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1. УВОД 

У складу за Законом о основама система образовања и васпитања, Годишњим 

планом рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за школску 2020/2021. 

годину утврђени су  време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања 

и васпитања.  

Чланови Наставничког већа су разматрали Годишњи план рада школе за 

школску 2020/2021. годину на седници одржаној дана 11.09.2020. године, а чланови 

Савета родитеља на седници одржаној дана 14.09.2020. године. 

Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе на седници одржаној дана 

14.09.2020. године разматрао је и донео Годишњи план рада школе за школску 

2020/2021. годину.  

Годишњи план рада школе донет је у складу са школским календаром, 

Развојним планом школе за период од 2018. до 2022. године и  Школским програмом  

за период од 2018. до 2022. године. 

Извештај о раду Пољопривредно-хемијске школе за  школску 2020/2021. годину 

сачињен је на основу извештаја о раду директора школе, наставника предметне 

наставе, организатора практичне наставе, стручних сарадника (педагога, 

библиотекара), председника стручних већа за области предмета, одељењских већа, 

стручних тимова, Стручног актива за развој школског програма и Стручног актива за 

развојно планирање, педагошке документације, Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, Савета родитеља, Школског одбора и Ученичког парламента. 

Током школске 2020/2021. године образовно–васпитни рад се одвијао према 

Годишњем плану рада школе за школску 2020/2021. годину, а образовно–васпитни 

задаци реализовани су у складу са постојећим условима рада у школи, потребама 

школе и средине у којој школа егзистира и ради. Већина постављених циљева и 

предвиђених садржаја је реализована. Успешност остваривања постављених циљева и 

задатака условљена је материјалним, кадровским и организационим условима школе.  

Ангажовањем директора школе, а уз помоћ локалне самоуправе побољшани су 

услови рада и боравка ученика у школи, оплемењен постојећи школски простор 

набавком опреме и наставних средстава, као и извођењем наставних садржаја у 

зависности од интересовања ученика и потреба локалне заједнице. 

У складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих 

школа за школску 2020/2021. годину прво полугодиште почело је у уторак, 1. 
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септембра 2020. године према распореду часова који је усвојен на седници 

Наставничког већа одржаној дана 27.08.2020. године. 

Наставни планови и програми током  школске 2020/2021. године реализовани су 

уз стално праћење њиховог спровођења. Наставницима предметне наставе је указивано 

на потребу да у свом раду већу пажњу посвете индивидуалним карактеристикама 

ученика и да наставне методе и рад на часу, као и наставна средства прилагођавају 

њиховим могућностима. Подстицан је и праћен рад у ваннаставним активностима и 

радило се на јавном афирмисању постигнутих резултата.  

Реализован је програм сталног стручног усавршавања наставника у складу са 

планом стручног усавршавања, личном планом запослених, као и могућностима школе.  

У циљу унапређења квалитета рада у школи, настављено је са уређивањем 

школског ростора, опремањем школе наставним средствима и потребном литературом.  

Из домена здравственог васпитања ученика реализоване су одређене 

активности, као и активности на унапређењу и заштити животне средине, активности 

из области културне и јавне делатности школе. 

Посебна пажња је посвећена остваривању потпуне заштите и безбедности 

ученика и запослених за време боравка у школи и свих активности које организује 

школа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе. У складу са 

постављеним приоритетним задацима, остварена је континуирана сарадња и са другим 

институцијама у чијем се окружењу налази школа, а које су биле у могућности да 

пруже помоћ у реализацији постављених циљева и планираних активности школе.  

Остварена је континуирана сарадња са родитељима кроз рад Савета родитеља, 

као и родитељских састанака по разредима и одељењима.  

За све предвиђене задатке и планиране активности уз помоћ Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе и педагога школе, систематски је вршена 

евалуација примене предвиђених програма и целокупне делатности школе. 

У складу са постављеним приоритетним задацима, може се закључити да је 

већина постављених задатака успешно реализована. 
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Школа је током школске 2020/2021. године образовала ученике у два подручја 

рада за следеће образовне профиле: 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Образовни профил  Степен  Одељења  

1. Ветеринарски техничар  IV 1/1, 2/1, 3/1, 4/1  

2. Пољопривредни техничар  IV 1/2, 2/2, 3/2, 4/2  

3. Цвећар-вртлар  III 1/3, 2/3, 3/3  

4. Пекар  III 1/6, 2/6, 3/6  

5. Месар  III 3/6  

6. Руковалац-механичар пољопривредне технике  III 3/3  

Укупно   14  

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ      
       

 Образовни профил  Степен  Одељења  

 1. Техничар за заштиту животне средине  IV  1/4, 2/4, 3/4, 4/4  

 2. Техничар за хемијску и фармацеутску технологију  IV  1/5, 2/5  

 3. Техничар за индустријску фармацеутску  
IV 

 
3/5, 4/5 

 
 

технологију 
   

      

 Укупно    8  
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Oбразовно-васпитни рад обавља се на основу планова и програма наставе и 

учења, Школског програма и Годишњег плана рада школе и садрже све законом 

предвиђене елементе.  

Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, 

односно програма одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир 

развојни план школе, у складу са Законом и Законом о средњем образовању и 

васпитању.  

Школски програм садржи: 1) циљеве школског програма; 2) назив, врсту и 

трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се 

остварује програм; 3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним 

профилима и разредима;  4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања 

и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних планова и 

програма наставе и учења, програма других облика стручног образовања и врсте 

активности у образовно-васпитном раду; 5) програм допунске, додатне и припремне 

наставе; 6) програме и активности којима се развијају способности за решавање 

проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког 

духа; 7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности 

којима се остварују; 8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и 

балетског образовања и васпитања, образовања одраслих, ученика са изузетним 

способностима и двојезичног образовања; 9) програм културних активности школе; 10) 

програм слободних активности; 11) програм каријерног вођења и саветовања; 12) 

програм заштите животне средине; 13) програме заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања и програме превенције других облика ризичног понашања и програм 

заштите од дискриминације; 14) програм школског спорта; 15) програм сарадње са 

локалном самоуправом; 16) програм сарадње са породицом; 17) програм излета и 

екскурзија; 18) програм безбедности и здравља на раду; 18а) смернице за 

прилагођавање и пружање додатне подршке; 19) друге програме од значаја за школу.  

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма.  



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 5 

 

 

Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и 

програма, остваривање потреба ученика и родитеља, потреба локалне заједникце и 

њиме се на најбољи начин користе потенцијали школе.  

Годишњи план рада школе сачињен је на основу у складу са школским 

календаром,  Школског програма и Развојног плана школе за период од 2018-2022. 

године, а глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег 

плана рада школе.  

Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада  и облике 

рада чиме су створени услови за организацију васпитног рада у којој се могу 

равномерно развијати индивидуалне склоности и способности ученика 

(индивидуализација) и јачање многобројних ученичких, радних и интересних 

колектива (социјализација). 

Чињенице и вредности усвојене у настави ученици проверавају у оквиру 

слободних и других активности, стичу животу ближа искуства и самостално се 

опредељују за одређене облике понашања. 

Из Основа програма васпитног рада Школа је извршила  избор облика и 

садржаја за годишњи план рада, према потребама и интересовањима својих ученика и 

средине у којој се налази, према својим кадровским и материјалним могућностима. 

Годишњим планом рада обезбеђује се остваривање циљева и стандарда 

образовања и васпитања. 

Годишњим планом рада школе утврђује се време, место, начин и носиоци 

остваривања програма образовања и васпитања и у складу је са развојним планом и 

програмом образовања и васпитања.  

У Годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног плана 

за текућу годину,  структурни елементи школског програма оперативно су разрађени, 

док су програми наставних предмета међусобно садржајно и временски усклађени у 

оквиру сваког разреда.  

У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви образовања и 

васпитања по предметима, модулима и разредима; обавезни и препоручени садржаји 
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обавезних и изборних предмета и модула којима се обезбеђује остваривање општих 

исхода и посебних стандарда постигнућа; а предвиђена је и провера остварености 

прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у 

наставном програму,  док је у оперативним/месечним плановима наставника наведено 

којим садржајима ће се остваривати циљеви учења предмета у датом разреду.  

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на 

основу ресурса којима школа располаже, а Годишњим планом рада школе предвиђена 

је израда ИОП-а за ученике којима је услед социјалне ускаћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других  разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању у 

складу са његовим способностима и могућностима и на основу анализе напредовања 

ученика у учењу.  

Поред напред наведених аката у остваривању регистроване делатности 

примењују се следећи прописи: 

 Законски и подзаконски акти 

1. Закон о основама система образовања и васпитања («Службени гласник 

РС»,  бр.  88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и  6/20 ) 

2. Закон о дуалном образовању (“Службени гласник РС”, број 101/17, 6/20)  

3. Закон о средњем образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр. 

55/13, 101/17, 27/18-др.закон и 6/20)  

4. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18)  

5. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени 

гласник РС“, број 94/17, 95/18, 34/)1, 62/06-др.закон, 63/06-исп.закона, 

116/18-др-закон, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-

др.закон) 

6. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, 

број 34/03,……142/14, 73/18, 46/19-одлука УС и 86/19) 

7. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/19) 

8. Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања  

(„Службени гласник РС“, број 95/18 и 91/19) 

9. Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник 

РС“, број 113/17 и 50/18) 

10. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 

(„Службени гласник РС“, број 30/2010) 
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11.  Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/201188/2013, 

105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18) 

12.  Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 

75/14,  13/17-одлука УС, 113/17 и 95/1- аут. тумачење) 

13.  Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) 

14. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 

87/18) 

15. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); 

16. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 

и 95/18-аутентично тумачење); 

17. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/04); 

18. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 

101/05, 91/15 и 113/17-др.закон); 

19. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 

36/10); 

20. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, број 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18); 

21. Закон о финансијској подршци породици са децом ( „Службени гласник 

РС“, број 113/17   и 50/18) 

22. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама 

и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/15, 16/18, 8/19 и 

92/20) 

23. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“; број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19); 

24. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени 

гласник РС“; број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14,  22/15, 59/15, 62/19 и 

50/20): 

25. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 

јавном сектору („Службени гласник РС“, број 44/01, ….58/14, 113/17-

др.закон, 95/18-др.заон и 86/19-др.закон); 

26. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као  и поступцима 
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јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број 16/18); 

27. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“; број 125/03, 

12/06 и 27/2020 

28. Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне 

управе („Службени гласник РС“, број 40/10 и 42/17); 

29. Уредба о Измени Уредбе о канцеларијском пословању органа државне 

управе („Службени гласник РС“, број 80/92, 45/16  и 98/16); 

30. Уредба о каталогу радних места  у јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 81/17, 

6/18 и 43/18); 

31. Уредба о шифарнику радних места („Службени гласник РС“, број 48/18); 

32. Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки (“Службени гласник РС”, број 93/20) 

33. Правилник о поступку отварања понуда (“Службени гласник РС”, број 

93/20) 

34. Правилник о утврђивању општег речника јавних набавки (“Службени 

гласник РС”, број 93/20) 

35. Правилник о утврђивању садржине стандарних образаца за објављивање 

огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки (“Службени 

гласник РС”, број 93/20) 

36. Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци 

(“Службени гласник РС”, број 93/20) 

37. Упутство за коришћење Портала јавних набавки  (“Службени гласник 

РС”, број 93/20) 

38. Правилник о јединственом информационом систему просвете 

(„Службени гласник РС“,  број 81/09) 

39. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање 

појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“ 

број 94/20) 

40. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе 

која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, број 72/15, 84/15, 73/16, 41/19, 45/18 и  106/2о); 

41. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 89/20) 
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ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

1. Правилник о основама васпитног програма („Службени гласник РС-

Просветни гласник“, број 3/15) 

2. Правилник о општим основама школског програма („Службени гласник 

РС“, број 5/04) 

3. Опште педагошко-дидактичко упутство за стручне школе (Просветни 

гласник број 4/91) 

4. Правилник о евиденцији у средњој школи («Службени гласник РС» бр. 

56/19) 

5. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа («Службени 

гласник РС», бр. 56/19 ) 

6. Правилник о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', бр. 

76/20  и 94/20) 

7. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању  и васпитању 

(''Службени гласник РС'', бр. 82/15, 59/20 и 81/20) 

8. Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 

87/19) 

9. Правилник о сталном стручном усавршавању  и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, 

број 81/17 и 48/18) 

10. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, 

број 74/18) 

11. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 

детету и ученику („Службени гласник РС“, број  80/18) 

12. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19, 

104/20) 

13. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика 

дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у 

установи образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 22/16) 

14. Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

(„Службени гласник РС“, бр. 68/18) 

15. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени 

гласник РС-Просветни гласник“ број 5/2012) 
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16. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник 

РС“, број 10/19) 

17. Правилник о стандардима квалитета рада установе(„Службени гласник 

РС-Просветни гласник“, број 14/18) 

18. Правилник о ученичким задругама („Службени гласник РС-Просветни 

гласник, број 31/18) 

19. Каталог уџбеника за средње школе  („Службени гласник РС-Просветни 

гласник, број 9/16, 5/18,  4/19, 13/19, 2/20 и 3/20)  

20. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег 

образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних 

предмета ("Службени гласник РС", број 117/13) 

21. Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као 

нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, 

општег средњег образовања и основног образовања одраслих-

 („Службени гласник РС“, број 55/17) 

22. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“ број 22/05, 51/18, 88/15, 105/15 и 48/16) 

23. Правилник о ближим условима за избор директора установе образовања 

и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/15) 

24. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања  

и васпитања („Службени гласник РС“, број 38/13) 

25. Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора 

установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18) 

26. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и 

њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС-Просветни 

гласник“, број 5/11) 

27. Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни 

гласник“, број  9/16, 10/16-испр., 10/17 и 11/19) 

28. Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама  

(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/16) 

29. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 8/11) 

30. Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу 

тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује 

образовне профиле у дуалном образовању (“Службени гласник РС”, број 

2/19) 
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31. Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад 

(“Службени гласник РС”, број 102/18) 

32. Правилник о организацији, саставу и начину рада Комисије за 

утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код 

послодавца (“Службени гласник РС”, број 45/18) 

33. Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у настави број 610-00-

953/2014/01 од 22.12.2014 године 

34. Правилник о општинском савету родитеља (“Службени гласник РС”, број 

72/18) 

35. Правилник о организaцији и остваривању екскурзије у средњој школи 

(“Службени гласник РС”, број 30/19) 

36. Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Службени 

гласник РС“,  број 52/09)  

37. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи («Службени гласник-

Просветни гласник РС», бр. 1/92, 23/97, 2/2000 и 15/19) 

ОБРАЗОВАЊЕ  НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА 

1. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама  у подручју рада 

хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни 

гласник“, број 21/15, 11/16, 2/17,13/18 и 7/19) 

2. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 

пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-

Просветни гласник, број 5/15, 10/16,2/17, 13/18 и 2/20) 

3. Правилник о степену и врсти образовања наставника из 

општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 

школама („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 8/15, 11/16, 

13/16-испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 2/20) 

4. Правилник о врсти стручне спреме наставника Верске наставе за први 

разред средње школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који 

похађа Верску наставу („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 

5/2001)НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ/ПЛАНОВИ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=408405&doctype=reg&findpdfurl=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=408406&doctype=reg&findpdfurl=true
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разред средње школе: 5/2001 

 

 

 

Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за 

први разред средње школе: 5/2001 
 

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 

школе ("Просветни гласник" бр. 6/03 и 23/04 и 9/05) 

 Правилник о наставном плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник 

РС-Просветни гласник“, број 6/90 и „Службени гласник РС-Просветни 

гласник“ број 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 

10/03, 24/04, 3/05,6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10-

испр.; 11/13; 14/13; 5/14, 3/15, 11/16, 13/18, 30/19-др.правилници и 15/19) 

 Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и 

прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/12, 1/13-

испр., 10/16, 11/16-др.правилник и 13/18-др.правилник ) 

 Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада хемија, неметали и 

графичарство  („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/14, 

12/15, 11/16-др.правилник и 13/18-др.правилник); 

 Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/12; 2/13, 3/14,  

5/14,  10/16, 5/17 и 2/20  ) 

 Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег 

стручног  образовања у подручју рада хемија, неметали и графичарство 

(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/14, 12/15, 3/18 и 4/19) 

 Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја 

рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-

Просветни гласник“ број 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11-

др.правилник, 6/12-др.правилник, 5/13, 11/13, 14/13 и 9/18-др.правилници)   

 Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета  средњег 

стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“,број 9/2018) 

 Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=408407&doctype=reg&findpdfurl=true
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426118&doctype=reg&findpdfurl=true
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средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, 

производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни 

гласник“,број 9/2018) 

 Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручја 

рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни 

гласник“  број 11/93,  1/94, 6/95, 8/96, 7/02, 10/05, 15/05,7/08,11/08, 8/09, 

10/13, 11/13, 14/03 и 12/15-др.правилници) 

 Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета 

средњег стручног образовања у подручју рада хемија, неметали и 

графичарство (“Службени гласник РС-Просвети гласник” број 14/18 и 7/19) 

 Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада хемија, неметали и графичарство 

(“Службени гласник РС-Просвети гласник” број 14/18, 7/19 и 9/19 

 Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за 

средње школе („Просветни гласник“ бр. 6/03,23/04,  9/05 и 11/16) 

ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТАВА 

1. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 

васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању   у стручним школама у  подручју рада 

пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-

Просветни гласник“, број 16/15, 10/16 и 13/18) 

2. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 

васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању   у стручним школама у подручју рада хемија, 

неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 

број 16/15, 14/18, 7/19 и 2/20) 

3.  Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање наставних планова и програма заједничких 

предмета у стручним школама за образовне профиле  III и IV степена 

стручне спреме („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 13/19) 
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3.ОПШТА АКТА ШКОЛЕ 

 

Ред.

