч.-25 одличних,прос.оцена 4,84          30 уч.-26 
одличних,прос.оцена 4,83  37 уч.-30 одличних,прос.оцена 4,71          20 уч.-15 
одличних,прос.оцена  4,54.  

Праћење успеха ученика 
на пријемном испиту 

Извештај је саставни део годишњег извештаја школе у делу који се односи на 
ученике 

Вредновање посећених 
часова од педагога-област 
настава и учење 
 

Стручни саветник педагог је током школске године посетила 24 часа како 
општеобразовних,тако и стручних предмета од I до IV разреда и анализирала на 
основу свих 7 стандарда области  вредновања настава и учење.Просечна оцена је 
3,17.Највишом оценом вреднован је 7.-ми стандард-Подстицајна атмосфера 
наставника за рад на часу-оценом 3,44,а најслабијом 4.-ти стандард –Ученици стичу 
знања на часу-оценом2,87.Закључено је да треба предузети  мере да се унапреде 
стандарди са најнижом оценом. 

Сарадња са тимом 
 за Школски програм 
 

Програми предмета на образовним профилима који су били огледи,а сад постали 
стандарди,тј.саставни део Школског програма Медицинске школе. 

 
Једна од реализованих активности је истраживање педагога, уз асистирање чланова 

тима за самовредновање и Драгице Ранковић, професора математике о присуствовању 
родитеља на родитељским састанцима у школској 2014/2015. год. Истраживање ће бити 
презентовано на Наставничком већу као облик стручног усавршавања у установи. 
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                             РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 
                            Мира  Павловић, проф.српског језика 

 
7.2.4.6. Стручни актив за развој школског програма 

 
 
Одговорно лице тима:  Славица Делић-Марковић, проф. рачунарства и информатике, 
координатор тима,члан 
Остали чланови тима:  Александар Маравић, директор, члан 
                                            Синиша Манић, професор енглеског језика, члан 
                                            Јелена Ненадовић, наставник здравствене неге, члан 
                                            Слађана Пантић, професор енглеског језика, члан 
                                            Бранка Старчевић, професор хемије, члан 
                                           Слађана Тејић, наставник лабораторијске технике, члан 
 
Извештај о раду за школску 2014/2015. годину 
 

Реализоване активности 
(према годишњем плану) 

 
Исходи и ефекти  реализације 

Оцена 
успешности 
рада тима 
за целу 
годину 

Формирање Тима за развој 
школског програма 

Тим је формиран на предлог Наставничког већа од 23. 09.2014, 
решењем директора од 26.09.2014. год.   

 
Тим за развој 
школског 
програма је у 
потпуности 
остварио све 
планиране 
активности. 

Израда плана рада тима за 
школску 2014/2015. 
Годину 

Направљен план рада тима за школску 2014/2015. годину. 
 

Допуна школског 
програма за  2014/2015. 
годину 
 

Због промене планова и програма за поједине смерове за ову 
школску годину, постојећи текст школског програма је 
допуњен потребним садржајима. Измене су анексом припојене 
постојећем школском програму. 

Израда Извештаја тима за 
развој школског програма  
за школску 2014/2015. год. 

Извештај тима је саставни део Годишњег извештаја о раду 
школе. 

Израда Плана рада тима за 
развој школског програма  
за школску 2015/2016. год. 

Тим за развој школског програма  је урадио план рада за 
школску 2015/2016. годину, на основу урађеног извештаја и 
потреба за даљим радом на развоју школског програма. План 
рада тима је саставни део Годишњег плана рада школе за 
школску 2015/2016. годину. 

 
 

    РУКОВОДИЛАЦ  ТИМА:  Славица Делић-Марковић 
 
 

7.2.5. Комисије за полагање испита ( поправних, матурских, ванредних ) 
 
 
7.2.5.1. Комисије за полагање поправних испита 
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ПРЕДМЕТ 
 

КОМИСИЈА 

Анатомија и физиологија Олга Милосављевић, Јелена Томић, разредни 
старешина 

Географија Весна Томић, Биљана Ристановић, разредни старешина 
Биологија Душица Матић, Љиљана Станимировић, разредни 

старешина 
Физика Жељка Шевић, Жарко Живановић, разредни старешина 
Комунална хигијена Др Биљана Рајковић, Александра Ђурић,  Одељенски 

старешина 
Епидемиологија Др Биљана Рајковић, Александра Ђурић,  Одељенски 

старешина 

  
7.2.5.2. Комисије за полагање матурских испита  

 
            МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД И УСМЕНА ОДБРАНА 
 

ПРЕДМЕТ 
 

КОМИСИЈА 

Здравствена нега Јелена Ненадовић, Славица Алексић, Марија Ковачевић 
Здравствена нега Оливера Добривојевић, Драгана Табашевић 

Данијела Марковић 
Здравствена нега Златко Нинић, Јелена Митровић, Светлана Јелић 
Здравствена нега Душица Симић, Маријана Милошевић 

Анђелка Ђукић 
Гинекологија и акушерство са негом Милица Китић, Александра Ђурђевић 

Никола Савић 
Техника рада и асистирање у стоматологији Др Снежана Ђурић, Др Јелена Томић 

Јована Бранковић 
Фармацеутска технологија Фарм. Данијела Лукић, Фарм. Мирјана Урошевић 

Александра Ђонлага 
Практична настава са технологијом рада Жељко Виторовић, Нада Марјановић, Весна Матић 
Практична настава са технологијом рада - усмени Жељко Виторовић, Весна Матић, Славица Милић 
 

МАТУРСКИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ-УСМЕНИ ИСПИТ 
 

ПРЕДМЕТ  
КОМИСИЈА 

Неуропсихијатрија са негом Др Снежана Меденица, Александра Ђурђевић 
Весна Влајковић 

Неуропсихијатрија са негом Др Александар Беговић, Драгана Табашевић 
Весна Влајковић 

Инфектологија са негом Др Снежана Арсенијевић, Душица Симић 
Анђелка Ђукић 

Педијатрија са негом Др Наталија Појатар, Маријана Милошевић 
Марија Ковачевић 

Орална хирургија Др Јелена Томић, Др Снежана Ђурић 
Јована Бранковић 

Стоматолошка протетика Др Јелена Томић, Др Снежана Ђурић 
Јована Бранковић 

Филозофија Ненад Николић 
Хемија Биљана Јовановић,Славица Милић,Бранка Старчевић 
Енглески језик Синиша Манић, Наташа Мирковић 
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Биологија Душица Матић, Љиљана Станисављевић 
Мирјана Шиљачић 

Математика Драгица Ранковић, Предраг Стојковић 
Фармацеутска технологија Фарм. Данијела Лукић, Фарм. Мирјана Урошевић 

Александра Ђонлага 
 

7.2.5.3. Комисије за полагање ванредних испита  
 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 
 

ПРЕДМЕТ 
 

КОМИСИЈА 

Српски језик и књижевност Мира Павловић, Мила Степановић, Јована 
Бранковић 

Латински језик Надежда Нешић, Гордана Матић, Ивана Вујић 
Немачки језик Надежда Нешић, Гордана Матић, Ивана Вујић 
Енглески језик Синиша Манић, Наташа Митровић, Слађана Пантић 
Француски језик Надежда Нешић, Гордана Матић, Ивана Вујић 