бр 

 

Назив акта 
Дел. број и 

датум 

Измене и 

допуне 
Област регулисања 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Статут 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

 

 

 

168/36 од 

28.12.201

7 

 

 

 

 

295/61 од  

14.09.2018

. 

219/1 

од30.01.20

19. 

219/11 од 

27.02.2019. 

219/30 од 

12.09.2019

. 

 

146/4 од 

26.02.2020

. 

организација, 

начин рада 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу; 

управљање и 

руковођење; 

остваривање 

делатности, 

поступање органа 

школе ради 

обезбеђивања права 

детета и ученика, 

заштите и 

безбедности 

ученика и 

запослених и мере 

за спречавање 

повреда забрана 

утврђених Законом, 

начин објављивања 

општих аката, 

обавештавање свих 

заинтересованих 

страна о одлука 

органа 

Пољопривредно-

хемијске  школе у 

Обреновцу (даље: 
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школа),  као и 

друга питања у 

складу са законом 

 

 

 

2. 

 

 

 

Правилник о 

организацији и 

систематизацији 

послова и радних 

задатака 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

 

 

297/1 од 

30.01.201

8. 

 

 

 

 

1176/2 од  

27.02.2018

. 

организација рада и 

систематизација 

послова, тј. називи 

радних места, 

посебни услови 

поред општих 

услова утврђених 

законом за 

заснивање радног 

односа у погледу 

врсте и степена 

стручне спреме, 

радног искуства и 

других посебних 

услова 

предвиђених 

законским и 

подзаконским 

прописима, број 

извршилаца на 

одређеним радним 

местима, радно 

време и опис 

послова и задатака 

појединих радних 

места 

 

 

3. 

 

 

Правилник о 

раду 

Пољопривредно-

 

 

168/41 од 

28.12.2017. 

 

 

 

- основна права и 

обавезе запосленог 

и школе, 

- заснивање  радног 

односа, 
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хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

- распоређивање 

запослених, 

- радно време, 

одмори и одсуства, 

- заштита 

запослених, 

- зараде 

запослених, 

накнаде и друга 

примања, 

- престанaк радног 

односа, 

-  дисциплинска 

одговорност  и 

удаљење са рада и  

материјална 

одговорност, 

- вишак 

запослених, 

- остваривање и 

заштита права 

запослених и друга 

питања у вези са 

радом запослених у 

школи, као и 

обавезе школе у 

обезбеђивању и 

остваривању права 

запослених по 

основу рада. 
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4. 

 

Правилник о 

мерама, начину и 

поступку заштите 

и безбедности 

ученика за време 

остваривања 

образовно-

васпитног рада и 

других 

активности које 

организује школа 

 

 

 

168/39 од 

28.12.2017 

 

 

 

 

 

мере, начин и 

поступак заштите и 

безбедности 

ученика за време 

остваривања 

образовно-

васпитног рада и 

других активности 

које организује 

Пољопривредно-

хемијска школа, 

као и одговорност 

запослених у 

извршавању 

одредбама закона, 

Статута и овог 

правилника. 

 

 

5. 

Правила 

понашања 

ученика, 

запослених и 

родитеља 

Пољопривредно-

хемијске школе  

у Обреновцу 

 

168/42 од 

28.12.2017 

 

 

понашање и 

међусобни односи 

ученика, 

запослених и 

родитеља ученика 

 

 

6. 

Правилник о 

стицању и 

расподели 

средстава 

донација и 

родитељског 

динара 

 

 

295/3 од 

30.01.2018 

 

/ 

начин стицања и 

располагање 

средствима од 

донација, 

одређивање начина 

располагања 

средствима из 

„родитељског 

динара“. 
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7. 

 

Правилник о 

набавкама 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

295/2 од 

30.01.201

8 

/ поступак набавки 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу, а 

нарочито:  начин 

планирања набавки 

(критеријуми, 

правила и начин 

одређивања 

предмета јавне 

набавке и 

процењене 

вредности набавки, 

начин испитивања 

и истраживања 

тржишта), 

одговорност за 

планирање, начин 

извршења обавеза у 

поступку набавке, 

начин 

обезбеђивања 

конкуренције, 

спровођење и 

контрола набавки и 

начин планирања 

извршења уговора 

о набавци 

 

 

8. 

Правилник о 

начину и 

роковима 

вршења пописа и 

усклађивања 

књиговодственог 

стања са 

стварним стањем 

 

219/42 од 

31.10.201

9 

 

 

 

/ 

начин и рокови 

вршења пописа 

имовине и обавеза 

и усклађивања 

књиговодственог 

стања са стварним 

стањем које се 

утврђује пописом 
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9. 

 

Правилник о 

накнади 

трошкова 

службеног 

путовања у 

иностранство 

 

 

 

 

 

295/22 од 

26.02.201

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

питања упућивања 

запосленог на 

службено путовање 

у иностранство, 

могућност 

упућивања на 

службено путовање 

у иностранство 

сопственим 

путничким 

возилом, издавање 

путног налога за 

службено 

путовање, 

максимална дужина 

трајања службеног 

путовања, рок у 

коме је запослени 

дужан да поднесе 

извештај о 

обављеном 

путовању и 

обрачун трошкова 

путовања, право на 

споредне 

документоване 

трошкове у вези са 

обављањем 

службеног 

путовања, односно 

сва питања везана 

за издатке за 

службено 

путовање. 

    питања упућивања 

запосленог на 
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10. Правилник о 

накнади 

трошкова 

службеног 

путовања у 

земљи 

 

 

295/23 од 

26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

службено путовање 

у земљи, могућност 

упућивања на 

службено путовање 

у земљи 

сопственим 

путничким 

возилом, издавање 

путног налога за 

службено 

путовање, 

максимална дужина 

трајања службеног 

путовања, рок у 

коме је запослени 

дужан да поднесе 

извештај о 

обављеном 

путовању и 

обрачун трошкова 

путовања, право на 

споредне 

документоване 

трошкове у вези са 

обављањем 

службеног 

путовања,  односно 

сва питања везана 

за издатке за 

службено путовање 

 

 

11. 

 

 

Правилник о 

коришћењу 

 

 

 

 

 

/ 

услови и начин 

коришћења 

службених возила у 

власништву 

Пољопривредно-

хемијске школе, 
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службених 

возила у 

Пољопривредно-

хемијској школи 

 

295/24 од 

26.02.201

8 

права, обавезе и 

поступања 

запослених у вези 

са коришћењем 

службених возила и 

реализацијом 

службених 

путовања 

 

12. 

 

Правилник о 

трошковима 

репрезентације у 

Пољопривредно-

хемијској школи 

 

 

 

295/25 од 

26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

шта се сматра 

трошковима 

репрезентације; 

начин планирања и 

извори 

финансирања; 

утврђивање износа 

дозвољених 

средстава на име 

трошкова 

репрезентације; 

овлашћења у вези 

са употребом 

средстава на име 

трошкова 

репрезентације; 

начин формирања и 

токови докумената 

у вези са настанком 

трошкова 

репрезентације; 

начин контроле 

спровођења 

одредаба овог 
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Правилника у вези 

са употребом  

средстава на име 

трошкова 

репрезентације. 

 

13. 

 

Правилник о 

коришћењу 

мобилних 

телефона 

 

295/26 од 

26.02.201

8 

 

/ 

право на 

коришћење, начин 

и време коришћења 

мобилних телефона 

у циљу 

благовременог и 

ефикасног 

извршавања 

службених послова 

из оквира права и 

дужности школе 

 

14. 

 

Правилник о 

интерној контроли и 

интерним 

поступцима 

 

295/28 од 

26.02.201

8 

 

 

 

 

 

 

/ 

начин и поступак 

организовања 

система интерне 

контроле и 

интерних 

контролиних 

поступака у 

Пољопривредно-

хемијској школи у 

Обреновцу (у 

даљем тексту: 

Установа), 

дефинишу 

управљачки 

контролни 

поступци, 

административни 

контролни 

поступци, 

рачуноводствени 
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интерни контролни 

поступци, поступак 

процене ризика, 

поступак 

информисања, 

поступак 

комуникације и 

поступак праћења и 

процене система 

интерне контроле. 

 

15. 

 

Правилник о 

организацији 

буџетског 

рачуноводства 

 

 

 

295/29 од 

26.02.201

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

начин 

организовања 

рачуноводствених 

послова; интерни 

рачуноводствени 

поступци и 

контроле; 

именовање лица 

која су одговорна 

за законитост, 

исправност и 

састављање 

рачуноводствених 

исправа о насталој 

пословној промени 

или другом 

догађају; 

рачуноводствене 

исправе и њихово 

кретање; рокови за 

састављање и 

достављање 

рачуноводствених 

исправа; пословне 
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књиге и ажурност; 

усклађивање 

пословних књига; 

попис имовине и 

обавеза; 

закључивање 

пословних књига и 

чување пословних 

књига и 

рачуноводствених 

исправа; 

утврђивање 

одговорности 

запослених у 

рачуноводству 

 

16. 

 

Правилник о 

финансијском 

планирању 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

 

295/31 од 

26.02.2018 

 

/ 

поступак 

планирања 

финансирања 

делатности 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу, 

овлашћења и 

активности органа 

у поступку 

планирања, као и 

рокови за 

обављање 

појединих фаза 

поступка 

 

17. 

 

Правилник о 

расподели 

 

 

/ начин располагања 

и план коришћења 

средстава 

остварених 
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средстава 

остварених 

проширеном 

делатношћу 

школе анализа -

испитивање 

плодности 

земљишта 

65/24.1 од 

15.06.200

7 

обављањем 

проширене 

делатности школе: 

анализа -

испитивање 

плодности 

земљишта 

 

18. 

 

Правилник о 

расподели 

средстава 

остварених 

проширеном 

делатношћу 

школе анализа –

производња и 

продаја 

повртарских, 

расадничарских, 

воћарско-

виноградарских 

садница, 

цвећарских и 

ратарских 

производа, 

лековитог и 

зачинског биља, 

сточарских и 

пчеларских 

производа 

 

 

88/14 од 

29.02.201

6 

 начин располагања 

и план коришћења 

средстава 

остварених 

обављањем 

проширене 

делатности школе: 

анализа - 

производња и 

продаја 

повртарских, 

расадничарских, 

воћарско-

виноградарских 

садница, 

цвећарских и 

ратарских 

производа, 

лековитог и 

зачинског биља, 

сточарских и 

пчеларских 

производа 

 

19. 

 

Правилник о 

расподели 

 

 

 

 

 

начин располагања 

и план коришћења 
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средстава 

остварених 

проширеном 

делатношћу 

школе-

производња и 

продаја 

пекарских 

производа 

23/34-1 

од 

26.12.201

2 

/ средстава 

остварених 

обављањем 

проширене 

делатности школе: 

производња и 

продаја пекарских 

производа 

 

20. 

 

Правилник о 

поступку 

унутрашњег 

узбуњивања 

 

295/20 од 

26.02.201

8 

 

/ 

начин унутрашњег 

узбуњивања, начин 

одређивања 

овлашћеног  лица и 

друга питања од 

значаја за 

унутрашње 

узбуњивање 

 

21. 

 

Правилник о 

безбедности 

информационо-

информационог 

система 

 

295/21 од 

26.02.201

8 

 

/ 

мере заштите, 

принципи, начин и 

процедуре 

постизања и 

одржавања 

адекватног нивоа 

безбедности 

система, као и 

овлашћења и 

одговорности у 

вези са 

безбедношћу и 

ресурсима ИКТ 

система 

 

22. 

 

Правилник о 

пријему, 

складиштењу и 

 

295/7 од 

26.02.201

8 

 

/ 

начин пријема, 

складиштења и 

чувања чврстих и 

течних енергената, 

поступак 
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чувању чврстих и 

течних 

енергената у 

Пољопривредно-

хемијској  школи  

Обреновцу 

рекламације, као и 

остали услови и 

поступци 

неопходни за 

манипулацију 

енергентима за рад 

грејних 

инсталација које 

град Београд 

обезбеђује школи 

 

 

23. 

 

Правилник о 

канцеларијском и 

архивском 

пословању, 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

295/32 од 

26.02.201

8 

 

/ 

начин 

канцеларијског и 

архивског 

пословања 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

24. 

 

Документ о 

вредновању 

сталног стручног 

усавршавања 

 

295/4 од 

30.01.201

8 

/  

 

25. 

 

Правилник о 

полагању 

завршног и 

матурског испита 

ученика 

Пољопривредно-

хемијске школе 

 

 

295/5 од 

30.01.2018 

 

/ 

 

садржај, 

организација и 

начин полагања 

завршног и 

матурског испита у 

Пољопривредно-

хемијској школи у 

Обреновцу по 

образовним 

профилима: 
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26. 

 

Правилник о 

ванредним 

ученицима 

Пољопривредно-

хемијске школе 

 

295/6 од 

30.01.201

8 

 

 

 

/ 

упис ванредних 

ученика, права и 

обавезе ванредних 

ученика, 

школарина, рокови 

за полагање испита 

ванредних ученика, 

организација и 

спровођење испита 

ванредних ученика, 

заштита права 

ученика и 

педагошка 

документација о 

ванредним 

ученицима 

 

27. 

 

Правилник о 

полагању испита 

у 

Пољопривредно-

хемијској школи 

 

 

295/7 од 

30.01.201

8 

 

219/13 од 

27.02.2019 

 

врсте испита који 

се полажу у школи, 

рокови за полагање 

испита, начин 

полагања испита, 

заштита права 

ученика у вези 

 

28. 

 

Правилник о 

васпитно-

дисциплинској и 

материјалној 

одговорности 

ученика 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

168/40 од 

28.12.201

7 

 

 

 

219/30 од 

12.09.2019 

 

219/12 од 

27.02.2019 

 

права и обавезе 

ученика, 

одговорност 

ученика, врсте 

повреда обавеза 

ученика, оран 

надлежан за 

изрицање 

дисциплинске мере, 

васпитно-

дисциплински 
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поступак, васпитне 

и дисциплинске 

мере, правна 

заштита ученика и 

материјална 

одговорност 

ученика 

 

29. 

 

Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној 

одговорности 

запослених 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

 

295/8 од 

30.01.201

8 

 

 

 

/ 

 

 

 

опште одредбе о 

дисциплинској 

одговорности 

запослених, врсте 

повреда радних 

обавеза запослених 

и врсте 

дисциплинских 

мера, 

дисциплински 

поступак 

(покретање 

дисциплинског 

поступка, 

удаљавање са рада, 

вођење 

дисциплинског 

поступка, усмена 

расправа, 

доношење одлуке у 

дисциплинском 

поступку и 

изрицање 

дисциплинске 

мере), застарелост 

покретања и 

вођења 

дисциплинског 

поступка, 
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престанак радног 

односа, 

материјална 

одговорност 

запослених и 

правна заштита 

запослених 

 

30. 