Историја  Катарина Несторовић, Снежана Петровић, Радоје 
Живановић 

Анатомија и физиологија Олга Милосављевић, Марија Јанковић, Весна Јевтић 
Фармакологија Марија Јанковић, Милош Јокић,Јелена Томић 

 
Микробиологија са епидемиологијом Дејан Бранковић, Милош Јокић, Марија Јанковић 

 
Хигијена са здравственим васпитањем Јелена Томић, Дејан Бранковић, Весна Јевтић 

Математика Ранковић Драгица, Стојковић Предраг, Катарина 
Несторовић 

 
Рачунарство и информатика Славица Делић Марковић,Драгица Ранковић, 

Предраг Стојковић 
 

Ликовна култура Жељко Виторовић,Владимир Јанковић и Мирослав 
Радовановић 

 
Музичка култура Владимир Јанковић, Жељко виторовић, Катарина 

Несторовић 
 

Физичко васпитање Татјана Вујчић, Жика Обућина, Владимир Панић 
 

Физика Жарко Живановић, Жељка Шевић, Предраг 
Стојковић 

 
Биологија Љиљана Станисавњевић, Мирјана Шијачић, Душица 

Матић 
Ботаника Љиљана Станисавњевић, Мирјана Шијачић, Душица 

Матић 
Здравствена заштита са првом помоћи и Прва помоћ Нинић Златко,  Славица Алексић, Радовановић 

Мирослав, Душица Симић 
 

Аналитичка хемија Славица Милић, Бранка Старчевић, Биљана 
Јовановић 
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Хемија Славица Милић, Бранка Старчевић, Биљана 
Јовановић 

Познавање препарата Славица Милић, Весна Матић, Нада Марјановић 

Медицинска биохемија Александра Ђонлага, Александра Ђурић, Слађана 
Тејић 

 
Лабораторијске технике Александра Ђонлага, Александра Ђурић, Слађана 

Тејић 
 

Фармацеутска хемија, токсиколошка 
хемија,санитарна хемија, фармакогнозија, 

фармакологија, увод у козметологијуи козметологија 
,фармацеутска технологија 

Надежда Обреновић,Мира Урошевић ,Александра 
Ђурић,  Слађана Тејић 

 

Фармакологија Марија Јанковић, Милош Јокић, Јелена Томић 

Мкробиологија и паразитологија са 
епидемиологијом 

Радмила Поповић, Слађана Теjић, Александра Ђурић 
 

Орална хирургија ,дечија 
стоматологија,парадонтологија и орална медицина 

Јелена Томић, Др Рајко Митровић , Весна Јевтић 
 

Дерматологија са негом Сунчица Шајерман, Александра Ђурђевиђ, 
Александра Марић 

 
Естетска и декоративна козметика Жељко Виторовић,Александар Марић,Јевтић 

Весна,Несторовић Катарина 
 

Естетска нега Александра Марић, Данијела Марковић, Александра 
Ђурђевић 

Здравствена нега деце Маријана Милошевић, Марија Ковачевић, Весна 
Влајковић 

Хирургија са негом Прокопије Божић, Драгана Табашевић, Славица 
Алексић, Оливера Добривојевић 

Инфектологија са негом 
 

Арсенијевић Снежана,Симић  Душица, Бранкович, 
Јаснина Бранковић, Јелена Аксентијевић 

 
Патологија Јелена Радовановић , Марија Јанковић,Весна 

Крстевска 

Педијатрија са негом Светлана Марковић, Маријана Милошевић, Марија 
Ковчевић, Весна Влајковић 

Интерна медицина са негом 
 

Весна Плећић-Кнежевић,Нинић Златко, Јелена 
Митровић, Светлана Јелић 

Гинекологија и акушерство са негом Жељка Марић,Милица Китић,Александра Ђурђевић 

Кинезиологија Олгица Ранковић,Јевтић Весна, Алексић Славица 

Физикална медицина Олгица Ранковић,Јевтић Весна, Алексић Славица 

Хематологија са трансвузиологијом Светислав Матић,Слаћана Тејић,Катарина 
Несторовић 
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Психологија Ана Веселиновић, Мирјана Томић, Катарина 
Несторовић 

 
Здравствена нега 1. и 2. раз. Светлана Јелић, Оливера Добривојевић, Милица 

Китић, Душица Симић, Јелена Митровић, Данијела 
Марковић 

 
Здравствена нега 3. и 4. раз. Светлана Јелић, Оливера Добривојевић, Јелена 

Ненадовић, Милица Китић, Славица Алексић, 
Јасмина Бранковић 

 
Социологија Радоје Живановић, Ненад Николић, Мирослав 

Радовановић 

Устав и права грађана Радоје Живановић, Ненад Николић, Мирослав 
Радовановић 

Филозофија Ненад Николић, Радоје Живановић, Мирослав 
Радовановић 

Грађанско васпитање Радовановић Мирослав, Павић Александар, 
Катарина Несторовић 

 
Верска настава Радовановић Мирослав, Павић Александар, 

Катарина Несторовић 
 

Болести зуба Јелена Томић, Милош Јокић 
, Александра Ђурић 

 
Практична настава са технологијом рада Марјановић Нада, Матић Весна, Жељко Виторовић 

 

 
 
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИСПИТА КОЈИ СУ ДУЖНИ ДА ПОЛАЖУ 
КАНДИДАТИ УПИСАНИ У ШКОЛУ РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ КАО И УЧЕНИЦИ 

НА УПОРЕДНОМ ШКОЛОВАЊУ 
 

РЕДННИ 
БРОЈ 

СЕДНИЦЕ 

ДАТУМ ТЕМА 

1 29.09.2014. 1.Утврђивање разлике наставних предмета ученицима на 
преквалификацији уписаних током септембра 

2. 24.11.2014. 1.Утврђивање разлике наставних предмета ученицима на 
преквалификацији уписаних током новембра 

3. 15.12. 2015. 1.Утврђивање разлике наставних предмета ученицима на 
преквалификацији уписаних током децембра 

4. 13.03.2015. 1.Утврђивање разлике наставних предмета ученицима на 
преквалификацији уписаних током марта  

5. 29.04.2015. 1.Утврђивање разлике наставних предмета ученицима на 
преквалификацији уписаних током априла 

6. 29.06.2015. 1.Утврђивање разлике наставних предмета ученицима на 
преквалификацији уписаних током јуна 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТНИМ РОКОВИМА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 



МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “ Др Миша Пантић “ Ваљево 
 
 

82 
 

 
ИСПИТНИ 

РОК 
ДАТУМ УКУПАН 

БРОЈ 
КАНДИДАТА 

ПОЛОЖИЛИ 
ИСПИТ 

ПАЛИ 
ИСПИТ 

ОДЛОЖИЛИ 
ИСПИТ 

НИСУ 
ИЗАШЛИ 

НА 
ИСПИТ 

Новембарски 
испитни рок 

Од 12.11.2014. 
до 26.11.2014. 

90 40 10 11 29 

Јануарски 
испитни рок 

Од 21.01.2015. до 
09.02.2015. 

75 31 9 6 29 
 

Априлски 
испитни рок 

Од 16.04.2015. 
до 

30.04.2014.  

88 29 22 5 32 

Јунски 
испитни рок 

Од 04.06.2014. до 
22.06.2015. 

83 51 11 11 10 

 
 

7.3. Извештаји осталих планова рада 
 

7.3.1. Ученички парламент 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

ДАТУМ АКТИВНОСТ 

1.            19.09.2014. - Конституисање Ученичког парламента. 
- Избор председника,заменика председника;координатора за 
спортске активности;културно забавне активности;хуманитарне 
активности;еколошке активности;научне 
активности;маркентинг;записничар. 

2. 28.10.2014. -Хуманитарна акција:прикупљање одеће,обуће,средства за 
хигијену...-Присусутво директора на састанку,предлог да се уради 
полигон у школском дворишту. 

3. 20.11.2014. -Тема састанка:штрајк у школи.Састанку присуствовали Весна 
Томић-председник синдиката и директор школе. 

        4. 03.12.2014. -Предавање о безбедности учесника у саобраћају.Предавање је било 
од стране полиције. 

5. 10.12.2014. -Предавање о пожару.Предавање је било од стране ватрогасаца. 

6. 18.12.2014. -Ученицима се обратила представница невладине организације  у 
вези са разменом студената и учењем страних језика. 

7. 03.02.2015. -Представници парламента попуњавали упитнике за ученике из 
области  ЕТОС. 

-Ученицима предложено оплемењивање учионица паноима који 
представњају колектив одељенске заједнице – педагог 
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8. 12.02.2015. -Тема састанка:договор око матуре(ресторан,бенд,последњи школски 
час...).Састанку присуствовао директор школе 

9. 19.02.2015. -Тема састанка:договор око матуре и договор око плаћања 
матуре.Састанку присуствовао директор школе. 

 
РУКОВОДИОЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Јована Бранковић, проф.српског језика 
Слађана Тејић, наставник лабораторијских техника 

 
7.4. Извештаји о реализацији наставних и ваннаставних активности 
 
7.4.1. Реализација планова редовне наставе 
 
Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс Годишњег  

плана рада школе. Ови планови су саставни део документације сваког наставника. Сви  
наставници су глобалне планове предали педагогу на почетку школске године, а месечне 
су достављали до 5. у месецу, заједно са евалуацијом реализације плана за претходни 
месец.  
Дакле, индивидуални планови наставника су и у документацији коју води школски 
педагог 
 

 
7.4.2. Реализација планова допунске наставе-табеларни приказ по предметима 
и наставницима 
 

 
Р.Б. 

 
ПРЕДМЕТ 

 
НАСТАВНИК 

 
ОДРЖАНО 

1. Биологија Љиљана Станисављевић 21 
2. Биологија Мирјана Шијачић 6 
3. Анатомија и физиологија Др Олга Милосављевић 37 
4. Хемија  Биљана Јовановић 14 
5. Хемија  Бранка Старчевић 12 
6. Српски језик и књ. Мира Павловић 21 
7. Српски језик и књ. Јована Бранковић 25 
8. Математика  Драгица Ранковић 10 
9. Француски језик Гордана Матић 12 
10. Француски језик  Надежда Нешић 35 
11. Латински језик Надежда Нешић 35 
12. Здравствена нега Добривојевић Оливера 16 

 
7.4.3. Реализација планова додатне наставе-табеларно по предметима и 
наставницима 
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Р.Б. 

 
ПРЕДМЕТ 

 
НАСТАВНИК 

 
УКУПНО 
ЧАСОВА 

1. Биологија Љиљана Станисављевић 21 
2. Биологија Мира Шијачић 6 
3. Математика  Драгица Ранковић 36 
4. Српски језик и књ. Мира Павловић 31 
5. Српски језик и књ. Зорица Алексић 35 
6. Српски језик и књ. Мила Степановић 62 
7. Здравствена нега Милица Китић 110 
8. Здравствена нега Душица Симић 110 
9. Здравствена нега Славица Алексић 125 
10. Здравствена нега Јасмина Бранковић 35 
11. Здравствена нега Весна Влајковић 110 
12. Здравствена нега Оливера Добривојевић 50 
13. Здравствена нега Светлана Јелић 50 
14. Здравствена нега Марија Ковачевић 110 
15. Здравствена нега Данијела Марковић 56 
16. Здравствена нега Маријана Милошевић 38 
17. Здравствена нега Јелена Митровић 56 
18. Здравствена нега Јелена Ненадовић 125 
19. Здравствена нега Драгана Табашевић 110 

 
 
7.4.4. Реализација такмичења 
 
Реализација такмичења ученика је остварена према ГП школе, а у складу и према 

распореду такмичења које је објавило Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја.  

Резултати и успех ученика детаљно су приказани у поглављу овог извештаја који се 
односи на ученике. 

 
7.4.5. Реализација плана индивидуалне образовне наставе 
 
Ове школске године није било ученика који су наставу слушали по ИОП-у или су 

имали неки вид прилагођавања о-в рада 
  
7.4.6. Реализација рада секција и других видова слободних активности 
 
7.4.6.1. Лингвистичка секција                   

 
Секција: Лингвистичка  секција 
Планирано часова на годишњем нивоу :37 
Реализовано :37 
 

 
AKTИВНОСТИ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
РАЗРЕД 

 
ИСХОДИ 
 

Представљање сајта Дигитална Септембар 2014.  II-4  Ученицима је постала 
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библиотека Филолошког факултета у 
Београду, упућивање ученика да 
самостално проналазе и користе  
литературу из лингвистике 

 IV-6 
 

доступна литература, 
нарочито најновији чланци и 
студије из лингвистике  

Проучавање питања из области 
фонетике и фонологије. Израда паноа 
ПОДЕЛА ГЛАСОВА, 
АРТИКУЛАЦИОНЕ ОСОБИНЕ 
ГЛАСОВА 

Октобар  2014.г. II-4  
 IV-6 
 

Ученици самостално издвајају 
проблеме, спорна питања и 
решавају их на креативан 
начин 

Проучавање питања из области 
морфологије 

Новембар 2014.г. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су проучавали 
сложена питања из ове области 
и научили да самостално 
налазе одговоре у литератури  

Проучавање питања из области 
синтаксе 

Децембар 2014.г. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су проучавали 
сложена питања из ове области 
и научили да самостално 
налазе одговоре у литератури  

Правопис. Припрема за истраживање 
о правописним правилима у 
комуникацији на друштвеним 
мрежама 

Децембар 
(29.)2014.г. 