 

Правилник о 

похваљивању и 

награђивању 

запослених 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

 

 

295/9 од 

30.01.201

8 

 

 

 

 

/ 

право запослених 

на награду, 

критеријуми за 

награђивање, 

поступак 

награђивања (листа 

предлога 

запослених који 

остварују право на 

награду, време када 

се додељује 

награда), 

надлежност и 

овлашћења органа 

у доношењу одлуке 

о награђивању, 

начин стицања и 

расподела 

средстава која су 

намењена за 

исплату награде, 

вођење евиденције 

награђивања 

запослених и друга 

питања 

 

31. 

 

Правилник о 

награђивању 

 

295/10 од 

30.01.2018 

/ врсте похвала и 

награда ученика 

Пољопривредно-

хемијске школе, 
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ученика 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

као и услови и 

начин њиховог 

додељивања 

 

32. 

 

Правилник о 

избору ученика 

генерације 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

295/33 од 

26.02.201

8 

 

 

/ 

 

критеријуми и 

поступак избора 

ученика генерације 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

33. 

 

Правила за рад 

ученичке задруге 

Пољопривредно-

хемијске школе 

 

295/11 од 

30.01.201

8 

 

 

/ 

оснивање ученичке 

задруге, циљ и 

задаци, делатност 

ученичке задруге, 

стицање и 

престанак статуса 

задругара,  

управљање и 

органи ученичке 

задруге, начин рада 

и пословање 

ученичке задруге, 

престанак ученичке 

задруге. 

34.  

Пословник о раду 

Педагошког 

колегијума 

 

 

295/12 од 

30.01.201

8 

/ начин рада и 

одлучивања 

Педагошког 

колегијума 

Пољопривредно-

хемијске школе 

 

35. 

 

Правилник о  

 

295/34 од 

/ организација и 

начин рада 

школске 
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организацији и 

раду школске 

библиотеке 

Пољопривредно-

хемијске школе 

26.02.201

8 

библиотеке, услови 

и начин коришћења 

библиотечког 

материјала, 

послови 

библиотекара. 

 

36. 

 

Правилник о 

организацији, 

начинима 

спровођења и 

реализације 

практичне 

наставе 

 

295/21 од 

26.02.201

8 

/ права,  обавезе и 

одговорности 

запослених и 

ученика; 

организација, 

начини спровођења 

и реализације 

практичне наставе. 

 

37. 

 

Пословник о раду 

Школског одбора 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

168/37 од 

28.12.201

7 

/ начин рада 

Школског одбора, 

одржавања 

седница, гласања и 

доношења одлука 

Школског одбора 

 

38. 

 

Пословник о раду 

Наставничког 

већа 

 

 

295/13 од 

30.01.201

8 

/ начин рада и 

одлучивања 

Наставничког већа 

 

39. 

 

Пословник о раду 

Савета родитеља 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

295/14 од 

30.01.201

8 

/ начин рада Савета 

родитеља 
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40. 

 

Пословник о раду 

одељенског већа 

 

 

295/15 од 

30.01.201

8 

/ начин рада и 

одлучивања 

одељенског већа 

 

41. 

 

Пословник о раду 

Ученичког 

парламента 

 

295/16 од 

30.01.201

8 

 организација, 

надлежност, начин 

рада и одлучивања 

Ученичког 

парламента 

Пољопривредно-

хемијске школе у 

Обреновцу 

 

42. 

 

Правилник о 

обављању 

друштвено-

корисног, 

односно 

хуманитарног 

рада  

 

295/71  од 

04.12.201

8 

 начин, садржај, 

дужина, место и 

време обављања 

друштвено-

корисног, односно 

хуманитарног рад и 

друга питања од 

значаја за 

обављање 

друштвено-

корисног, односно 

хуманитарног рада 

који школа 

 

43.  

 

План примене 

мера за 

спречавање 

појаве и ширења 

епидемије 

заразне болести  

у 

 

146/23 од 

10.07.202

0 
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Пољопривредно-

хемијској школи 

у Обреновцу 

 

4. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

Ред. 

бр. 
Назив објекта – простора Број 

1. Учионице у згради школе 21 

2. Учионице на  школској економији у Грабовцу 3 

3. Летња учионица на школској економији у Грабовцу 1 

4. Лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета 3 

5. Кабинет за пољопривредну групу предмета 1 

6. Кабинет за ветеринарску групу предмета 1 

7. Кабинет за друштвене науке и стране језике 1 

8. 
Кабинет за рачунарство и информатику и математику и 

физику 
2 

9. Простор за пријем родитеља 1 

10. Фискултурна сала 1 

11. Пекара 1 

12. Ученички клуб 1 

13. Спортски терени 1 
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14. 
Ветеринарска амбуланта на школској економији у 

Грабовцу 
1 

15. Канцеларија организатора практичне наставе и вежби 1 

16. Канцеларија педагога 1 

17. Канцеларија директора 1 

18. Канцеларија рачуноводства 1 

19. Канцеларија административног радника 1 

20. Канцеларија секретара 1 

21. Библиотека 1 

22. Свечана сала 1 

23. Архива 1 

24. Припремна просторија за наставнике предметне наставе 1 

25. Чајна кухиња 1 

26. Простор за дежурног ученика 1 

27. Радионица  1 

28. Топлотна подстаница  1 

29. Санитарни чворови  4 

Школски простор који се користи за обављање образовно-васпитног рада 

налази се у згради која се користи на основу Споразума о заједничким улагањима и 

коришћењима грађевинских објеката, опреме, ситног инвентара, просторија и осталих 

трошкова број 19/I од 24.12.1990. године и у згради Пољопривредно-хемијске школе 

која је саграђена 2006. године када је завршена I фаза изградње Пољопривредно-

хемијске школе. 
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Библиотека школе 

Школа поседује сопствену библиотеку са укупно 7.120 књижне и некњижне 

грађе – 7061 монографску публикацију и 59 серијских публикација. Адекватно је 

уређен простор са читаоницом. Сваке школске године фонд библиотеке се постепено 

обнавља у складу са материјалним могућностима школе. 

Мере за побољшање услова рада 

 У  складу са Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и 

наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 

васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 16/05, 

10/2016 и 13/18), Правилником  о ближим условима у погледу простора, опреме и 

наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 

васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада хемија, неметали и 

графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 16/05, 14/18 и 7/19),  

Правилником  о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава 

за остваривање плана и програма за заједничких предмета у стручним школама за 

образовне профиле  III  и IV степена стручне спреме („Службени гласник РС-

Просветни гласник“ број 7/91) врши се набавка евентуално недостајуће опреме и 

наставних средстава.  

У циљу повећања искоришћености постојеће опреме и наставних средстава и 

упознавања ученика иста су видно означена, а опрема и наставна средства којима 

школа располаже правилно постављена.  

За обављање практичне наставе, професионалне праксе и наставе у блоку, 

школа користи пољопривредно земљиште у државној својини без плаћања накнаде на 

територији Града Београда, на подручју ГО Обреновац КО Стублине и КО Грабовац 

површине око 83ха 08а 50м2.   

Школска економија величине 3ha 66а 63м2 која се налази у Грабовцу поседује 

објекте: три учионице, једну летњу учионицу, ветеринарску амбуланту, објекат за 

смештај животиња, објекат за смештај сена, просторије за чување зрнасте хране, 
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просторију за смештај кукуруза, три пластеника, објекат за смештај машина, бунар са 

техничком водом, засаде са јабуком, крушком, вишњом и шљивом, кошнице, засад за 

ратарску производњу са посејаним кукурузом, засаде са лековитим биљем. 

 У односу на Нормативе прописане Правилницима о ближим условима у 

погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и 

програма заједничких предмета, наставних планова и програма стручних предмета 

образовних профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању подручја рада школе 

проценат опремљености је задовољавајући.  

Прилагођавањем простора садржајима наставних планова и програма, набавком 

опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма школа 

настоји да унапреди квалитет остваривања образовно-васпитног рада.  

 

4.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА1 

Школа ради у две смене. Смене се мењају недељно. Прва смена траје од 07:15 до 

11:35 сати, а друга од 13:30 до 17:50 сати. 

Структура трајања часа и пауза између часова: 

Час Прва смена Друга смена 

1.час 07:15 – 07:45 13:30 – 14:00 

2.час 07:50 – 08:20 14:05 – 14:35 

3.час 08:40 – 09:10 14:55 – 15:25 

4. час 09:15 – 09:45 15:30 – 16:00 

5. час 09:55 – 10:25 16:10 – 16:40 

6. час 10:30 – 11:00 16:45 – 17:15 

7. час 11:05 – 11:35 17:20 – 17:50 

                                                           

1 У складу са Посебним програмом који примењују средње школе на територији Републике Србије у 

школској 2020/2021. години, дужина трајања часа (теорије, вежби и практичне наставе) је утврђена 

на 30 минута. 
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Распоред часова вежби на школскоj економији: 

 
Прва смена Друга смена 

Трајање часа Пауза -одмор Трајање часа Пауза -одмор 

1.час 07:15 – 07:45 07:45 – 07:50 11:05 – 11:35 11:35 – 11:40 

2.час 07:50 – 08:20 08:20 – 08:40 11:40 – 12:10 12:10 – 12:15 

3.час 08:40 – 09:10 09:10 – 09:15 12:15 – 12:45 12:45 – 13:05 

4. час 09:15 – 09:45 09:45 – 09:55 13:05 – 13:35 13:35 – 13:40 

5. час 09:55 – 10:25 10:25 – 10:30 13:40 – 14:10 14:10 – 14:20  

6. час 10:30 – 11:00 11:00 – 11:05 14:20 – 14:50 14:50 – 14:55 

7. час 11:05 – 11:35 / 14:55 – 15:25 / 

Распоред часова практичне наставе на школскоj економији: 

 Прва смена Друга смена 

Трајање часа Пауза -одмор Трајање часа Пауза -одмор 

1.час 07:15 – 07:45 07:45 – 07:50 11:05 – 11:35 11:35 – 11:40 

2.час 07:50 – 08:20 08:20 – 08:40 11:40 – 12:10 12:10 – 12:15 

3.час 08:40 – 09:10 09:10 – 09:15 12:15 – 12:45 12:45 – 13:05 

4. час 09:15 – 09:45 09:45 – 09:55 13:05 – 13:35 13:35 – 13:40 

5. час 09:55 – 10:25 10:25 – 10:30 13:40 – 14:10 14:10 – 14:20  

6. час 10:30 – 11:00 11:00 – 11:05 14:20 – 14:50 14:50 – 14:55 

7. час 11:05 – 11:35 / 14:55 – 15:25 / 
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Распоред радног времена ваннаставе: 

Радно место прва смена друга смена 

Директор 07:00 – 15:00 

Секретар 07:00 – 15:00 

Педагог 07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 

Библиотекар 07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 

Дипломирани економиста за 

финансијско-рачуноводстевне 

послове 

07:00 – 15:00 

Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 
07:00 – 15:00 

Техничар одржавања 

информационих система и 

технологија 

07:00 – 15:00 

Техничар инвестиционог 

/техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме 

07:00 – 15:00 

Домар  06:15 – 14:15 12:00 – 20:00 

Чистачице, возач-руковалац 

пољопривредних машина и 

возила, помоћни радник-радник у 

школској радионици-узгајивач 

домаћих животиња,  магационер 

06:15 – 14:15 12:00 – 20:00 

 

У току дневног рада запослени имају право на одмор у трајању од  најмање 30 

минута, који се не може користи на почетку и на крају радног времена. Распоред 

коришћења одмора у току дневног рада регулисан је одлуком директора.  
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4.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Радно место 
Школска 

спрема 

Број 

извршилаца 

Директор 7. степен 1 

Секретар 7. степен 1 

Организатор практичне наставе и вежби 7. степен 1 

Наставник предметне наставе 7. степен 60 

Стручни сарадник- педагог 7. степен 1 

Стручни сарадник- библиотекар 7. степен 1 

Дипломирани економиста за финансијско-

рачуноводствене послове 
7. степен 1 

Помоћни наставници  4. степен     4,39 

Референт за финансијско-рачуноводствене 

послове 
4. степен 1 

Домар/мајстор одржавања 4. степен 1 

Техничар одржавања информационих 

система и технологија 
4. степен 0,50 

Техничар инвестиционог/техничког 

одржавања/одржавања уређаја и опреме 
4. степен 0,50 

Магационер/економ 3. степен 0,50 

Помоћни радник-радник у школској 

радионици-узгајивач домаћих животоња 
1. степен 1 

Чистачица 1. степен 10 

Возач-руковалац пољопривредних машина 

и возила 
3. степен 0,50 
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4.4. ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

I-1 Лидија Вуковић III-1 Жарко Угарковић 

I-2 Александар Паучковић III-2 Биљана Арсенијевић 

I-3 Тања Бучић III-3 Биљана Вулетић 

I-4  Маријана Александрић III-4 Маја Радојичић 

I-5  Јелена Томовић III-5  Јелена Ранковић 

I-6  Данијела Лазић III-6 Гордана Тимотијевић Ђаковић 

II-1 Владимир Радосављевић IV-1 Татјана Мићовић Филиповић 

II-2 Драгана Станојевић IV-2 Биљана Павловић  

II-3 Илона Ђорђевић IV-4  Љиљана Чолић 

II-4 Јована Остојић IV-5  Теодора Стојадиновић 

II-5 Гордана Радојичић   

II-6 Биљана Јараковић 

 

4.5. ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

Стручно веће Председник 

Стручно веће за српски језик и књижевност и 
уметност 

Мина Веселиновић 
 

Стручно веће за стране језике Кристина Штајцар 

Стручно веће за математику, физику и информатику 
Весна Ристић Читаковић 

 

Стручно веће за физичко васпитање Биљана Павловић 

Стручно веће за историју, географију, устав и права 
грађана, филозофију и социологију 

Радош Јањуш 
 

Стручно веће за хемију и технологију Гордана Радојичић 

Стручно веће пољопривреду Драгана Станојевић 

Стручно веће за биологију и ветерину Татјана Мићовић Филиповић 

Стручно веће за производњу и прераду хране Татјана Љубичић 
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ, 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ И НАСТАВЕ У БЛОКУ 

  Практична настава, професионална пракса и настава у блоку обавља се на 

основу уговора о обављању практичне наставе и наставе у блоку закључених са 

социјалним партнерима, на које је Школски одбор дао сагласност. 

А) Практична настава, професионална пракса и настава у блоку у подручју рада 

пољопривреда, производња и прерада хране, реализује се на школској економији, 

пољопривредним предузећима, пекарама, погонима индустрије меса и малопродајним 

објектима: 

Ред.

бр. 

Установа/Предузеће Образовни 

профил 

Напомена 

1. 
СЗТР Цвећара И&И из 

Умке 

цвећар-вртлар практична настава 

2. 
Цвећара „Јасмин“с.р. 

Београд, Земун 

цвећар-вртлар практична настава 

3. 
СЗПТР „Амфора“ из 

Обреновца 

цвећар-вртлар практична настава 

4. 

Трговинско цвећарска 

радња „Марина“, 

Обреновац 

цвећар-вртлар практична настава 

5. 

Трговинска радња 

 „Ми-Ми“,  

Обреновац 

цвећар-вртлар практична настава 

6. 
СЗТР Цвећара БВ, 

Обреновац 

цвећар-вртлар практична настава 

7. 

Занатско-трговинска 

радња за уређење 

екстеријера „Цветна 

цвећар-вртлар практична настава 
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башта“, Обреновац 

8. 
СЗТЦР „Слађа-С“, 

Обреновац 

цвећар-вртлар практична настава 

9. 

СТЗР са превозом 

посмртних остатака 

„Нирвана“, Обреновац 

цвећар-вртлар практична настава 

10. Цвећара IN цвећар-вртлар практична настава 

11. 

Цвећарско трговинска 

радња „Две фрајле“, 

Обреновац 

цвећар-вртлар практична настава 

12. 
СЗТАР „Ракић“, 

Обреновац 

пекар  практична настава 

13. 
ППУТР „Саша“, 

Обреновац 

пекар  практична настава 

14. 
СЗППР „Код Жике“, 

Обреновац 

пекар  практична настава 

15. 
СЗППР „Пчелица“, 

Обреновац 

пекар  практична настава 

16. 
ПУТР „Код Зоће“, 

Обреновац 

пекар  практична настава 

17. 
Delhaize Serbia doo, 

Београд 

месар/пекар практична настава 

18. 
СТР „Беби биф“, 

Обреновац 

месар  практична настава 

19. 
Аман доо, РЈ Аман 

плус, Обреновац 

месар  практична настава 

20. НС „Боми“, Обреновц месар  практична настава 

21. ЗЗ „Трлић“ месар  практична настава 
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22. 

Месара Ројал 

Обреновац 

месар практична настава 

23. 
Др.вет.мед. Александар 

Ашковић, Бањани 

ветеринарски 

техничар 

практична настава 

24. 

Ветеринарска станица 

„Simbiosis-vet“, 

Обренвац 

ветеринарски 

техничар 

практична настава 

25. 

Факултет ветеринарске 

медицине, Катедра за 

болести копитара, 

месоједа, живине и 

дивљачи, Београд 

ветеринарски 

техничар 

практична настава 

26. 

Ветеринарска 

амбуланта „Путник“, 

Ратари 

ветеринарски 

техничар 

практична настава 

27. 

Ветеринарска 

амбуланта “Vet tim” , 

Умка  

ветеринарски 

техничар 

практична настава 

28. 

Ветеринарска 

амбуланта 

„Ђорђе и Прле“, 

Обреновац 

ветеринарски 

техничар 

практична настава 

29. 

Центар за вештачко 

осемењавање у Великој 

Плани и Кафилерија у 

Ћуприји 

ветеринарски 

техничар 

блок настава 

30. 

Дом синдиката, Београд цвећар-вртлар, 

техничар 

хортикултуре, 

блок настава 

31. 

Институт за заштиту 

биља 

пољопривредни 

техничар, 

техничар 

блок настава 
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хортикултуре  

32. 

Институт за анализу 

земљишта 

техничар 

хортикултуре, 

пољопривредни 

техничар 

блок настава 

33. 

Београдски сајам, 

Београд 

цвећар-вртлар, 

техничар 

хортикултуре, 

пољопривредни 

техничар, 

ветеринарски 

техничар 

блок настава  

34. 
Биопротеин доо, 

фабрика уља и протеина 

пољопривредни 

техничар 

блок настава 

35. 

Кланица „Стојић“, 

Обреновац 

месар, 

руковалац-

механичар 

пољопривредне 

технике,  

ветеринарски 

техничар 

блок настава 

36. 
Новосадски сајам, Нови 

Сад 

пољопривредни 

техничар 

блок настава 

37. 

Расадник „Лепо поље“, 

Љиг  

цвећар-вртлар, 

техничар 

хортикултуре 

блок настава 

38. 
Институт за кукуруз 

Београд 

пољопривредни 

техничар 

блок настава 

39. 

Chemical Аgrosava 

Шимановци 

пољопривредни 

техничар 

блок настава 

Б) Настава у блоку за образoвне профиле  у подручју рада хемија, неметали, обавља се: 
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Ред.

бр. 

Установа/Предузеће Образовни 

профил 

Напомена 

1.  

ЕКО Дунав, Барич 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

2.  

„Прва искра“, Барич 

техничар за 

заштиту животне 

средине, 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

3.  
Институт за анализу 

земљишта, Београд 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

4.  Биопротеин доо,  

фабрика уља и протеина 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

5.  
ЈКП „Водовод“, 

Обреновац 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

6.  ЈКП „Београдски 

водовод и 

канализација“,  Београд 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

7.  ПД Термоелектране 

Никола Тесла доо, 

Обреновац 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

8.  

Фарманова доо 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

9.  

Галеника, Београд 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

блок настава 
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технологију 

10.  
ХИП Азотара доо, 

Панчево 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

11.  
НИС Рафинерија нафте, 

Панчево 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

12.  

Факултет за физичку 

хемију 

техничар за 

заштиту животне 

средине, 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

13.  
 Институт за 

вирусологију, вакцине и 

серуме „Торлак“. 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

14.  
Хемофарм ад, 

Вршац 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

15.  ЗУ Апотека  „Dr Max“, 

Обреновац,  

ЗУ Апотека  „Iva“, 

Обреновац 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

производњу  

блок настава 

16.  
Апотека Београд, 

Београд 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

производњу  

блок настава 

17.  
Београдски сајам 

техничар за 

заштиту животне 

средине, 

блок настава 
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техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

производњу  

18.  

Хемијски факултет, 

Београд 

техничар за 

заштиту животне 

средине, 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

19.  

Висока технолошка 

школа,  

Аранђеловац 

техничар за 

заштиту животне 

средине, 

техничар за 

индустријску 

фармацеутску 

технологију 

блок настава 

20.  
Хидрометеоролошки 

завод 

техничар за 

заштиту животне 

средине 

блок настава 

Уговори о обављању практичне наставе, професионалне праксе и наставе у 

блоку школа ће закључивати са социјалним партнерима и у току школске године у 

складу са исказаним потребама којима се обезбеђује квалитетан образовно-васпитни 

рад. 
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Објекти средине које користи школа за остваривање осталих садржаја: 

Ред.бр. Установа / предузеће Објекат Намена 

    

1. СКЦ „Обреновац“, Сала Културно-забавне 

 Обреновац  манифестације 
    

2. Библиотека „Влада сала Културно-забавне 

 

Аксентијевић“, 

Обреновац  манифестације 
    

3. Градски стадион Фудбалски Спортске 

  терени секције 
    

 

6. УЧЕНИЦИ 

6.1. РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ 

На образложени предлог плана уписа ученика у први разред школске 2020/2021. 

године и одлуке о упису ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину број 

611-00-348/2020-03 од 31.03.2020. године, школи је одобрен упис ученика у први 

разред за следеће образовне профиле:  

 

Образовни профил Број ученика 

Пољопривреда, производња и прерада хране 

Ветеринарски техничар  30 

Пољопривредни техничар  30 

Цвећар-вртлар 30  

Пекар 30  

Хемија, неметали 

Tехничар за заштиту животне средине 30 

Tехничар за хемијску и фармацеутску 

 технологију 

30 

 

 Укупан број ученика уписаних у школску 2020/2021. годину је 568, 

размештених у 22 одељења.  



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 50 

 

 

На крају школске 2020/2021. године укупан број ученика је 558.  

Табеларни приказ броја ученика на крају школске 2020/2021. године по 

разредима и образовним профилима: 

 

 Одељење   Укупно  
          

 1/1 Ветеринарски техничар   29 (30)  
          

 1/2 Пољопривредни техничар   28 (30)  
          

 1/3 Цвећар-вртлар   15 (30)  
          

 1/4 Техничар за заштиту животне средине   29 (30)  
          

 1/5 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију   31  
          

 1/6 Пекар   11 (30)  
          

 ∑    143  
          

        

 Одељење    Укупно  
        

 2/1 Ветеринарски техничар    27  
        

 2/2 Пољопривредни техничар      29  
        

 2/3 Цвећар-вртлар      13  
        

 2/4 Техничар за заштиту животне средине      29  
        

 2/5 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију      30  
        

 2/6 Пекар      19  
        

 ∑    147  
       

     

 Одељење  Укупно  
     

 3/1 Ветеринарски техничар  27  
     

 3/2 Пољопривредни техничар  28  
     

 3/3 Цвећар-вртлар, руковалац-механичар пољопривредне технике  26  
     

 3/4 Техничар за заштиту животне средине  27  
     

 3/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију  27  
     

 3/6 Пекар, месар  24  
     

 ∑  159  
     

    

 Одељење  Укупно  
     

 4/1 Ветеринарски техничар      28  
     

 4/2 Пољопривредни техничар      28  
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 4/4  Техничар за заштиту животне средине      24  
     

 4/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију      29  
     

 ∑   109  
      

6.2. УЧЕНИЦИ УПИСАНИ У ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКУ ШКОЛУ У ОБРЕНОВЦУ  

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ У СВОЈСТВУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 

Дана 28.08.2020  године од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја достављенo је Школи обавештење да су у складу са Конкурсом за упис ученика 

у први разред средње школе за школску 2020/2021 годину, рангирани и распоређени 

кандидати старији од 17 година који су се пријавили и изразили жеље Школској 

управи Београд, те да су у Пољопривредно-хемијску школу у Обреновцу распоређени 

у својству ванредних ученика следећи кандидати:  

Ред. 

број 

Презиме и 

име 

Образовни 

профил 

Разред Напомена  

1. Слађана 

Шерифивић 

 

пекар 1. Кандидат старији од 

17 година 

2. Санела 

Танасијевић   

пекар 1. Кандидат старији од 

17 година 

 

На основу захтева за давање сагласности на програме преквалификације и 

доквалификације за школску 2020/2021 годину, Одлуком Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја школи је дата сагласност да у школској 2020/2021 години 

може да упише у својству ванредних ученика  лица ради стицања специјалистичког, 

односно мајсторског образовања, стручне оспособљености, преквалификације, 

доквалификације и обуке, за образовне профиле за које школа има решење о 

верификацији.  

Одлуком о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа број 

611-00-2112/2020-03 од 28.09.2020 године коју је донело Министарство  просвете, 

науке и технолошког развоја утврђена је висина школарине за ванредне ученике 

средњих школа за школску 2020/2021 годину.  
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ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА - члан. 57. став 2) Закона о средњем образовању и 

васпитању 

Ред. 

број 

Презиме и 

име 

Стечено 

образовање 

Уписан у 

образовни 

профил 

Напомена  

1. Јована 

Петковић 

Медицинска 

сестра-васпитач 

Ветеринарски 

техничар 

/ 

2. Славица 

Аћимовић 

Преводилац 

сарадник 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

/ 

3. Бранка 

Чанчаревић 

Лабораторијски 

техничар 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

/ 

4. Бранка 

Халагић 

Матурант 

гимназије 

Пољопривредни 

техничар 

/ 

5.  Милан 

Јовичић 

Машински 

техничар 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

/ 

6. Стефан 

Рајковић 

Машински 

техничар за 

компјутерско 

конструисање 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

/ 

7. Милош 

Лазаревић 

Ветеринарски 

техничар 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

/ 

8. Милош 

Радојковић 

Електротехничар 

аутоматике 

Пољопривредни 

техничар 

/ 

9. Стефан 

Карајанковић 

Електротехничар 

енергетике 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

/ 
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ДОКВАЛИФИКАЦИЈА члан. 57. став 3) Закона о средњем образовању и васпитању 

Ред. 

број 

Презиме и име Стечено 

образовање 

Уписан у 

образовни 

профил 

Напомена  

1. Ангелина Павличевић 

 

цвећар-вртлар техничар 

хортикултуре 

/ 

2. Милица Савић 

 

цвећар-вртлар техничар 

хортикултуре 

/ 

3. Бојана Крстић цвећар-вртлар техничар 

хортикултуре 

/ 

4. Бојана Бишкуповић 

 

цвећар-вртлар техничар 

хортикултуре 

/ 

5. Немања Гајичић цвећар-вртлар техничар 

хортикултуре 

/ 

6. Кристина Марковић 

 

пекар-оглед техничар 

хортикултуре 

/ 

7. Саша Јокановић 

 

женски фризер техничар 

хортикултуре 

/ 

8. Данило Нићић 

 

пекар пољопривредни 

техничар 

/ 

9. Ајдуковић Марија  пекар прехрамбени 

техничар 

 

НАСТАВАК ЗАПОЧЕТОГ ШКОЛОВАЊА члан. 57. Став 1) Закона о средњем 

образовању и васпитању 

Ред. 

Бр. 

Име и презиме  Завршен разред 

започетог 

школовања 

Уписан у разред 

образовног 

профила 

Напомена 

1. Милена 

Шаиновић 

3.  разред 

Хемијско-

технолошки 

техничар 

4.разред  

техничар за 

заштиту животне 

средине 

/ 

2. Стефан  

Стошић  

1.разред  

ветеринарски 

техничар  

2.разред  

ветеринарски 

техничар 

/ 

3. Анђела 

Голочевац 

3.разред 

пољопривредни  

техничар 

4.разред 

пољопривредни  

техничар 

/ 
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Промена статута редовног ученика у ванредног ученика по основу члана 41. Закона о 

средњем образовању и васпитању 

Ред. 

Бр. 

Презиме и име  Завршен разред 

започетог 

школовања 

Уписан у разред 

образовног 

профила 

Датум 

подношења 

 молбе 

1. Александар 

Корлат 

  

2.  

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

3.разред 

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

 

2. Ђурашиновић 

Филип 

2.  

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

3.разред 

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

 

3. Томовић 

Теодора 

2.  

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

3.разред 

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

 

4. Драгићевић 

Теодора 

2.  

Техничар за 

заштиту животне 

средине 

3.разред 

Техничар за 

заштиту животне 

средине 
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7. УСПЕХ И ИЗОСТАЈАЊЕ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ  

7.1. Први класификациони период 

На крају првог класификационог периода забележено је да школу похађа 

568ученика (392 девојчицe и 176 дечака). Ученици су распоређени у 22 одељења. 

Највећи број ученика – 163 је у трећем разреду, затим у другом – 150, у првом – 146, 

док је најмањи број ученика у четвртом разреду – 109. Примећен је мањи пaд у броју 

ученика у првом и другом разредуу односу на исти класификациони периoд прошле 

школске године. У трећем разреду је примећен блажи пораст броја ученика, док је број 

ученика у четвртом разреду остао релативно непромењен. 

Према извештајима руководилаца одељењских већа, на седницама одељењских 

већа сви присутни наставници предметне наставе су се изјаснили да су реализовали 

програм наставе према предвиђеном плану.  

На основу обрађених података о успеху ученика и њиховим изостанцима, 

уопштено гледано, може се рећи да, од 22 одељења, у свим одељењима има 

недовољних оцена. Од 568 ученика, број ученика са свим позитивним оценама је 354 

(62,32%). Укупан број ученика који имају једну или више недовољних оцена је 214 

(37,68%). Са једном недовољном оценом је 124 (21,83%) ученика, са две недовољне 

оцене је 57 (10,03%) ученика, са три недовољне оцене је 20 (3,52%) ученика, са четири 

недовољне оцене је 5 (0,88%) ученика, а са пет или више недовољних оцена је 8 

(1,41%) ученика. У односу на исти класификациони период прошле школске године, 

повећан је проценат ученика са једном или више недовољних оцена, а смањен 

проценат ученика са свим позитивним оценама.Кад су у питању ученици који похађају 

наставу искључиво путем онлајн платформе, два ученика четвртог разреда имају и 

недовољне оцене на тромесечју, поред тога што су, према општем успеху, неоцењени. 

Њима и њиховим родитељима је предочена ситуација и биће укључени у обавезну 

допунску наставу. 

УСПЕХ I % II % III % IV % Ʃ % 

Са 

позитивним 

оценама 

94 64,38 93 62 105 64,42 62 56,89 354 62,32 

Са једном 23 15,75 37 24,67 35 21,47 29 26,60 124 21,83 
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недовољном 

Са две 

недовољне 

16 10,96 13 8,67 14 8,59 14 12,84 57 10,03 

Са три 

недовољне 

8 5,48 3 2 5 3,07 4 3,67 20 3,52 

Са четири 

недовољне 

2 1,37 1 0,67 2 1,23 0 0 5 0,88 

Са пет и 

више 

недовољних 

3 2,05 3 2 2 1,23 0 0 8 1,41 

Укупно са 

недовољном 

оценом 

52 35,62 57 38 58 36,20 47 43,12 214 37,68 

 

На крају првог класификационог периода, укупан број неоцењених ученика је 

104, што је већи проценат него претходне школске године у истом периоду. Највише 

неоцењених ученика похађа трећи разред (41), а следе их ученици првог (25), четвртог 

(22) и другог разреда (16). Од укупног броја неоцењених, седморо ученика који 

похађају искључиво онлајн наставу нема по неку оцену на тромесечју; од тога је један 

ученик другог разреда, два ученика трећег и четири ученика четвртог разреда.Као 

разлози неоцењивања ученика наводе се најчешће оправдани изостанци, услед 

тренутне епидемиолошке ситуације. С обзиром да је највећи број ученика тек сваке 

друге седмице у школи, смањује се могућност за њихово редовно оцењивање. Још 

један разлог за немогућност оцењивања ученика из појединих предмета јесте и 

комбинација блок наставе (када се остали часови по распореду не одржавају), 

комбинованог метода наставе (где је половина ученика код куће) и недолазака ученика 

у недељи кад су обавезни да непосредно присуствују настави у школи и када се 

спроводи оцењивање. Постоји и одређен број ученика који су накнадно уписани у 

школу, током протекла три месеца, па из тог разлога нису успели још увек да добију 

све оцене. Ученици, као и њихови родитељи су обавештени о оваквом успеху и са 

ученицима је постигнут договор о терминима и начину оцењивања у наредном 

периоду. 
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На крају првог класификационог периода укупан број изостанака ученика је 

20614, што по ученику износи 36,29 изостанакa. Ученици су направили 19649 

оправданих (34,59 по ученику) и 255 (0,45 по ученику) неоправданих изостанака. У 

односу на исти класификациони период прошле школске године, примећује се смањен 

укупан број изостанака, што је у складу са нешто мањим бројем ученика ове године; 

број изостанака по ученику је незнатно смањен у односу на прво тромесечје прошле 

школске године. Овакво стање је, између осталог, и последица комбинованог модела 

наставе, где ученици тек сваке друге седмице имају обавезу доласка у школу (осим 

када су у питању блок настава, практична настава и вежбе када је обавезан непосредан 

рад). Нерегулисаних изостанака је 710 и они се односе углавном на последњу недељу 

тромесечја. 