II-4  
 IV-6 
 

Ученици су проучавали 
сложена питања из ове области 
и припремили су се за 
спровођење истраживања на 
нивоу школе  

Припрема за школско такмичење из 
српског језика и језичке културе 

Јануар 2015.г. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су се припремили за  
учешће на свим нивоима 
такмичења 

Школско такмичење из српског језика 
и језичке културе 

Фебруар 2015. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су се припремили за  
учешће на свим нивоима 
такмичења 

Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе 

Март 2015.г. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су се припремили за  
учешће на свим нивоима 
такмичења 

Окружно такмичење из српског језика 
и језичке културе 

Април 2015.г. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су се припремили за  
учешће на свим нивоима 
такмичења 

Припрема за Републичко такмичење 
из српског језика и језичке културе 

Мај 2015. II-4  
 IV-6 
 

Ученици су се припремили за  
учешће на свим нивоима 
такмичења 

Републичко такмичење из српског 
језика и језичке културе 

Мај 2015. II-4  
 IV-6 
 

Ученице су оствариле одличне 
резултате на такмичењу (4. и  
5. место) 

 
 
    7.4.6.2. Еколошка секција 

 
Секција: еколошка секција 
Планирано часова на годишњем нивоу :37 
Реализовано :38часова 
 

 AKTИВНОСТИ  
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РАЗРЕД/ 
БРОЈ 
УЧЕНИКА 

 
ИСХОДИ 
 

Упознавање са планом активности 
еколошке секције, сугестије и предлози 

Септембар  2 2/6,3/1,2,4,6 Проширено 
интересовање 
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ученика 
- Договор о обележавању значајнијих 
датума који се односе на компоненте 
животне среди 

ученика за 
еколошке 
активности 

-Семинарски радови ученика са следећим 
садржајем: 
-загађивање и заштита земљишта 
 
Примери позитивног и негативног утицаја 
антропогеног фактора на природу 
 
-уређење школског дворишта 
Нега цвећа у жардињерама у холу школе 
Посета ботаничкој башти у 
Пољопривредној школи 

Октобар   10 3/6 
 
 
 
 
 
 
3/1,4 
 
 
 
3/2 

Оплемењен кутак у 
школском 
дворишту 

 
-уређење школског дворишта, 
Нега цвећа у жардињерама у холу школе 

Октобар-новембар  3 Сви ученици 
2/6 
3/2,1,4,6 

Стицање навика  
еколошке културе 
понашања 

Примери позитивног и негативног утицаја 
антропогеног фактора на природу 
-уређење школског дворишта 
Нега цвећа у жардињерама у холу школе 

Фебруар  4 2/6,3/6 Развијање осећања 
за здраву и чисту 
животну средину 

Примери позитивног и негативног утицаја 
антропогеног фактора на природу 
-уређење школског дворишта 
Нега цвећа у жардињерама у холу школе 
Примери позитивног и негативног утицаја 
антропогеногфактора на природу 
-уређење школског дворишта,окопавање и 
нега цвећа у дворишту 
Нега цвећа у жардињерама у холу школе 

Март-април 
 
6 

 Стицање радних 
навика и планирање 
обавеза 

Сарадња са локалном самоупоравом 
Чишћење брда Видрак,парка Пећина 
На нивоу града  са ученицима осталих 
средњих школа. 

Април 
 
10 

20 ученика  
1,2,3 разреда 
чланови 
еколошке 
секције 

Награђена ученица 
Кристина Томић 
књигом, за 
допринос у 
еколошким 
активностима на 
нивоу града 

Сређивање  и окопавање цвећа и нега цвећа 
у школском дворишту 

3 3/1,2,4,6 Развијање осећања 
за лепу и чисту 
околину и потребе 
заштите животне 
средине  

 
РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 

                    Љиљана Станисављевић 
 

7.4.6.3. Географска секција 
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РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ 

 

 
ИЗВЕШТАЈ 
 

Хероји географије 
 
Градови Џемс Бонда 
 
Популациона политика 
 
Chasing-icе 
 
Kинa 
 
Релације за екскурзије ученика 

Успешно су остварени циљеви што потврђује: 
садржај рада у Дневнику додатне наставе и 
слободних активности; израђени панои који се 
налазе у просторијама школе - Србија на картама 
кроз историју фотографски запис;  DVDфилм; 
 
Мања група ученика била је ангажована у раду 
секције. Ученици су показали велику 
заинтересованост, посвећеност и ангажованост. 
Исказали су жељу да и у наредној години 
учествују у раду секције,без обзира што немају 
географију 

 
РУКОВОДИЛАЦ СЕКЦИЈЕ 

                                                                                                      Весна Томић, проф. географије 
 

7.4.6.4. Секција за латински и француски језик 
 

Секција за француски и латински јазик којом руководи Надежда Нешић, почела је са радом 
у септембру 2014.године и за рад у секцији ученици су показали велико интересовање посебно 
у самосталном претраживању на интернету и прикупљању информација које су користили и за 
израду паноа. Одржано је свих 38 часова према Решењу директора. Секција за француски језик 
окупља 27 чланова, а 19 за   латински језик.  

- После посете Београдског сајма књига 1. новембра 2014.г ученици су припремили и  израдили 
паноа „Књиге спајају људе“.  У децеммбру су припремали материјал, преводили текстове за 
израду паноа „ Догодило се 31. децембра “ , у марту 2015. за пано « Fête des mères »   као и  « 
Célèbres Françaises » за који су ученице III-4 саме израдиле фотографије.  

- Посетили су 25.децембра са предметним наставником Сајам књига и уметности у ваљевском 
Арт холу.  

- На дан града Ваљева, 20. марта, чланови француске секције одељења после посете ваљевском 
музеју припремиле су материјал и истакле пано „Римски локалитети у ваљевском крају“  

- Чланови француске секције одељења III-2,III-4 и III-6 посетили су ваљевски музеј са посебним 
освртом на поставку Велики рат.  

- Impressionisme en France, Littérature française - Abert Camus, Галија Астерикса и Обеликса, L’ 
île de France, A la découverte de la France су неке од теме које су ученици сами предложили и 
којима су се бавили током школске године уз видео презентацију коју су делом и сами 
припремали.  

Секција неке планиране активности није реалозовала: 

      - није посетила француски језички културни центар у Београду,  

      - иако је планирано да се за Дан школе отпева „Тамо далеко“ на француском језику, овај део 
није укључен у програм  

       - како школа није објавила Школски лист, секција није ни припремала материјал  
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Чланови секција 

 
 

Подносилац извештаја:  Надежда Нешић 
 
 
7.4.6.5. Секција здравствене неге 

 
Секцију здравствене неге воде наставници : Влајковиц Весна, Ковачевић Марија, Никола 
Савић. 
Чланови секције су :ИИИ-1 Тимотић Сара, Марковић Јасна, Николић Марија ИИИ-2 
Ковачевић Гордана, Матић Милица, Марковић Маријана. ИИИ-3 Јагодић Катарина, Ђукић 
Марина, Радосављевић Урош,Радојевић Тамара, Станић Јована, Митровић Јована, 
Петровић Јелена, Станковић Ивана, Милетић Наташа, Денић Ивана ИВ-1 Крстуловић 
Душан, Рафаиловић Милица, Веселиновић Стефан, Ђорић Милица ИВ-3 Вујачић 
Катарина, Јовић Бобан, Весић Милица, Радовановић Кристина, Симанић Наташа, Савић 
Снежана. 
 

АКТИВНОСТИ СЕКЦИЈЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 
 
Активности секције здравствене неге су усмерене према календару јавног здравља. Месец 
септембар је протекао у формирању група ученика који су чланови секција као и 
контактима са службама са којима ћемо сарадјивати у току ове године. 
29.09.2014. чланови секције здравствене неге Сара Тимотић, Николић Марија, Вујачић 
Катарина и ученици који су били на блок вежбама из здравствене неге : Бранковић Маја, 
Балиновац Маријана , Марковић Милица, Масаловић Даница су на градском тргу у 

Секција  за   француски језик – 27 чланова 
I-3  Васиљевић Ивана  Петровић Драгана      
I-4  Маринковић Јелена, Милосављевић Кристина, Пејић Сара, Петровић Марија 
I-5  Драгојевић Милијана, Драгићевић Тамара, Качаревић Снежана, Негић Ана,  
         Орозовић Милица, Ристовић Јана  
III-2  Божовић Јелена    Ђермановић Јелена       
III-4  Делчев Ана                                                                                
III-5  Обрадовић Маријана 
III-6  Десић Сузана, Марић Ђурђина, Богдан Радић, Кристина Маринковић, Јовић  
         Снежана, Јанковић Марија, Трифуновић Тијана                                               
IV-3  Вујичић Катарина, Јовић Бобан, Драгојевић Милица                       
IV-5  Грујичић Марија             

Секција  за   латински језик   -  19  чланова                                              
I-1 - 5   Владимир Ђорђевић, Бојана Ерић, Катарина Ивановић, Драгица Савић,  
             Мирјана Бајић 
I-2  -3   Исидора Бијелић, Ненад Радосављевић, Марија Кусало  
I-3  -7   Драгана Петровић, Ивана Васиљевић, Матић Жељка 
             Јована Ерчић, Јелена Нићифоровић, Симић Катарина  
I-5 - 5   Милијана Драгојевић, Јана Ристовић, Тамара Драгићевић, Ана Негић, 
             Снежана Качаревић  
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периоду од 10.30-13.00 х поводом Светског дана срца мерили крвни притисак грађанима, 
давали савете, делили брошуре и јабуке као симбол здравља.Присуствовали су и 
запослени поливалентно-патронажне службе, завода за јавно здравље и волонтери црвеног 
крста. 
02.10.2014. Од 10-12 часова  ученици Ракић Јована и Јанковић Александра ИИИ-1 су 
учестовали у предавању Школа за труднице и породиље. Предавач Славица Филиповић. 
06-12.10.2014.  Дечија недеља 
У оквиру Дечије недеље 07.10 од 10.30-13.00 х ученици ИИИ-2 Милутиновић Ивана, 
Јовић Биљана, Илић Марко и Марковић Маријана учестовали су у вршњачкој едукацији у 
Дому Здравља на тему „Превенција полно преносивих болести“ „Правилна исхрана „. А 
09.10. од 10х-12 х у едукативном центру Дома Здравља ученици Гајић Александра. 
Баштић Јована,Божовић Јелена. Ђурђевић Катарина, Милетић Александра су учестовали 
на предавању „Школа за труднице и породиље – дојење „- предавач Славица Филиповић. 
Плакате поводом Дечије недеље на тему „Дојење“ урадиле су Гајић Александра, Баштић 
Јована,Божовић Јелена, Ђурђевић Катарина. „Значај Дојења „- Милетић Александра ИИИ-
4, „Изазови адолесцентног доба „- Вујачић Катарина, Јовић Бобан, Весић Милица, „ 
Промоција Здравог начина живота“- Тимотић Сара, Марковић Јасна.“ Правилна исхрана 
школске деце „- Марковић Милица, Марковић Јасна.Плакати су изложени у просторијама 
школе и Дома Здравља. 
10.10.2014. Светски дан менталног здравља обележен је у просторијама службе 
психијатрије заједно са патонажном службом Дома здравља и волонтерима Црвеног крста. 
Направљена су два плаката на тему „ Дан менталног здравља“, учестовали су Јагодић 
Катарина, Ђукић Марина, Радосављевић Урош, Радојевић Тамара, Станковић Ивана, Сара 
Тимотић, Николић Марија, Марковић Јасна, Радовановић Кристина, Симанић Наташа, 
Милетић Наташа, Марковић Маријана. 
16.10.2014. Поводом Светског дана хране ученици Кристина Радовановић, Јовић Бобан, 
Сара Тимотић, Гордана Ковачевић су урадили плакате на тему „Здрава исхрана старих 
„“Значај здраве исхрене „ и изложени су у просторијама школе. 
24.10.2014. Поводом дана рака дојке ученици Симанић Наташа, Савић Снежана урадили 
су плакате „ Самопреглед дојке „и изложени у просторијама школе. 
14.11.2014. Поводом Светског дана борбе против дијабетеса у сарадњи са Патронажном 
службом организована је у Дому Здравља на Медицини рада акција контроле гликемије и 
крвног притиска (грађанима). Учестовали су следећи ученици : Веселиновић Стефан, 
Ђорић Милица, Марковић Маријана и Матић Милица. 
01.12.2014. Поводом Светског дана Хив-а ученици су учестовали у подели пропагандног 
материјала на Градском тргу у сарадњи са поливалентном патранажном службом и 
организацијом Јазас-а-. Учестовали су следећи ученици : Јована Станић, Јована Митровић, 
Ивана Станковић, Марина Ђукић, Тамара Радовић, Урош Радосављевић, Стефан 
Веселиновић и Милица Ђорић. 
03.02.2015.- Ученици Тимотић Сара, Марија Николић, Јасна Марковић поводом дана 
борбе против царцинома направиле плакат на тут ему. 
24.03.2015.  Поводом Светског дана борбе против туберкулозе под слоганом “ Открити, 
лечити И излечити “ на Градском тргу су ученици наше школе Марковић Маријана, 
Матић Милица, Гордана Ковачевић, Марија Димитријевић, Катарина Аврамовић у 
сарадњи са активистима Црвеног крста, Поливалентном патронажном службом Дома 
Здрављаи Заводом за јавно здравље, суграђанима делили промотивни материал И на тај 
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начин скренули пажњу на ову болест. 
01.04.2015. Акција добровољног давања крви одржана је у нашој школи у организацији 
Институтаза трансфузију крви Србије и Ооцк Ваљево. Ученици трећег И четвртог разреда 
подржали су акцију у великом броју И показали дас у храбри И хумани.Давањем крви 
свако од нас добија прилку да спаси нечији живот, нема лепшег осећаја од оног да сте 
управо неком помогли а да нисте ништа заузврат тражили. 
07.04.2015. Обележен је Светски дан здравља под слоганом “од њиве до трпезе “. Тим 
поводом у Дому Здравља одржано је предавање на тему “Правилна исхрана-стил Живота “ 
коме су присуствовали И ученици наше школе : Сара Тимотић, Марија Николић, Јасна 
Марковић, Милица Рафаиловић, Сања Јовановић, Драгана Јеринић и Ана Грбић.Након 
тога ученици су у сарадњи с Поливалентном патронажном службом Дома Здравља, ЗЗЈЗ, 
Црвеним крстом, службом психијатрије Опште болнице Ваљево, Пољопривредном 
школом промовисали здраве стилове живота И значај правилне исхране, изложили своје 
радове И делили промотивни материал. 
10.05.2015. Међународни дан физичке активности “ Кретањем до здравља “ урађен је 
плакат који је изложен у просторијама наше школе. 
13-19.05.2015. Недеља здравља уста и зуба урађени су плакати на ову тему И изложени у 
просторијама наше школе. Плакате су радили ученици треће године на блоку Здравствене 
неге. 
 
 

7.4.6.6. Ваннаставне активности у сарадњи са Црвеним крстом 
 

У реализацији планираних активности учествовали  су ученици првог, трећег и четвртог 
разреда и наставници Милица Китић,Душица Симић,Алексић Славица . 