Највећи број изостанака по ученику имају ученици четвртогразреда – 53,09, 

следе ученици трећег разреда – 45,09 по ученику; затим следе ученици другог разреда 

– 25,79 по ученику, а најмање имају ученици првог разреда – 24,79 по ученику. Број 

изостанака по ученику је, као и претходне школске године на крају првог 

класификационог периода, већи у старијим разредима. 

Највећи број неоправданих изостанака по ученику имају ученици  четвртог 

разреда (0,96), ученици трећег разреда (0,55), затим ученици другог разреда (0,27) и на 

крају, ученици првог разреда (0,14).  

Изостајање ученика је резултат њихових здравствених проблемауслед тренутне 

епидемиолошке ситуације, a постоји и одређени број изостанака услед радне 

ангажованости ученика ван школе. Примећено је и појачано изостајање у време 

писмених и усмених провера знања и утврђивања градива, иако су ученици у обавези 

да им присуствују, без обзира на модел наставе који похађају (комбиновано или 

онлајн).  

Већина ученика са већим бројем изостанака укључена је у појачан васпитни рад, 

у коме учествују одељењски старешина, предметни наставници, стручни сарадник и 

родитељи ученика.  

 

Разред 

 

Бр. уч. 

 

Неоцењени 

И З О С Т А Н Ц И 

Оправдани По 

ученику 

Неоправдани По 

ученику 

Нерегулисани По 

ученику 

Укупно По 

ученику 
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I 146 25 3541 24,25 20 0,14 48 0,33 3609 24,72 

II 150 16 3642 24,28 41 0,27 185 1,23 3868 25,79 

III 163 41 6926 42,49 89 0,55 335 2,05 7350 45,09 

IV 109 22 5540 50,82 105 0,96 142 1,30 5787 53,09 

Укупно 568 104 19649 34,59 255 0,45 710 1,25 20614 36,29 

У зависности од броја изостанака, као и других повреда обавезе ученика, 

изрицане су и васпитне мере, у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика Пољопривредно-хемијске школе. Осим тога, 

примењује се и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада, уз сваку изречену васпитну или васпитно-дисциплинску меру. Укупан број 

изречених васпитних мера на крају првог класификационог периода је 42, и то: 33 

опомене одељењског старешине, 8 укора одељењског старешине и 1 укор одељењског 

већа. Васпитно-дисциплинских мера није било. Највише васпитних мера изречено је у 

трећем разреду (20), а затим у другом (11); следи четврти разред (6) и на крају, први 

(5).У односу на прво тромесечје прошле године, примећен је знатно мањи број 

изречених мера (за скоро две трећине мање у односу на исти период прошле школске 

године). Разлог је и у томе што су ове школске године ређе уобичајене васпитне мере 

изречене услед изостанака ученика; с обзиром на комбиновани модел наставе, мање је 

и прилика да ученици направе већи број нерегулисаних или неоправданих изостанака. 

 

Примењене мере I II III IV Ʃ 

Опомена 

одељењског 

старешине 

4 6 19 4 33 

Укор одељењског 

старешине 

1 5 1 1 8 

Укор одељењског 

већа 

0 0 0 1 1 

Укор директора 0 0 0 0 0 
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Укор Наставничког 

већа 

0 0 0 0 0 

Ʃ 5 11 20 6 42 

По потреби су одржавани и састанци тимова за појачан васпитни рад одређених 

одељења због различитих повреда обавезе ученика. У другом разреду су одржана два 

таква састанка, у првом и трећем по један, док у четвртом није било састанака тимова 

за појачан васпитни рад.  

Као мере друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, најчешће су 

изрицане: продужетак обавезе редара, писање рада/састава и излагање у одељењу на 

тему повреде обавезе, као и помоћ дежурном наставнику. О обављању свих облика 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, евиденцију воде одељењске 

старешине.  

Узимајући у обзир изложену ситуацију, предлажу се следеће мере побољшања 

васпитно-образовног рада: 

1. Ученицимa, али и родитељимa истицaти потребу планирања радних и других 

обавеза и одређивања приоритета, обзиром на измењене услове учења; укључити 

родитеље у активности на превазилажењу наведених тешкоћа; 

2. Коришћење мултимедија (графикa, анимације, филмови, звук,...) - коришћење 

интерактивних садржаја и различитих медија; подстицање на дискусију са осталим 

ученицима у онлајн групи, повремено и путем групних задатака, кроз тимски рад 

путем мрежа, што ће их припремити за реална окружења 

3. Интензивирати контакте са родитељима;с обзиром на тренутну епидемиолошку 

ситуацију, препоручује се да то буду телефонски контакти, како би се смањио 

непосредан долазак родитеља у школу (осим када је тo неопходно); 

4. На основу праћења напредовања ученика, на нивоима стручних већа, издвојити 

предмете из којих су запажене најслабије оцене и конкретизовати мере за побољшање 

успеха; појачати међусобну сарадњу и размену искустава  међу члановима истог 

стручног већа и међу стручним већима – размењивати информације о примењеним 

наставним методама и коришћењу платформи за учење, начина провере постигнућа и 

слично; 
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5. Подстаћи ученике на редовно похађање допунске наставе, као обавезних часовa 

– за све неоцењене и недовољне ученике; давати им могућност добијања или 

поправљања оцене на допунској настави; 

6. Уколико ученици нису пријављени или не дају повратну информацију на 

платформи за учење, проверити да ли су у питању објективни чиниоци или незнање/ 

незаинтересованост самих ученика; уколико је могуће, на самом часу пружити помоћ у 

вези са платформом. Обавестити родитеље. 

7. Континуирано пратити напредовање ученика уз редовно давање повратних 

информација о њиховом раду и јасно образлагање сваке добијене оцене; указивање на 

ниво знања потребан за сваку оцену; редовно описно бележити активности у 

електронски дневник; 

8. С обзиром на комбиновани метод рада, чешће постављати краће задатке или 

питања за утврђивање градивана платформи за учење, како би се стекле приликеза 

процену ангажовања ученика – описно, и када нису непосредно у школи; 

9. Заједно са ученицима, постављати краткорочније циљеве у учењу и 

напредовању; чешће похваљивати напредак ученика, нарочито оних који показују 

слабије резултате; 

10. При самој припреми дигиталног материјала за ученике, препорука је: садржај 

(текст, видео и аудио) поделити на мање делове, у садржај укључити ознаке, које 

раздвајају различите делове текста – нпр. наслове и поднаслове, циљеве, смернице за 

размишљање, додатни ресурси, коментари, итд., текст треба организовати кроз меније, 

табеле, користити линкове за додатне наставне материјале или боље објашњење или 

илустрацију, одржавати садржај да буде јасан и једноставан; 

11. Када је реч о непосредној настави, јасно истицати циљ часа; указивање на 

конкретну примену градива које уче (због чега је то важно), као и на разлог због којег 

учествују у одређеним активностима; такође, повезивање у што већој мери са 

практичном наставом и свакодневним ситуацијама; 

12. На самим часовима, што више повезивати са раније обрађеним градивом, 

пружати јасне инструкције, обезбедити висок ниво активности и вежбе за све ученике; 

постављати велики број питања, проверавати њихово разумевање, тражити од ученика 

да сумирају главне тачке својим речима; 

13. Важно је обезбедити све информације које ће ученицима помоћи током учења; 

дати им потребна објашњења материјала за учење; указати на додатне ресурсе важне за 

тему која се обрађује; помоћи им да истрају у процесу учења и да одрже темпо у 

учењу; 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 61 

 

 

14. Усмеравати интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења; 

посебно подстицати помоћ вршњака у учењу. И у случају комбинованог модела 

наставе, подстицати ученике да међусобно пруже помоћ путем мрежа које иначе 

користе (посебно je значајно ученицима који су опредељени искључиво за онлајн 

наставу). Ученицима може бити од великог значаја објашњење које добију од другог 

ученика који разуме одређено градиво; 

15. Важна је и евалуација часова од стране самих ученика – какво је њихово 

мишљење о одређеним часовима и градиву које се обрађује, питати их за конкретне 

проблеме у вези са учењем и разумевањем одређеног предмета/наставне области/теме; 

16. Не занемарити ученике који се истичу својим радом и залагањем; подстицати 

њихова дубља интересовања за одређене областии похваљивати их. 

 

7.2. Други класификациони период- Прво полугодиште 

Упоредна анализа бројног стања ученика на крају првог класификационог 

периода и на крају првог полугодишта, указује да се бројно стање ученика незнатно 

променило. У току полугодишта је било извесних промена у броју ученика по 

одељењима, због уписивања и исписивања ученика.  

На крају првог полугодишта забележено је да школу похађа 563 ученика. 

Ученици су распоређени у 22 одељења.  

 

1. Успех 

Анализирајући успех ученика на крају првог полугодишта, на основу 

расположивих података, долази се до следећих сазнања: Општи успех ученика на 

нивоу свих одељења на крају првог полугодишта је врло добар (3,66). 

Од укупног броја ученика (563), позитиван успех има 447 ученика (79,4%). 

Недовољан успех има 59 ученика (10,48%), а неоцењених је 57 ученика (10,12%).  

Од укупног броја ученика, одличан успех има: 61 ученик (10,83%), врло добрих је 256 

(45,47%), добрих 133 (23,62%), док довољних ученика нема. 

 Укупан број недовољних оцена је 99, од чега је: 30 недовољних оцена у првом 

разреду, 38 недовољних оцена у другом разреду, 19 недовољних оцена у трећем 

разреду и 12 недовољних оцена у четвртом разреду. 

 

2. Изостајање са наставе 

 На крају првог полугодишта укупан број изостанака ученика је 31503 што по 

ученику износи 55,95 изостанака. Ученици су направили 30806 оправданих 
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изостанака–односно 54,72 по ученику и 697 неоправданих изостанака – односно 1,24 

по ученику. 

 Ученици који имају већи број изостанака укључени су, а уколико нису, морају 

бити укључени у појачани васпитни рад; већина ученика, посебно оних са већим 

бројем неоправданих изостанака, укључена је у рад са одељењским старешинама и 

педагогом школе. 

Табеларни приказ успеха и изостајања са наставе ученика по разредима и одељењима: 

Табела 1. Први разред 

 Разред и 

одељење 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Број ученика 29 28 15 29 31 11 

Одличних 1 1 3 1 8 0 

 % 3,45 3,57 20,00 3,45 25,81 0 

Врло добрих 14 8 4 14 19 3 

% 48,28 28,57 26,67 48,28 61,29 27,27 

Добрих 10 8 5 6 1 2 

% 34,48 28,57 33,33 20,69 3,22 18,18 

Довољних 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 

Недовољних 4 4 2 6 2 2 

 % 13,79 14,28 13,33 20,69 6,45 18,18 

Са једном 2 3 1 4 2 2 

Са две 1 1 1 1 0 0 

Са три 0 0 0 1 0 0 

Са четири 0 0 0 0 0 0 

Са пет и више 1 0 0 0 0 0 

Неоцењених 0 7 1 3 1 4 

Из једног 0 4 0 2 1 2 

Из два 0 1 0 0 0 0 

Из три 0 0 0 0 0 0 

Из четири 0 0 0 1 0 0 

Из пет и више 0 2 1 0 0 2 

Укупно 

изостанака 653 1264 762 1081 856 1309 

Оправдани 653 1263 756 1072 856 1270 

 % 100 99,92 99,21 99,17 100 97,02 

Неоправдани 0 1 6 9 0 39 

 % 0 0,08 0,79 0,83 0 2,97 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 63 

 

 

Табела 2. Други разред 

 Разред и 

одељење 
II1 II2 II3 II4 II5 II6 

Број ученика 28 29 13 28 30 21 

Одличних 2 4 3 1 3 2 

 % 7,14 13,79 23,08 3,57 10 9,52 

Врло добрих 10 14 6 12 15 7 

% 35,71 48,28 46,15 42,86 50 33,33 

Добрих 10 7 4 13 5 8 

% 35,71 24,14 30,77 46,43 16,67 38,09 

Довољних 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 

Недовољних 6 4 0 2 7 0 

 % 21,43 13,79 0 7,14 23,33 0 

Са једном 2 3 0 1 4 0 

Са две 2 1 0 0 0 0 

Са три 1 0 0 1 2 0 

Са четири 0 0 0 0 1 0 

Са пет и више 1 0 0 0 0 0 

Неоцењених 1 0 0 0 0 4 

Из једног 1 0 0 0 0 3 

Из два 0 0 0 0 0 0 

Из три 0 0 0 0 0 0 

Из четири 0 0 0 0 0 0 

Из пет и више 0 0 0 0 0 1 

Укупно 

изостанака 956 1249 337 994 802 1490 

Оправдани 944 1195 329 974 781 1291 

 % 98,74 95,68 97,63 97,99 97,38 86,64 

Неоправдани 12 54 8 20 21 199 

 % 1,25 4,32 2,37 2,01 2,62 13,35 
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Табела 3. Трећи разред 

 Разред и 

одељење 
III1 III2 III3 III4 III5 III6 

Број ученика 27 29 26 29 27 24 

Одличних 6 3 

 

3 5 2 2 

 % 22,22 10,34 11,54 17,24 7,41 8,33 

Врло добрих 15 15 11 14 16 14 

% 55,55 51,72 42,31 48,27 59,26 58,33 

Добрих 4 3 6 6 5 3 

% 14,81 10,34 23,08 20,69 18,52 12,50 

Довољних 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 

Недовољних 2 2 1 2 2 1 

 % 7,41 6,90 3,85 6,90 7,41 0,24 

Са једном 1 0 1 0 1 1 

Са две 0 2 0 1 1 0 

Са три 1 0 0 0 0 0 

Са четири 0 0 0 1 0 0 

Са пет и више 0 0 0 0 0 0 

Неоцењених 0 6 5 2 2 5 

Из једног 0 3 1 1 1 3 

Из два 0 1 2 0 1 1 

Из три 0 0 0 0 0 1 

Из четири 0 1 0 0 0 0 

Из пет и више 0 1 2 1 0 0 

Укупно 

изостанака 1244 2303 2130 1781 1132 2302 

Оправдани 1240 2250 2073 1756 1124 2290 

 % 99,68 97,70 97,32 98,60 99,29 99,48 

Неоправдани 4 53 57 25 8 12 

 % 0,32 2,30 2,68 1,40 0,71 0,52 
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Табела 4. Четврти разред 

 Разред и одељење IV1 IV2 IV4 IV5 

Број ученика 28 28 24 29 

Одличних 5 0 3 3 

 % 17,86 0 12,50 10,34 

Врло добрих 14 16 4 11 

% 50 57,14 16,67 37,93 

Добрих 1 8 7 11 

% 3,57 28,57 29,17 37,93 

Довољних 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 

Недовољних 5 1 3 1 

 % 17,86 3,57 12,50 3,45 

Са једном 4 1 3 0 

Са две 1 0 0 1 

Са три 0 0 0 0 

Са четири 0 0 0 0 

Са пет и више 0 0 0 0 

Неоцењених 3 3 7 3 

Из једног 2 1 4 2 

Из два 0 1 1 0 

Из три 0 1 2 1 

Из четири 0 0 0 0 

Из пет и више 1 0 0 0 

Укупно изостанака 2132 2694 2060 1972 

Оправдани 2127 2590 2013 1959 

 % 99,76 96,14 97,72 99,34 

Неоправдани 5 104 47 13 

 % 0,23 3,86 2,28 0,66 
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Табела 5. Успех ученика и изостајање са наставе на нивоу школе 

  Први Други Трећи Четврти 

Укупно изостанака 5925 5828 10892 8858 

Укупно изостанака по ученику 41,43 39,11 67,23 81,27 

Укупно оправданих 5870 5514 10733 8689 

Оправдани  % 99,07 94,61 98,54 98,09 

Оправдани по ученику 41,05 37 66,25 79,71 

Укупно неоправданих 55 314 159 169 

Неоправдани  % 0,93 5,39 1,46 1,91 

Неоправдани по ученику 0,38 2,11 0,98 1,55 

Одличних 14 15 21 11 

Врло добрих 62 64 85 45 

Добрих 32 47 27 27 

Довољних 0 0 0 0 

Недовољних 20 19 10 10 

Укупно недовољних оцена 30 38 19 12 

Неоцењених 16 5 20 16 

 

  Школа 

Укупно изостанака 31503 

Укупно изостанака по ученику 55,95 

Укупно оправданих 30806 

Оправдани у % 97,79 

Оправдани по ученику 54,72 

Укупно неоправданих 697 

Неоправдани у %  2,21 

Неоправдани по ученику 1,24 

Одличних 61 

Врло добрих 256 

Добрих 133 

Довољних 0 

Недовољних 59 

Укупно недовољних оцена 99 

Неоцењених 57 
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3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

Примењене мере I II III IV ∑ 

Опомена одељењског старешине 3 10 32 7 52 

Укор одељењског старешине 4 1 2 5 12 

Укор одељењског већа 0 1 0 1 2 

Укор директора 0 0 0 0 0 

Укор Наставничког већа 0 0 0 0 0 

∑ 7 12 34 13 66 

 

Укупан број изречених васпитних мера је 66. Највише има опомена одељењског 

старешине – 52, затим укора одељењског старешине – 12 и укора одељењског већа – 2.  