20.9.2014. одржано је Међурегионално такмичење екипа ЦК у пружању прве помоћи у 
Смедереву.Црвени крст Ваљево успешно је представљала екипа ученика наше 
школе:Јевђић Наташа4-2,Коларевић Лазар 4-2,Лазић Ана 4-2,Лазаревић Јелена 4-2,Илић 
Ивана 4-2 и Вукомановић Јована 4-4.Ментор екипе била је наставница Алексић Славица а 
судије на полигонима наставнице Китић Милица и Симић Душица,лиценцирани 
предавачи прве помоћи Црвеног крста Ваљево. 

У категорији омладине за подрињски,ужички и колубарски регион наши ученици су 
заузели 3. место.  
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21.9. 2014. одржана манифестација,,У трци за здравље будимо бржи“,у кањону реке 
Градац. 
Циљ  манифестације је промоција здравог стила живота кроз спортске активности и 
подизање еколошке свести.У трци је учествовало преко 300 омладинаца.Ученици 4-2 и 4-4 
помогли су реализацију и организацију кроса. 
29.9.2014.Светски дан срца 
Манифестација  је одржана на платоу испред Центра за културу под слоганом,,Крените 
пут здравог срца“.Ученици 4-4 и 4-2 контролисали су крвни притисак и вредности 
гликемије суграђанима и делили здравствено васпитни материјал .Тако су указали на 
значај редовне контроле здравља. 
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3.10. до 5.10.2014.у Великом Градишту семинар у организацији Црвеног крста Србије 
Ана Грбић ,ученица4-2,волонтер ЦК Ваљево стекла је звање самосталног едукатора из 
области добровољног давалаштва крви. 
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6.11.2014.Јесења акција добровољног давалаштва крви  у нашој школи 
4.11.2014. Представник Иститута  за трансфузију крви Србије и наставник Милица Китић 
одржали су низ кратких, мотивационих предавања ученицима завршног разреда.Посебно 
су истакнути принципи добровољност,хуманост,безбедност и бесплатност. 
Ученици 4-4 ,волонтери Црвеног крста учествовали су у организацији акције анкетирању 
давалаца,припреми простора и вођењу евиденције. Ученици четвртог разреда још једном 
су показали да су храбри и хумани,свесни потребе да крви увек има довољно за оне којима 
је неопходна. 
Прикупљено је 64  јединице крви. Школа је похваљена за организацију акције и велики 
одзив чиме смо још једном доказали да смо увек на правом путу, путу хуманости. 

29.11.2014. обележен је Светски дан  борбе против сиде   

На градском тргу ученице Живковић Милица,Живковић Данијела и Грбић Ана делиле се 

летке са здравствено васпитним садржајем. У сали Општине Ваљево у 19 часова Завод за 
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јавно здравље ,Црвени крст Ваљево  и  ученици наше школе организовали су бесплатно 

тестирање на ХИВ. 

27.1.2015. реализована је 17. Светосавска трка, 

градска атлетска манифестација у циљу промоције здравља и физичке активности.Наши 

ученици-волонтери Црвеног крста делили су сендвиче и чај учесницима и суграђанима. 

Више од 200 учесника ,од предшколског узраста до припадника Војске Србије и МУП-а 

трчали су улицама града.Свој допринос у организацији и реализацији трке дали су 

ученици 1-4,4-4 и 4-3,волонтери ЦК Ваљево.Живковић Милица 4-4 освојила је 1. местоу 

категорији омладине,Милетић Наташа 4-4 зазела је друго место и Ракић Јелена 3. место. 

 

 

 
  

 

31.1.2015. обележен је Светски дан без дуванског дима,у сарадњи са патронажном 

службом ДЗ Ваљево и Заводом за јавно здравље 
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Манифестација је одржана на градском тргу. На штанду Црвеног крста ученици су 

пролазницима указали на штетна дејства дуванског дима и делили брошуре,агитке и летке 

здравствено васпитног садржаја. 

 

1.4 .2015. Пролећна акција добровољног давалаштва крви у   нашој школи 

Представник Иститута  за трансфузију крви Србије и наставник Милица Китић 

одржали су низ кратких, мотивационих предавања ученицима трећег и четвртог 

разреда.Посебно су истакнути принципи добровољност,хуманост,безбедност и 

бесплатност. Седамдест шест  ученика и три наставника  дали су крв у просторијама 

школе.Сви ученици су добили Захвалницу и значку  Црвеног крста  , а школа похваљена 

за добру мотивисаност ученика и одличну организацију акције. 
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.14.6.2015.Обележен је Светски дан добровољних давалаца крви на Градском 

тргу.Ученици ,добровољни даваоци мотивисали су ,едуковали и подизали свест суграђана  

да и сами учествују у акцијама ДДК.Сва дешавања пропратили су локални медији. 

Недеља Црвеног крста  

Ученице 4-4 са сарадницима из ЦК свакодневно су обилазиле породиље Опште болнице 

поделиле поклон пакете и здравствено васпитни материјал. 
20.6.2015. у Краљеву одржано је Међурегионално такмичење екипа ЦК у пружању 
прве помоћи . 

Црвени крст Ваљево успешно је представљала екипа ученика наше школе: 

Делчев Ана 3-4,Арсеновић Биљана 3-4,Илић Јована 3-4,Ђурић Бранка 3-4, 

Васић Бојана3-4,Рабреновић Милица 3-1 и Поповић Јована 3-1. Судије на полигонима 
биле су наставнице Китић Милица и Симић Душица,лиценцирани предавачи прве помоћи 
Црвеног крста Ваљево. 

У категорији омладине за подрињски,ужички и колубарски регион наше ученице су 
заузеле сјајно  3. место и у Ваљево се вратиле са пехаром и дипломом.  
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У Ваљеву Извештај урадила 
30.6.2015. Китић Милица 
 
 

 
7.4.7. Екскурзије ученика 
 
Ове школске године нису реализоване екскурзије које су планиране ГП, јер није 

било довољно заинтересоване деце. 
Реализован је једнодневни излет у Нови сад за ученике првог разреда, а успут су 

посећени манастири на Фрушкој гори 
 
                     

7.5. Извештаји о реализацији посебних планова васпитног рада 
 
7.5.1. Реализација плана превенције насиља 
 
Радом на активностима превенције насиља у школи бавио се Тим за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања, а детаљан извештај се налази у 
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поглављу овог извештаја који се односи на рад школских тимова. Садржај превентивног 
рада са ученицима реализован је и на часовима одељенског старешине, грађанског 
васпитања и стручних предмета.  

 
7.5.2. Реализација плана професионалне оријентације 
 
 Ове школске године је формиран тим за каријерно вођење и саветовање који 

је био носилац активности професионалног саветовања и информисања ученика наше 
школе. Ученици су имали прилике да потребне информације добију од представника тима,  
представника и стручњака из високообразовних установа који су гостовали у нашој 
школи, путем штампаног материјала и информисањем путем интернета. Представници 
наше школе су урадили презентацију образовних профила ученицима основних школа 
који су заинтересовани за упис у први разред. 

 Детаљнији извештај о ПО је садржан у извештају тима ка каријерно вођење 
и саветовање.  

 
           7.5.3. Реализација плана културних и јавних активности школе  
 

У септембру пратили смо 26.Аброфест, представе по текстовима Славомира 
Мрожека.Николе Макијавелија...Октобар је био у знаку Сајма књига у Београду.У 
децембру је одржано књижевно вече Милице Ракићевић ученице четвртог 
разреда,награђиване на литерарним конкурсима.У овом месецу  ученици су узели учешће 
у јавној дебати на тему“Моје место, мој свет-од савремене комуникације до 
глобализације“ Годину смо завршили новогодишњом представом за децу наших 
радника“Пипи и гусари у новогодишњој ноћи“и учешћем на градском конкурсу за 
најоригиналнију новогодишњу јелку.У јануару је одржана Светосавска академија коју су 
за наше сараднике и запослене припремиле рецитаторска секција и ученици фризери. У 
мају смо прославили  Дан школе обележавајући век од Великог рата и Ваљевске болнице 
,драмским приказом одломка из романа Добрице Ћосића „Време смрти“-дијалог сликарке 
Надежде Петровић и Милене Катић. Прогласили смо победнике на литерарном 
конкурсу“Др Драгиња Бабић“ на теме: Само нам је љубав потребна, Претерана употреба 
друштвених медија и њихов допринос асоцијалном понашању младих,Из сенке на 
светлост-Како можемо помоћи да се особе са посебним потребама укључе у заједницу, 
Вршњачко насиље-узроци и решење проблема, Значај дојења за здравље и развој детета, 
Велике епидемије у историји човечанства. Такође, као и сваке године,  узели смо учешће у 
обележавању Десанкиних дана у Бранковини, као и учешће на литерарном конкурсу 
„Српске књижевне задруге“и Задужбине „Десанка Максимовић“. 

Током целе године пригодним предавањима, паноима и посетама обележили смо 
значајне датуме и догађаје:150 година рођења Бранислава Нушића, добитник Нобелове 
награде за 2014, ,Сто тридесет година од рођења Милоша Црњанског.Присуствовали смо 
представама професионалних позоришта у Београду:Зона Замфирова, Мама миа, Ревизор, 
Ожалошћена породица 
 Као  школа која образује медицински кадар бројне су ја вне активности на 
обележавању, промоцији и очувању здравља:Светски дан срца, Светски дан менталног 
здравља, Светски дан борбе против туберколозе.Такође,организовали смо хуманитарне 
акције као помоћ сиромашним ученицима и угроженим ромским породицама.  
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 У реализацији културних и јавних активности школе незаобилазни сарадници су 
шира заједница и институције: Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Центар за 
културу, Омладински центар, Народни музеј, Модерна галерија, СПЦ, НУ „Напред“, 
Радио Ваљево, Дом здравља, Црвени крст,Завод за јавно здравље 

Зорица Алексић, проф.српског језика и књижевности 
 

7.5.4. Реализација плана школског спорта 
 
У медицинској школи „Др Миша Пантић“ из Ваљева, тренутно ради три професора 

физичког васпитања. Сваки од професора активно учествује у окупљању и припреми 
ученика за такмичење у планом предвиђеним спортским дисциплинама. Сваке године 
учешће у секцијама и такмичењима узме око сто ученика.  

Спортске секције које су заступљене у нашој школи и у којима се ученици такмиче 
су: фудбал, одбојка, кошарка, рукомет, атлетика, стони тенис. Највеће интересовање је за 
одбојку и фудбал.  

Из године у годину све је мање интересовање за бављење спортом а као један од 
проблема реализације секција представља велики број ученика који путују и немогућност 
присуствовања на тренинзима који се одржавају у вечерњим часовима након завршетка 
редовне наставе. Талентовану децу поред доласка на секцију из одерђене спортске гране 
упућујемо у спортске клубове са којима имамо веома коректну сарадњу.  

 
7.5.5. Реализација плана заштите животне средине 
 
Програм за заштиту животне средине обухватио је активности усмерене на јачање 

и развој свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и 
унапређењу природних ресурса. 
Активности су биле усмерене ка остварењу циља да се код ученика развије правилан 
однос према животној средини. Ученици су стицали знања о разним природним појавама 
и начинима угрожавања животне средине, развијали су свест о складном односу човека и 
природе, као и навике и културу понашања која ће допринети да и они сами постану 
активни учесници у очувању животне средине.Садржаји овог програма реализовани су 
кроз наставне предмете: биологија, екологија и заштита животне средине, хигијена са 
здравственим васпитањем, микробиологија са епидемиологијом, комунална хигијена, кроз 
часове одељенских заједница , еколошку секцију, кроз сарадњу са ђачким парламентом, 
као и кроз следеће теме и активности: уређење школских просторија, праћење утицаја 
човека на животну средину, обележавање значајних датума који се тичу заштите животне 
средине, сарадња са локалном самоуправом. 

 
7.5.6. Реализација плана сарадње са породицом  

 
Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима 

за што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 
реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње је обавеза и настојање одељењског старешине да успо-
стави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 
карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, 
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о њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина је упознао породичне 
прилике и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консулта-
ције са члановима одељењског већа, ПП службом и директором, одељењски старешина је 
бирао најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања ученика.  

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на одељењским и општим 
родитељским састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савета родитеља. На 
првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи су упознати са: 
кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години, календаром рада, 
кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима одељењског 
старешине и сл., а изабран је и представник одељења за Савет родитеља.  Одељењске 
старешине су утврдиле термине за индивидуалне контакте и упознале родитеље са 
распоредом. Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким 
активностима и постигнућима,а све школске манифестације укључивале су и ангажман 
родитеља. Родитељи су укључени и у рад школских тимова. 

 Савет родитеља 
У току ове школске године Савет родитеља је одржао 4 састанака на којима је 

разматрао питања из свог делокруга рада: анализа резултата образовно–васпитног рада, 
предлагање мера за побољшање успеха и унапређења наставе, организација и реализација 
екскурзија и др. За председника Савета родитеља у овој школској години изабрана је др 
Јелена Гајић  представник родитеља одељења III- 2, за нове чланове Школског одбора 
изабран је  Хаџић Горан, Владан Илић  и Катарина Арсеновић-5. 

 Родитељски састанци           
Успостављање успешне сарадње са родитељима, уз међусобно уважавање и 

поверење, сматрамо основним условом за правилан развој младих. Настојали смо да 
сарадња буде непосредна и посредна, индивидуална и групна, али и оно што је најважније, 
да буде свеобухватна.Сви разреди у току године имали су пет редовних родитељских 
састанака: на почетку школске године, после првог тромесечја, после првог полугодишта, 
после трећег тромесечја и на крају другог полугодишта. Први, трећи и четврти разред 
имали су и родитељски састанак пред извођење екскурзија, када је директор заједно са 
школским полицајцем одржао општи родитељски састанак за трећи и четврти разред. 
Сваки одељењски старешина, одржавао је и ванредне родитељске састанке када се за тим 
указала потреба.  

Педагог је урадила истраживање у оквиру тима за самовредновање, што је део 
извештаја тима. 

Индивидуални састанци  
Индивидуални састанци родитеља остварени су са разредним старешинама, 

предметним наставницима, ПП службом и директором школе. Највећи број 
индивидуалних састанака са родитељима односио се на сузбијање повећаног изостајања 
ученика и помоћ у отклањању узрока неуспеха и ниских школских постигнућа код мањег 
броја ученика.  
 