Васпитно-дисциплинске мере нису изрицане. 

 

4. Владање ученика 

ВЛАДАЊЕ I II III IV ∑ 

Примерно (5) 139 144 160 103 546 

Врло добро (4) 4 5 2 5 16 

Добро (3) 0 0 0 1 1 

Довољно (2) 0 0 0 0 0 

Незадовољавајуће (1) 0 0 0 0 0 

∑ 143 149 162 109 563 

 

3. Похваљени ученици на крају првог полугодишта 

 

Укупан број похваљених ученика је 70. Ученици су похваљени за одличан успех 

и примерно владање, као и за редовност у похађању наставе. 

 

 
Име и презиме ученика 

Разред и 

одељење 
Разлог похваљивања 

1.  Кристина Мишић 1/1 Одличан успех и примерно владање 

2.  Невена Цимеша 1/1 Редовност у похађању наставе 

3.  Јован Цицовић 1/2 Одличан успех и примерно владање 

4.  Кристина Вукадиновић 1/3 Одличан успех и примерно владање 

5.  Сара Миленковић 1/3 Одличан успех и примерно владање 

6.  Драгана Обрадовић 1/3 Одличан успех и примерно владање 

7.  Маријана Павловић 1/3 Редовност у похађању наставе 
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8.  Ива Тричковић 1/4 Одличан успех и примерно владање 

9.  Дуња Филимоновић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

10.  Марко Грчић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

11.  Ана Игњатовић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

12.  Анђелија Јовановић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

13.  Ива Лалић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

14.  Николина Марјановић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

15.  Ивана Пајић 1/5 Одличан успех и примерно владање 

16.  Марина Плахћински 1/5 Одличан успех и примерно владање 

17.  Кристина Јоветић 2/1 Одличан успех и примерно владање 

18.  Марија Ранковић 2/1 Одличан успех и примерно владање 

19.  Сара Жужић 2/1 Редовност у похађању наставе 

20.  Маја Алексић 2/2 Одличан успех и примерно владање 

21.  
Сара Марковић 

2/2 
Одличан успех и примерно владање, 

редовност у похађању наставе 

22.  Вук Миловановић 2/2 Одличан успех и примерно владање 

23.  Ана Петровић 2/2 
Одличан успех и примерно владање, 

редовност у похађању наставе 

24.  Ана Михајловић 2/2 Редовност у похађању наставе 

25.  Сташа Алексов 2/3 Одличан успех и примерно владање 

26.  Андријана Јагодић 2/3 Одличан успех и примерно владање 

27.  
Ивана Стефановић 2/3 Одличан успех и примерно владање, 

редовност у похађању наставе 

28.  Нина Мандовић 2/4 Одличан успех и примерно владање 

29.  Тамара Лазић 2/5 Одличан успех и примерно владање 

30.  Тијана Радић 2/5 Одличан успех и примерно владање 

31.  
Вељко Станишић 2/5 Одличан успех и примерно владање, 

редовност у похађању наставе 

32.  Тања Букуровић 2/5 Редовност у похађању наставе 

33.  Сања Милановић 2/5 Редовност у похађању наставе 

34.  Тамара Пејић 2/5 Редовност у похађању наставе 

35.  Марко Лепојевић 2/6 Одличан успех и примерно владање 

36.  Даница Омерашевић 2/6 Одличан успех и примерно владање 

37.  Марко Марковић 2/6 Редовност у похађању наставе 

38.  Мартина Бојковски 3/1 Одличан успех и примерно владање 

39.  Маша Ђуричковић 3/1 Одличан успех и примерно владање 
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40.  Ана Јаношевић 3/1 Одличан успех и примерно владање 

41.  Сташа Луковић 3/1 Одличан успех и примерно владање 

42.  Марија Николић 3/1 Одличан успех и примерно владање 

43.  Милијан Радуловић 3/1 Одличан успех и примерно владање 

44.  Јана Томић 3/2 Одличан успех и примерно владање 

45.  Милица Лазаревић 3/2 Одличан успех и примерно владање 

46.  Марија Лазаревић 3/2 Одличан успех и примерно владање 

47.  Александра Добросављевић 3/3 Одличан успех и примерно владање 

48.  Милица Илић 3/3 Одличан успех и примерно владање 

49.  Андријана Лазић 3/3 Одличан успех и примерно владање 

50.  Драгољуб Вујадиновић 3/3 Редовност у похађању наставе 

51.  Исидора Богићевић 3/4 Одличан успех и примерно владање 

52.  Андријана Кузмановић 3/4 Одличан успех и примерно владање 

53.  Александра Николић 3/4 Одличан успех и примерно владање 

54.  
Марта Стевановић 3/4 Одличан успех и примерно владање, 

редовност у похађању наставе 

55.  Наташа Стевановић 3/4 Одличан успех и примерно владање 

56.  Јована Ђукић 3/5 Одличан успех и примерно владање 

57.  Милица Бранковић 3/5 Одличан успех и примерно владање 

58.  Небојша Аврамовић 3/6 Одличан успех и примерно владање 

59.  Александар Николов 3/6 Одличан успех и примерно владање 

60.  Александар Бандур 4/1 Одличан успех и примерно владање 

61.  Биљана Кличковић 4/1 Одличан успех и примерно владање 

62.  Мина Лакетић 4/1 Одличан успех и примерно владање 

63.  Јана Марјановић 4/1 Одличан успех и примерно владање 

64.  Јелена Милошевић 4/1 Одличан успех и примерно владање 

65.  Павле Бегенишић 4/4 Одличан успех и примерно владање 

66.  Александра Спасојевић 4/4 Одличан успех и примерно владање 

67.  
Јелена Шалиндрија 4/4 Одличан успех и примерно владање, 

редовност у похађању наставе 

68.  Николина Новаковић 4/5 Одличан успех и примерно владање 

69.  Лидија Ојданић 4/5 Одличан успех и примерно владање 

70.  Нинослава Ристић 4/5 Одличан успех и примерно владање 
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4. Неоцењени ученици на крају првог полугодишта 

 

 На крају првог полугодишта укупан број неоцењених ученика је 57 (16 ученика 

у првом разреду, 5 ученика у другом разреду, 20 ученика у трећем разреду и 16 

ученика у четвртом разреду). Ученици који су неоцењени оправдано су изостали са 

наставе више од 1/3 часова.  

 

Табеларни приказ неоцењених ученика: 

 

 
Име и презиме 

ученика 

Разред 

и 

одељење 

Наставни предмет Укупно 

1. Сара Стојиљковић 1/2 

Енглески језик, математика, 

рачунарство и информатика, 

латински језик, физика, географија, 

хемија, пољопривредна техника, 

професионална пракса, заштита 

биља 

10 

2. Елвис Усеиновић 1/2 

Енглески језик, математика, 

рачунарство и информатика, 

физика, географија, хемија, 

пољопривредна техника, биологија, 

заштита биља 

9 

3. Теодора Јованић 1/2 Математика, историја 2 

4. Катарина Лукић 1/2 Енглески језик 1 

5. Павле Банда 1/2 Енглески језик 1 

6. Славко Вујчић 1/2 Енглески језик 1 

7. 
Братислав 

Миловановић 
1/2 Енглески језик 1 

8. Катарина Нешић 1/3 

Енглески језик, математика, основи 

биљне производње, расадничарска 

производња, хемија 

5 

9. Зорана Гајић 1/4 Рачунарство и информатика 1 

10. Александар Муждека 
1/4 Техничко цртање и машински 

елементи 
1 

11. Николина Илић 

1/4 Српски језик и књижевност, 

енглески језик, рачунарство и 

информатика, техничко цртање и 

машински елементи 

4 

12. Александар 1/5 Општа и неорганска хемија 1 
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Миленковић 

13. Филип Ђурђевић 1/6 Рачунарство и информатика 1 

14. Милан Маричић 1/6 Хемија   

15. 
Александра 

Јовановић 

1/6 Српски језик и књижевност, 

енглески језик, математика, 

рачунарство и информатика, 

хемија, операције и мерења у 

пекарству, сировине у пекарству 

7 

16. Матеја Маринковић 

1/6 Српски језик и књижевност, 

математика, физика, хемија, 

исхрана људи, операције и мерења 

у пекарству, сировине у пекарству 

7 

17. Лука Симеуновић 2/1 Математика  1 

18. Урош Николић  2/6 

Производња хлеба, српски језик и 

књижевност, математика, енглески 

језик, физичко васпитање, 

здравствена безбедност хране, 

објекти и опрема у пекарству, 

грађанско васпитање 

8 

19. Александар Ристић 2/6 Производња хлеба 1 

20. Стојан Стевановић 2/6 Производња хлеба 1 

21. Миодраг Стевовић 2/6 Производња хлеба 1 

22. Петар Ристић 3/2 Енглески језик 1 

23. Урош Панџа 3/2 Пољопривредна техника 1 

24. Ненад Михајловић 3/2 Пољопривредна техника 1 

25. Филип Бељинац 3/2 Математика, физичко васпитање 2 

26. Сабина Исаиловић 3/2 

Енглески језик, математика, 

заштита биља, пољопривредна 

техника 

4 

27. Никола Вићентић 

3/2 Физичко васпитање, математика, 

српски језик и књижевност, 

пољопривредна техника, заштита 

биља, гајење повртарских култура 

6 

28. Марко Филић 

3/3 Експлоатација пољопривредних 

машина, оправка и одржавање 

пољопривредне технике 

2 

29. Данијела Бошковић 
3/3 Српски језик и књижевност, 

физичко васпитање, математика, 
9 
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енглески језик, социологија са 

правима грађана, заштита биља, 

цвећарство, аранжирање цвећа, 

подизање и нега зелених површина 

30. Ивана Вуковић 3/3 Физичко васпитање, енглески језик 2 

31. Анђела Лазић 3/3 Математика  1 

32. Анита Марковић 

3/3 Српски језик и књижевност, 

математика, енглески језик, 

аранжирање цвећа, подизање и нега 

зелених површина 

5 

33. Филип Ђурашиновић 

3/4 Физичко васпитање, енглески језик, 

физичка хемија, математика, 

машине, апарати и операције, 

прерада и одлагање чврстог отпада, 

загађивање и заштита тла 

7 

34. Теодора Томовић 3/4 Физичка хемија 1 

35. Анђела Обућина 

3/5 Машине, апарати и операције, 

технологија фармацеутских 

производа 

2 

36. Милош Милекић 3/5 Машине, апарати и операције 1 

37. Иван Јанковић 3/6 Математика, прерада меса 2 

38. Данијел Павловиц 3/6 Математика  1 

39. Никола Стојковић 
3/6 Екологија и заштита животне 

средине 
1 

40. Селма Ука 
3/6 Тржиште и промет пекарских 

производа 
1 

41. Борис Чолаковић 
3/6 Српски језик и књижевност, 

географија, прерада меса 
3 

42. Душан Јакшић 

4/1 Српски језик и књижевност, 

енглески језик, математика, 

социологија са правима грађана, 

болести животиња, основи 

хирургије 

6 

43. Светозар Митровић 4/1 Основи хирургије 1 

44. Анђела Рацковић 4/1 Физичко васпитање 1 

45. Андреј Аврам 4/2 Математика  1 

46. 
Александра 

Тодоровић 

4/2 Енглески језик, пољопривредна 

техника, сточарска производња 
3 

47. Тијана Капетановић 
4/2 Пољопривредна техника, сточарска 

производња 
2 
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48. Иван Бркић 

4/4 Математика, инструменталне 

методе анализе, загађивање и 

заштита ваздуха 

3 

49. Милорад Воштић 
4/4 Математика, инструменталне 

методе анализе 
2 

50. Верица Ђорђевић 4/4 Аутоматска обрада података 1 

51. Милица Јованић 

4/4 Енглески језик, аутоматска обрада 

података, загађивање и заштита 

ваздуха 

3 

52. Иван Мандић 4/4 Инструменталне методе анализе 1 

53. Андријана Павићевић 4/4 Инструменталне методе анализе 1 

54. Марјан Стаменић 4/4 Инструменталне методе анализе 1 

55. Катарина Арсеновић 
4/5 Контрола квалитета сировина и 

производа 
1 

56. Катарина Васић 4/5 Филозофија  1 

57. Милица Јевђеновић 

4/5 Математика, технологија 

фармацеутских производа, 

контрола квалитета сировина и 

производа 

3 

 

 

ПРЕДЛОГ ПЕДАГОШКИХ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ РАДА 

 

Након седница одељењских већа и анализе резултата успеха и изостајања са 

наставе, дат је предлог мера за унапређивање наставног рада, као и предлог мера за 

побољшање успеха и превенцију осипања броја ученика. Предложене мере су: 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА 

 

1. Јасно образложити сваку оцену; осим тога, ученицима истаћи шта је то што је 

потребно да науче (или да обаве одређени радни задатак) да би постигли жељени ниво 

знања или оцену. Користан је метод у коме се најпре истичу позитивни резултати у 

раду ученика, затим оно што није задовољавајуће и треба променити, и на самом крају, 

очекиване ефекте.  

2. Јасно дефинисати ниво знања потребан за сваку оцену; конкретно дефинисати 

основна знања за прелазну оцену; 

3 Ствaрaти услове у којимa ученици могу дa процењују како свој рад, тако и рад једни 

других; омогућити им да чују мишљење осталих ученика; 
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4. При обради новог градива, започињати асоцирањем ученика на нешто што им је већ 

познато, а што је у вези са новом темом; уколико је потребно, задржати се на 

понављању или додатном појашњавању основа градива, у случају када ученици немају 

довољно предзнања о томе; 

5. Ангажовати ученике у припреми материјала за поједине часове; подстаћи их на 

помоћ вршњака у учењу и савладавању градива; усмеравати интеракцију међу 

ученицима тако да је она у функцији учења; 

6. Подстицати ученике да сами себи одреде циљ у учењу, најпре краткорочно; 

омогућити им да разумеју зашто им је нешто што уче потребно, јасно им истаћи каква 

знања, вештине и способности могу стећи савладавањем одређеног градива (или 

практичним радом).  

7. Подстаћи ученике на редовно похађање допунске наставе уз напомену о могућности 

поправљања оцене на овим часовима. 