 
7.6. Извештаји о реализацији планова развоја и  унапређења квалитета рада 
школе и запослених 
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      7.6.1. Реализација плана унапређења образовно-васпитног процеса и 
остваривања циљева и исхода образовања           

 
У овој школској години, у школи су се реализовале активности са циљем 

унапређења о-в рада у свим областима вредновања. 
 

ОБЛАСТ 
ВРЕДНОВАЊА 
 

ЦИЉ ИСХОД 

Школски 
програм и 
Годишњи план 
рада 
 

Усклађивање ШП и 
ГП са законским 
одредбама 

-стручни актив за развој школског програма је ускладио ШП са 
одредбама Закона о средњем образовању и васпитању, а посебно 
програми предмета који су ове школске године прешли из огледа 
у стандард – 1. разред 
-ГП је структурално уређен и садржајно је усклађен са РП школе 

 
 
 
 
 
Настава и учење 

 
Унапређење 
наставног процеса 
 
 
 
 
Унапређење процеса 
учења на часу 
 
 
 
 
 

-реализовани огледни часови, мултидисциплинарни, обрада 
наставне јединице применом видео бим презентације у 
мултимедијалним учионицама, активна настава..... 
-обављен педагошко инструктивни рад директора и педагога 
након посећених часова   
- уједначен критеријум оцењивања у стручним већима  
- стечена знања на семинарима примењују се у настави 
-активност и мотивисаност ученика за учење је повећана 
коришћењем савремених наставних средстава, пре свега 
интернета у настави 
-ученици се усмеравају да повезују претходно научене садржаје 
са новим наставним јединицама, а и да корелирају исте садржаје, 
области из различитих наставних предмета 

Образовна 
постигнућа 
ученика 

Унапређење система 
праћења образовних 
постигнућа ученика 

-успех ученика се прати, анализира, упоређује са претходним 
годинама и презентује на НВ, СВ, ШО – педагог  
-утврђују се могућности и дају предлози за побољшање успеха, а 
компаративном анализом је утврђено да расте кривуља успеха и 
просечне оцене на крају школске године 

 
 
 
Подршка 
ученицима 

 
 
 
Унапређење система 
пружања подршке 
ученицима у школи 

-пп служба је пружала стручну помоћ ученицима првог разреда у 
адаптационом периоду 
-деца из социјално нестимулативних средина су имала гратис 
екскурзије и излете, и ослобођена су других трошкова у школи 
-организован је допунски рад са ученицима слабијих постигнућа 
-реализован је програм здравствене заштите за ученике наше 
школе: систематски прегледи, стоматолошки прегледи 

 
 
 
Ресурси 

Унапређење 
материјално – 
техничких ресурса 
 
Унапређење људских 
ресурса 

-школа је извршила осавремењавање материјално – техничких 
средстава, што се налази детаљно у Годишњем извештају школе 
-у школи је формиран тим за стручно усавршавање који је пратио 
реализацију плана стручног усавршавања запослених 
 

 
      7.6.2. Реализација плана педагошко-инструктивног рада 
 

Педагошко инструктиван рад су систематски и припремљено обављали педагог и 
директор школе укључивањем непосредно у наставни процес редовне наставе, допунског 
и додатног рада и осталих облика ваннаставних активности. После сваког посећеног часа, 
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вршена је заједничка евалуација и давани су предлози и савети за унапређење образовно – 
васпитног рада и заснивање наставног процеса на савременим педагошким принципима. 
Посебна пажња је посвећена раду са наставницима почетницима и сарадња са њиховим 
менторима. 

Саветодавни рад је реализован и са координаторима школских тимова, посебно у 
области планирања и програмирања садржаја. Сваке школске године, посебна пажња се 
посвећује одељенским старешинама почетницима. Рад се односи на ефикасно вођење 
педагошке документације, упознавање психо-социјалних карактеристика ученика и 
економских услова живота, као и сарадња са родитељима ( припремање и извођење 
родитељских састанака, индивидуални разговори са родитељима ученика ниских 
постигнућа и ученика са проблемом у понашању ) 

Периодично је у току школске године вршена контрола и прегледање педагошке 
документације: наставни планови, дневници рада одељења, матичне књиге. 

 
7.6.3. Реализација плана унапређења материјално-техничких услова 
 
Ове школске године набављена су материјално – техничка средства, што 

доприноси осавремењивању наставног процеса и унапређењу материјално – техничких 
ресурса школе. 
                                                        
                    

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
Р. Б. НАЗИВ КОЛИЧИНА 

1. Лап топ за презентације 1 

2. Касетофон 2 

3. Информациони и телекомуникациони систем 
за школу ( оптички линкови ) 

 

4. Лопте 10 

5. Машиница за шишање 1 

6. Фен за косу 2 

7. Лутке за прву помоћ – комплет за реанимацију 1 

8. Књиге за библиотеку 65 

 
ОСТАЛА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
 
 
 
 

 
Урађена је поправка и реконструкција громобранске и електроинсталационе мреже. 
 

7.6.4. Реализација плана стручног усавршавања 
 

Р. Б. НАЗИВ КОЛИЧИНА 
1. Монитор за рачуноводство 2 
2. Алат за школску радионицу 1 
3. Канцеларијски материјал  
4. Хигијенски материјал  
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Ове школске године формиран је тим за стручно усавршавање запослених 
који је организовао и пратио реализацију планираних активности у оквиру СУ. Запослени 
су направили лични план стручног усавршавања који је саставни део портфолиа 
наставника, похађали су различите облике стручног усавршавања у установи и ван ње, 
развијали професионалне компетенције, а стечена знања користили и примењивали у 
наставном процесу. Вршена су и стручна предавања на Наставничким већима из ове 
области, а представљен је и документ који садржи тачан број бодова за све облике 
стручног усавршавања у установи. 

 
 

7.6.5. Реализација плана самовредновања 
 
Планиране активности у процесу самовредновања рада школе реализовао је тим за 

самовредновање. Ове школске године примарне области вредновања биле су Школски 
програм и Годишњи план рада, и Настава и учење. Тим је урадио и SWOT  анализу у свим 
областима вредновања, а у истраживање су били укључени наставници, родитељи и 
ученици. Резултати анализе су били полазна основа за израду Развојног плана школе који 
је припремио Стручни актив за развојно планирање.  

Детаљан извештај о самовредновању, активностима и добијеним резултатима, 
саставни је део овог извештаја у делу који се односи на извештај о раду школских тимова.   

 
7.6.6. Реализација развојног плана 
 
Ове школске године, Стручни актив за развојно планирање направио је нови 

Развојни план школе за наредни период од четири године. РП садржи све потребне 
области које су прописане Законом о средњем образовању и васпитању, а у оквиру сваке 
су направљени акциони планови који ће се у наредном периоду реализовати, пратити и 
вредновати. 

 
       

           8. ЗАКЉУЧАК 
 
 Годишњи извештај о раду Медицинске школе „ Др Миша Пантић “ направљен је 
према Годишњем плану рада школе, а у сарадњи са стручним органима школе, стручним 
већима и партнерима из локалне самоуправе. ГИ је представљен на седници Наставничког 
већа, пре усвајања на седници ШО. 
        
 
 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ      
 
 
     
 
У Ваљеву, ______________                                                                                    ДИРЕКТОР 

_______________________________  
Александар Маравић, проф. 