8. Проблемска настава – у проблемској настави почиње се од проблемске ситуације 

коју ученици треба самостално да реше, у групи или индивидуално. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА БОЉЕ УСВАЈАЊЕ И САВЛАДАВАЊЕ ТЕХНИКА УЧЕЊА  

 

1. Подстаћи ученике да самостално пронађу и одреде свој стил учења и самим тим 

примене њима одговарајуће технике; некима више одговара да шематски прикажу себи 

градиво, некима да аудитивно примају информације; поједини ученици лакше уче тако 

што логички повезују информације у систем, док је некима најлакше да уче у 

интеракцији са другима;  

2. Нa часовима одељењског старешине обрaдити теме предвиђене из облaсти техника 

учењa; 

3. Нaвикaвaти и оспособљaвaти ученике зa коришћење различитих средстава за учење 

и извора информација; осим обавезних уџбеникa, подстаћи их на коришћење друге 

препоручене литературе, енциклопедијa, штaмпе, телевизије, интернетa и других 

изворa знaњa;  

4. Истaћи циљ учењa и прaктичну применљивост знaњa; објашњавати нове речи или 

појмове преко оних за које смо проверили да их ученик зна; 

5. Омогућити ученицима, у случајевима кад је то могуће, различите начине провере 

знања; неки ученици (нарочито они слабијих способности, интровертнији, 

несигурнији, недовољно спремни, итд.) имају проблем приликом усменог одговарања, 

док је код других обрнуто и показују много боље резултате управо овим начином 

провере знања. 
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6. Учење уз помоћ различитих дидатктичких средстава – коришћење рачунара, аудио и 

видео садржаја, интерактивне табле итд. Ученици у овом облику учења имају прилике 

за врло разноврсне активности – израду индивидуалних и групних радова, коришћење 

рачунарских база података за употребу у школском контексту итд.  

7. Постављати велики број питања, проверавати разумевање ученика, тражити од њих 

да сумирају главне тачке својим речима. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ  РАДНИХ НАВИКА 

 

1. Ученицимa и родитељимa истицaти потребу планирања радних и других обавеза и 

одређивања приоритета; нарочито је значајно овакво планирање у периоду наставе на 

даљину; 

2. Редовно задавати и прегледaти домaће зaдaтке; континуирано давати повратне 

информације; редовно описно бележити активности у електронски дневник; 

3. Подстицати ученике да у што већој мери воде белешке и науче на самом часу, како 

би код куће лакше поновили градиво;   

4. Уколико је у питању онлајн или комбиновани метод рада, чешће постављати краће 

задатке или питања за утврђивање градива на платформи за учење, како би се стекле 

прилике за процену ангажовања ученика – описно, и када нису непосредно у школи. 

 

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

 

1. На родитељским састанцима презентовати конкретне податке о раду одељења, 

проблемима изостајања ученика, проблемима напуштања наставе или закашњавања на 

наставу; укључити родитеље у активности на превазилажењу наведених тешкоћа; 

редовно подсећати родитеље на законску обавезу информисања о функционисању 

њиховог детета у школи; 

2. Континуирано пратити и по потреби израдити план подршке ученицима са 

недовољним успехом и великим бројем изостанака; 

3. Редовно разматрати успех ученика и на нивоу Стручних већа и усклађивати 

критеријуме оцењивања; издвојити предмете из којих су запажене најслабије оцене и 

конкретизовати мере за побољшање успеха; 

4. Интензивна корелација између стручних предмета, стручних предмета и практичне 

наставе, у складу са потребама сваког одељења – појачати међусобну сарадњу и 

размену искустава између чланова истог стручног већа али и међу стручним већима; 
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планирати заједничке часове (угледни и огледни часови), размењивати информације о 

примењеним наставним методама и коришћењу нових наставних средстава. 

 

 

7.3. Tрећи класификациони период 

 

На крају трећег класификационог периода забележено је да школу похађа 559 

ученика. Ученици су распоређени у 22 одељења.  

Према извештајима руководилаца одељењских већа, на седницама одељењских 

већа, одржаних у понедељак, 05.04.2021. године путем Google Meet апликације,  сви 

присутни наставници предметне наставе су се изјаснили да су реализовали програм 

наставе према предвиђеном плану.  

На основу обрађених података о успеху ученика и њиховим изостанцима, 

уопштено гледано, може се рећи да, од 22 одељења, у свим одељењима има 

недовољних оцена. Од 559 ученика, број ученика са свим позитивним оценама је 393 

(70,30%). Укупан број ученика који имају једну или више недовољних оцена је 136 

(24,33%) -(205 недовољних оцена). Са једном недовољном оценом је 83 (61,03%) 

ученика, са две недовољне оцене је 35 (25,74%) ученика, са три недовољне оцене је 13 

(9,56%) ученика, са четири недовољне оцене је 2 (1,47%) ученика, а са пет или више 

недовољних оцена је 1 (0,73%) ученика. 

 

 

I 

година 

II 

година 

III 

година  

IV 

година 

Недовољних 35 31 47 23 

Недовољне оцене 

по години 

 56 54 60 35 

Неоцењени 18 4 38 15 

Укупно 

неоцењених 

предмета 

33 5 54 21 

 

На крају трећег класификационог периода, укупан број неоцењених ученика је 

72. Највише неоцењених ученика похађа трећи разред (38), а следе их ученици првог 

(18), четвртог (15) и другог разреда (4).  
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На крају трећег класификационог периода укупан број изостанака ученика јe 

21728, што по ученику износи 38,87 изостанакa. Ученици су направили 20678 

оправданих (36,99 по ученику) и 297 (0,53 по ученику) неоправданих изостанака.  

 

  Школа 

Укупно изостанака у школи 21728 

Укупно изостанака по ученику 38.87 

Укупно оправданих у школи 20678 

Оправдани у % 

 95.17% 

Оправдани по ученику у школи 36.99 

Укупно неоправданих у школи 297 

Неоправдани у %  1.37% 

Неоправдани по ученику 0.531306 

 

Највећи број изостанака по ученику имају ученици четвртог разреда – 54,94, 

следе ученици трећег разреда – 46,12 по ученику; затим следе ученици првог разреда – 

30,96 по ученику, а најмање имају ученици другог разреда – 26,76 по ученику. 

Највећи број неоправданих изостанака по ученику имају ученици  четвртог разреда 

(0,86), ученици другог разреда (0,51), затим ученици првог разреда (0,43) и на крају, 

ученици трећег разреда (0,42).  

 

  I година II година III година  IV година 

Укупно изостанака по 

години 4427 3933 7379 5989 

Укупно изостанака по 

ученику 30.96 26.76 46.12 54.94 

Укупно оправданих  4279 3765 6997 5637 

Oправдани % 

 96.66% 95.73% 94.82% 94.12% 

Оправдани по ученику 29.92 25.61 43.73 51.72 

Укупно неоправданих 61 75 67 94 

Неоправдани % 

 1.38% 1.91% 0.91% 1.57% 

Неоправдани по ученику 0.43 0.51 0.42 0.86 

 

У зависности од броја изостанака, као и других повреда обавезе ученика, 

изрицане су и васпитне мере, у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика Пољопривредно-хемијске школе. Осим тога, 
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примењује се и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада, уз сваку изречену васпитну или васпитно-дисциплинску меру.  

 

 

 

 

7.4. Четврти класификациони период- ученици завршних разреда 

 

Седнице одељењских већа завршних разреда одржане су 02.06.2021. године. 

Након одржаних седница, може се закључити следеће: 

Укупан број ученика завршних разреда на крају наставне 2020/2021. године је 

159 (50 ученика трећег степена и 109 ученика четвртог степена). 

 

Одељ. Бр.уч. Недовољни Неоцeњени 
И З О С Т А Н Ц И 

Оправ. Неопр. Укупно По учен. 

3/3 26 0 2 4191 107 4298 165,31 

3/6 24 0 0 4353 17 4370 182 

4/1 28 0 1 5179 46 5225 186,61 

4/2 28 0 0 5574 138 5712 204 

4/4 24 1 4 3537 59 3596 149,83 

4/5 29 0 1 3829 31 3860 133,1 

Укупно 159 1 8 26663 398 27061 170,19 

Услов за полагање завршних, односно матурских испита у првом року  стекло је 

укупно 150 ученика (48 ученика је стекао услов да полаже завршни испит, а 102 

ученика је стекло услов да полаже матурски испит). 

Услов за полагање завршног, односно матурског испита по одељењима стекло је: 

1. 3/3- 24 (од 26 ученика) 

2. 3/6- 24 (од 24 ученика) 

3. 4/1- 27 (од 28 ученика) 

4. 4/2- 28 (од 28 ученика) 

5. 4/4- 19 (од 24 ученика) 

6. 4/5- 28 (од 29 ученика) 

УСПЕХ 3/3 3/6 4/1 4/2 4/4 4/5 Ʃ 

Са позитивним успехом 24 24 27 28 19 28 150 

Одличних  3 2 6 4 3 4 22 
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Врло добрих 12 14 19 15 5 12 77 

Добрих  9 7 2 8 11 12 49 

Довољних  0 1 0 1 0 0 2 

Недовољних  0 0 0 0 0 0 0 

Укупно са недовољним успехом 0 0 0 0 1 0 1 

Средња оцена одељења 3,60 3,70 4,12 3,66 3,41 3,66 3,69 

 

Услед неоправданог изостајања са часова наставе и других облика образовно-

васпитног рада, а у складу са одредбама Правилника о васпитно-дисциплинској 

одговорности, ученицима су изрицане и одговарајуће васпитне мере. Број изречених 

васпитних мера је 32, и то: 

- опомена одељењског старешине – 22; 

- укор одељењског старешине-  8; 

- укор одељењског већа 2. 

 

ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ III IV Ʃ 

Опомена одељењског старешине 5 17 22 

Укор одељењског старешине 1 7 8 

Укор одељењског већа 1 1 2 

Укор директора 0 0 0 

Укор Наставничког већа 0 0 0 

∑ 7 25 32 

 

Предлога за изрицање васпитно-дисциплинских мера није било. 

 

РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ 

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

Име и презиме ученика Наставни предмет 

3/3 

1. Анита Марковић 1.Математика 

2. Марко Филић 
1.Оправка и одржавање пољ.технике, 

2.Експлоатација пољопривредних машина 

4/1 
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3. Светозар Митровић 1. Основи хирургије 

4/4 

4. Иван Бркић 1. Инструменталне методе анализе 

5. Милорад Воштић 1. Инструменталне методе анализе 

6. Андријана Исаиловић 1. Инструменталне методе анализе 

7. Милица Јованић 
1. Инструменталне методе анализе, 

2.Аутоматска обрада података 

4/5 

8. Милица Јевђеновић 
1. Математика 

2. Физичка хемија 

ПОПРАВНИ ИСПИТ 

Име и презиме ученика Наставни предмет 

4/4 

1. Верица Ђорђевић 1. Инструменталне методе анализе 

 

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 

На крају наставне 2020/2021. године ученици су похваљени за одличан успех и 

примерно владање, редовност у похађању наставе, као и зa постигнуте резултате на 

школским такмичењима. Укупно је похваљено 28 ученика. 

 

Име и презиме ученика Разлог похваљивања 

3/3 

1. Драгољуб Вујадиновић Редовност похађања наставе 

2. Александра Добросављевић Одличан успех и примерно владање 

3. Андријана Лазић Одличан успех и примерно владање 

4. Милица Илић Одличан успех и примерно владање 

5. Далибор Нићић Залагање на практичној настави 

6. Стефан Гајић Залагање на практичној настави 

7. Милица Илић За освојено 1. место на школском такмичењу 

8. Андијана Лазић За освојено 2. место на школском такмичењу 

3/6 

9. Небојша Аврамовић Одличан успех и примерно владање 

10. Александар Николов Одличан успех и примерно владање 

4/1 

11. Александар Бандур Одличан успех и примерно владање 

12. Душан Јакшић Одличан успех и примерно владање 

13. Биљана Кличковић Одличан успех и примерно владање 
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14. Мина Лакетић Одличан успех и примерно владање 

15. Јана Марјановић Одличан успех и примерно владање 

16. Јелена Милошевић Одличан успех и примерно владање 

17. Анђела Давидовић За освојено 1. место на школском такмичењу 

4/2 

18. Марија Вукадиновић Одличан успех и примерно владање 

19. Славимир Милић Одличан успех и примерно владање 

20. Андријана Поповић Одличан успех и примерно владање 

21. Тамара Аврамовић Одличан успех и примерно владање 

4/4 

22. Павле Бегенишић Одличан успех и примерно владање 

23. Александра Спасојевић Одличан успех и примерно владање 

24. Јелена Шалиндрија 
Одличан успех и примерно владање и редовност у 

похађању наставе 

4/5 

25. Лидија Ојданић Одличан успех и примерно владање 

26. Нинослава Ристић Одличан успех и примерно владање 

27. Кристина Ћурчић Одличан успех и примерно владање 

28. Николина Новаковић Одличан успех и примерно владање 

 

 

7.5. УСПЕХ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА НАКОН ОДРЖАНИХ 

РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 

 

Услов за полагање завршних, односно матурских испита у јунском испитном 

року, након одржаних разредних испита  стекло је укупно 153 ученика (48 ученика је 

стекао услов да полаже завршни испит, а 105 ученика је стекло услов да полаже 

матурски испит). 

Услов за полагање завршног, односно матурског испита по одељењима стекло је: 

Разред и одељење 3/3 3/6 4/1 4/2 4/4 4/5  

Бр. ученика 26 24 28 28 24 29 159 

Стекло услов 24 24 28 28 20 29 153 

 

УСПЕХ 3/3 3/6 4/1 4/2 4/4 4/5 Ʃ 

Са позитивним успехом 24 24 28 28 19 29 152 

Одличних  3 2 6 4 3 4 22 
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Врло добрих 12 14 19 15 5 12 77 

Добрих  9 7 3 8 12 13 52 

Довољних  0 1 0 1 0 0 2 

Недовољних  0 0 0 0 0 0 0 

Укупно са недовољним успехом 0 0 0 0 1 0 1 

 

7.6. УСПЕХ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА НАКОН ЗАВРШНИХ И 

МАТУРСКИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 

 

Услов за полагање завршних, односно матурских испита у јунском испитном 

року, након одржаних разредних испита  стекло је укупно 153 ученика (48 ученика је 

стекао услов да полаже завршни испит, а 105 ученика је стекло услов да полаже 

матурски испит). 

Услов за полагање завршног, односно матурског испита по одељењима стекло је: 

Разред и одељење 3/3 3/6 4/1 4/2 4/4 4/5  

Бр. ученика 26 24 28 28 24 29 159 

Стекло услов 24 24 28 28 20 29 153 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

3/3 цвећар-вртлар, руковалац- механичар пољопривредне технике 

 Стекло услов за полагање 24 ученика. Пријавило се 24 ученика. Полагало 24 

ученика. Положило 24 ученика.  

УСПЕХ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 Бр.уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 

Цвећар-вртлар 12 6 4 2 0 0 4,33 

Руковалац-

механичар 

пољопривредне 

технике 

12 4 3 5 0 0 3,92 

УКУПНО 24 10 7 7 0 0 4,12 
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3/6 пекар, месар 

 Стекло услов за полагање 24 ученика. Пријавило се 24 ученика. Полагало 24 

ученика. Положило 24 ученика.  

УСПЕХ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 Бр.уч. одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 

Пекар 12 9 1 2 / 0 4,58 

Месар 12 5 2 2 3 0 3,75 

УКУПНО 24 14 3 4 3 0 4,16 

 

Матурски испит 

 

4/1 Ветеринарски техничар 

 Стекло услов за полагање 28 ученика. Пријавило се 28 ученика. Полагало 28 

ученика. Положило 28 ученика. 

 

 одл. вр.д. доб. дов. нед. 
Средња 

оцена 

Српски језик и књижевност 4 7 9 8 0 3,25 

Тест 14 8 5 1 0 4,25 

Практични део 14 10 2 2 0 4,28 

ОПШТИ УСПЕХ 9 12 5 2 0 3,93 

 

4/2 Пољопривредни техничар 

 Стекло услов за полагање 28 ученика. Пријавило се 28 ученика. Полагало 28 

ученика. Положило 28 ученика.  

 одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња 
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оцена 

Српски језик и књижевност 4 5 10 9 0 3,14 

Тест 0 3 18 7 0 2,85 

Практични део 7 8 8 5 0 3,60 

ОПШТИ УСПЕХ 1 12 10 5 0 3,20 

 

4/4 Техничар за заштиту животне средине 

 Стекло услов за полагање 20 ученика. Пријавило се 20 ученика. Полагало 20 

ученика. Положило 20 ученика. 

 

Изборни предмет 

 
Бр. 

уч. 
одл. вр.д. доб. дов. нед. 

Средња 

оцена 

Загађивање и заштита ваздуха  4 1 1 1 1 0 3,50 

Загађивање и заштита тла       9 2 1 3 3 0 3,22 

Загађивање и заштита воде      5 0 1 4 0 0 3,20 

Прерада и одлагање чврстог 

отпада 
2 1 0 0 1 0 3,50 

Укупно 20 4 3 8 5 0 3,30 

 

Одбрана матурског рада 

 
Бр. 

уч. 
одл. вр.д. доб. дов. нед. 

Средња 

оцена 

Прерада и одлагање чврстог 

отпада 
4 0 3 1 0 0 3,75 

Прерада и одлагање отпадних 

вода 
2 2 0 0 0 0 5,00 

Загађивање и заштита ваздуха  8 5 3 0 0 0 4,63 

Загађивање и заштита воде      5 3 1 1 0 0 4,40 

Загађивање и заштита тла       1 0 1 0 0 0 4,00 

Укупно 20 10 8 2 0 0 4,30 

 

Српски језик и књижевност 

одл. вр.д. доб. дов. нед. 
Средња 

оцена 
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3 3 9 5 0 3,20 

 

 

Успех матурског испита 

одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 

2 10 8 0 0 3,70 

 

4/5 Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

 Стекло услов за полагање 29 ученика. Пријавило се 29 ученика. Полагало 29 

ученика. Положило 29 ученика. 

 

Изборни предмет 

 Бр. 

уч. 
одл. вр.д. доб. дов. нед. 

Средња 

оцена 

Микробиологија 11 6 3 2 0 0 4,36 

Аутоматска контрола процеса 6 0 3 2 1 0 3,33 

Сировине за фармацеутске 

производе 
10 2 3 4 1 0 3,60 

Општа и неорганска хемија 2 2 0 0 0 0 5,00 

Укупно 25 10 7 7 1 0 4,05 

 

Одбрана матурског рада 

 Бр. 

уч. 
одл. вр.д. доб. дов. нед. 

Средња 

оцена 

Технологија фармацеутских 

производа 
18 6 6 5 1 0 3,95 

Аутоматска контрола процеса 3 2 1 0 0 0 4,67 

Контрола квалитета сировина 

и производа 
8 2 4 2 0 0 4,00 

Укупно 29 10 11 7 1 0 3,93 
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Српски језик и књижевност 

одл. вр.д. доб. дов. нед. 
Средња 

оцена 

3 4 16 6 0 3,13 

 

Успех матурског испита 

одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 

4 13 11 1 0 3,57 

 

 

УСПЕХ 

 

Завршни испит 

 Стекao услов за полагање 48 ученик. Пријавио се 48 ученика. Полагао 48 

ученика. Положио 48 ученика.  

одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 

24 10 11 3 0 4,15 

 

 

Матурски испит  

 Стекло услов за полагање 105 ученика. Пријавило се 105 ученика. Полагало 105 

ученика. Положилo 105 ученика. 

одл. вр.д. доб. дов. нед. Средња оцена 
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16 47 34 8 0 3,68 

 

 

Успех ученика на крају наставне године: 

 
Одличних 

Врло 

добрих 
Добрих Довољних 

Средња оцена на 

нивоу одељења 

3/3 10 7 7 0 4,12 

3/6 14 3 4 3 4,16 

4/1 9 12 5 2 3,93 

4/2 1 12 10 5 3,20 

4/4 2 10 8 0 3,70 

4/5 4 13 11 1 3,57 

(укупно)  40 57 45 11 3,82 

средња оцена на 

нивоу школе 
3,82 
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7.7. УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 

НАСТАВНЕ ГОДИНЕ 

 

На крају наставне 2020/2021. године укупан број ученика првог, другог и трећег 

разреда је 399. Структура ученика по полу показује да је знатно више ученица (276 

ученицa и 123 ученика). Таква структура се са мањим одступањима понавља из године 

у годину. 

 

Одељење Укупно М Ж 

1/1 29 9 20 

1/2 28 9 19 

1/3 15 3 12 

1/4 29 12 17 

1/5 31 2 29 

1/6 11 7 4 

∑ 143 42 101 

Одељење Укупно М Ж 

2/1 27 10 17 

2/2 29 15 14 

2/3 13 4 9 

2/4 29 8 21 

2/5 30 4 26 

2/6 19 13 6 

∑ 147 54 93 

Одељење Укупно М Ж 

3/1 27 8 19 

3/2 28 14 14 

3/4 27 4 23 

3/5 27 1 26 

∑ 109 27 82 

∑ 399 123 276 
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Табела 1. Број ученика на крају наставне 2020/2021. године 

 

 

 

1. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

На крају наставне 2020/2021. године од 399 ученика првог, другог и трећег разреда, 

позитиван успех остварило је 373 ученика (93,48%). 

 

У С П Е Х I II III Ʃ % 

Са позитивним успехом 129 138 106 373 93,48 

Одличних 24 24 26 74 18,55 

Врло добрих 66 67 54 187 46,87 

Добрих 39 47 26 112 28,07 

Довољних 1 0 0 1 0,25 

Недовољних 8 8 2 18 4,51 

Укупно са недов.успех. 8 8 2 18 4,51 

Табела 2. Успех ученика 

 

У табелама које следе дат је успех ученика, тј. одељења по разредима: 

У С П Е Х 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 Ʃ 

Са позитивним успехом 27 24 13 25 30 10 129 

Одличних 2 0 3 5 12 2 24 

Врло добрих 15 11 4 17 16 3 66 

Добрих 10 13 6 3 2 5 39 

Довољних 0 0 0 0 0 1 1 

Недовољних 2 2 0 4 0 0 8 

Укупно са недов. успех. 2 2 0 4 0 0 8 

 

У С П Е Х 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 Ʃ 

Са позитивним успехом 25 29 13 28 24 19 138 

Одличних 3 8 3 2 6 2 24 

Врлодобрих 10 11 8 14 14 10 67 

Добрих 12 10 2 12 4 7 47 

Довољних 0 0 0 0 0 0 0 
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Недовољних 1 0 0 1 6 0 8 

Укупно са недов. успех. 1 0 0 1 6 0 8 

 

 

 

 

 

У С П Е Х 3/1 3/2 3/4 3/5 Ʃ 

Са позитивним успехом 26 27 27 26 106 

Одличних 9 4 7 6 26 

Врло добрих 12 16 12 14 54 

Добрих 5 7 8 6 26 

Довољних 0 0 0 0 0 

Недовољних 1 1 0 0 2 

Укупно са недов. успех. 1 1 0 0 2 

 

2. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

На нивоу школе на крају наставне 2020/2021. године ученици првог, другог и 

трећег разреда направили су укупно 42566 изостанaка, односно  106,68 по ученику. 

Оправданих изостанака је 41814 (104,80 по ученику), а неоправданих 752 (1,89 по 

ученику).  

Год. Бр.уч. Неоц. 
И З О С Т А Н Ц И 

Оправ. Неопр. Укупно По ученику 

I 143 6 14173 360 14533 101,63 

II 147 1 13214 237 13451 91,5 

III 109 1 14427 155 14582 133,78 

Укупно 399 8 41814 752 42566 106,68 

Табела 3. Изостанци ученика 

 

Највећи број изостанака на нивоу школе (оправданих и неоправданих) 

направили су ученици трећег разреда, затим следе ученици првог и на крају ученици 

другог разреда. Тенденција повећаног изостајања са наставе почиње још у првом 

разреду. Нередовно похађање наставе проузрокује лошији успех, па се мора и даље 

радити на смањивању броја изостанака. 
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Одељ. Бр.уч. Неоц. 
И З О С Т А Н Ц И 

Оправ. Неопр. Укупно По. учен. 

1/1 29 0 1777 27 1804 62,21 

1/2 28 2 3068 14 3082 110,07 

1/3 15 2 2311 23 2334 155,60 

1/4 29 0 2420 19 2459 84,79 

1/5 31 1 2197 6 2003 64,61 

1/6 11 1 2574 83 2657 242 

Укупно 143 6 14173 360 14533 101,63 

 

Одељ. Бр.уч. Неоц. 
И З О С Т А Н Ц И 

Оправ. Неопр. Укупно Поучен. 

2/1 27 1 2230 21 2251 83,37 

2/2 29 0 2853 93 2946 101,59 

2/3 13 0 1087 19 1106 85,08 

2/4 29 0 2405 47 2452 84,55 

2/5 30 0 2321 33 2354 78,47 

2/6 19 0 2318 24 2342 123,26 

Укупно 147 1 13214 237 13451 91,5 

 

 

Одељ. Бр.уч. Неоц. 
И З О С Т А Н Ц И 

Оправ. Неопр. Укупно Поучен. 

3/1 27 0 3072 34 3106 115,04 

3/2 28 0 5357 50 5407 193,11 

3/4 27 0 3018 43 3061 113,37 

3/5 27 1 2980 28 3008 111,41 

Укупно 109 1 14427 155 14582 133,78 
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3. ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

На крају наставне 2020/2021. године за ученике првог, другог и трећег разреда, у 

складу са бројем изостанака ученика и њиховом дисциплином, изреченo је укупно 119 

васпитних мера. Oпомена одељењског старешине– 44, укора одељењског старешине – 

53 и укора одељењског већа – 21. Изречена је и једна васпитно-дисциплинска мера- 

укор Наставничког већа.  

 

ПРИМЕЊЕНЕ МЕРЕ I II III Ʃ 

Опомена одељ. старешине 11 14 19 44 

Укор одељ. старешине 9 13 31 53 

Укор одељ. већа 0 8 13 21 

Укор директора 0 0 0 0 

Укор Наставничког већа 0 1 0 1 

∑ 20 36 63 119 

Табела 4. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

 

Највећи број изречених мера има трећи разред (63), затим други разред (36), и на 

крају први разред (20). 

 

4. ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Највећи број ученика– 377, има примерно владање. Остали, односно 22 ученик је добио 

закључну оцену из владања мању од 5 због изостајања, лакших и тежих повреда 

обавеза ученика. 

ВЛАДАЊЕ I II III ∑ 

Одличан (5) 135 134 108 377 

Врло добро (4) 8 12 1 21 

Добро (3) 0 0 0 0 

Довољно (2) 0 1 0 1 

Незадовољавајуће (1) 0 0 0 0 
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∑ 143 147 109 399 

Табела 5. Оцене из владањa 

 

 

5. ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Укупан број похваљених ученика је 74. Ученици су похваљени за редовност у 

похађању наставе и учешће у ванаставним активностима. 

 

 

Име и презиме ученика Разлог похваљивања 

1/1 

1. Кристина Мишић Одличан успех и примерно владање 

2. Сара Александрић Одличан успех и примерно владање 

1/2 

3. Зорана Милошевић 
За освојено 1. место на школском такмичењу из 

математике 

1/3 

4. Кристина Вукадиновић Одличан успех и примерно владање 

5. Сара Миленковић Одличан успех и примерно владање 

6. Драгана Обрадиновић Одличан успех и примерно владање 

1/4 

7. Ива Гајић Одличан успех и примерно владање 

8. Миа Крстевски Одличан успех и примерно владање 

9. Џерико Рикамата Одличан успех и примерно владање 

10. Стефан Томић Одличан успех и примерно владање 

11. Ива Тричковић Одличан успех и примерно владање 

1/5 

12. Анђела Бранковић Одличан успех и примерно владање 

13. Марко Грчић Одличан успех и примерно владање 

14. Ана Игњатовић Одличан успех и примерно владање 

15. Анђелија Јовановић Одличан успех и примерно владање 

16. Ива Лалић Одличан успех и примерно владање 

17. Јелена Марјановић Одличан успех и примерно владање 

18. Николина Марјановић Одличан успех и примерно владање 

19. Ивана Мијатовић Одличан успех и примерно владање 

20. Ивана Пајић Одличан успех и примерно владање 

21. Марина Плахћински Одличан успех и примерно владање 
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22. Теодора Тошић Одличан успех и примерно владање 

23. Дуња Филимоновић 

Одличан успех и примерно владање и за освојено 

1. место на школском такмичењу из опште и 

неорганске хемије и физике 

1/6 

24. Аница Симић Одличан успех и примерно владање 

25. Никола Цвјетковић Одличан успех и примерно владање 

2/1 

26. Богдан Бранковић Одличан успех и примерно владање 

27. Кристина Јоветић Одличан успех и примерно владање 

28. Марија Ранковић Одличан успех и примерно владање 

29. Кристина Секулић 
За освојено 1. место на школском такмичењу из 

математике 

2/2 

30. Маја Алексић Одличан успех и примерно владање 

31. Сара Марковић 
Одличан успех и примерно владање и за редовност 

у похађању наставе 

32. Невена Стјепановић Одличан успех и примерно владање 

33. Павелина Мишковић Одличан успех и примерно владање 

34. Вук Миловановић Одличан успех и примерно владање 

35. Ана Петровић Одличан успех и примерно владање 

36. Мина Марковић Одличан успех и примерно владање 

37. Ана Михајловић 
Одличан успех и примерно владање и за редовност 

у похађању наставе 

2/3 

38. Сташа Алексов Одличан успех и примерно владање 

39. Андријана Јагодић Одличан успех и примерно владање 

40. Ивана Стефановић 
Одличан успех и примерно владање и за редовност 

у похађању наставе 

2/4 

41. Нина Мандовић Одличан успех и примерно владање 

42. Јована Кецојевић Одличан успех и примерно владање 

2/5 

43. Тамара Лазић Одличан успех и примерно владање 

44. Стефан Пантелић Одличан успех и примерно владање 

45. Тијана Радић Одличан успех и примерно владање 

46. Магдалена Славић Одличан успех и примерно владање 

47. Вељко Станишић Одличан успех и примерно владање 

48. Невена Станојевић Одличан успех и примерно владање 

2/6 
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49. Даница Омерашевић Одличан успех и примерно владање 

50. Марко Лепојевић Одличан успех и примерно владање 

3/1 

51. Мартина Бојковски Одличан успех и примерно владање 

52. Маша Ђуричковић Одличан успех и примерно владање 

53. Катарина Ковачевић Одличан успех и примерно владање 

54. Сташа Луковић Одличан успех и примерно владање 

55. Јована Малко Одличан успех и примерно владање 

56. Дарија Николић Одличан успех и примерно владање 

57. Драгана Радосављевић Одличан успех и примерно владање 

58. Милијан Радуловић Одличан успех и примерно владање 

59. Дејана Сјеклоћа Одличан успех и примерно владање 

3/2 

60. Милица Клипа Одличан успех и примерно владање 

61. Марија Лазаревић Одличан успех и примерно владање 

62. Милица Лазаревић Одличан успех и примерно владање 

63. Јана Томић Одличан успех и примерно владање 

3/4 

64. Исидора Богићевић Одличан успех и примерно владање 

65. Андријана Кузмановић Одличан успех и примерно владање 

66. Александра Николић Одличан успех и примерно владање 

67. Марта Стевановић 
Одличан успех и примерно владање и редовност у 

похађању наставе (без изостанака) 

68. Наташа Стевановић Одличан успех и примерно владање 

69. Анђелија Срећковић Одличан успех и примерно владање 

70. Даница Ђорђевић Одличан успех и примерно владање 

3/5 

71. Јована Ђукић 

Одличан успех и примерно владање и за освојено 

1. место на школском такмичењу из хемијске 

технологије 

72. Милица Бранковић Одличан успех и примерно владање 

73. Тијана Ђокић Одличан успех и примерно владање 

74. Живана Рашић Одличан успех и примерно владање 

75. Анђела Ћурчић Одличан успех и примерно владање 

76. Миљана Ћурчић Одличан успех и примерно владање 

Табела 6. Похваљени ученици 
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6. УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА 

 

Одељ. Средња оцена Одељењски старешина 

1/1 3,57 Лидија Вуковић 

1/2 3,27 Aлександар Паучковић 

1/3 3,57 Тања Бучић 

1/4 3,85 Маријана Александрић 

1/5 4,14 Јелена Томовић 

1/6 3,31 Данијела Лазић 

2/1 3,66 Владимир Радосављевић 

2/2 3,82 Драгана Станојевић 

2/3 3,95 Илона Ђорђевић 

2/4 3,61 Јована Остојић 

2/5 3,75 Гордана Радојичић 

2/6 3,73 Биљана Јараковић 

3/1 4,02 Жарко Угарковић 

3/2 3,72 Биљана Арсенијевић 

3/4 3,91 Маја Радојичић 

3/5 3,84 Јелена Ранковић 

Средња оцена на нивоу школе 3,73 

Табела 7. Успех на нивоу школе 

 

7. УЧЕНИЦИ УПУЋЕНИ НА ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА 

 

На крају наставне 2020/2021. године осам (8) ученика се упућује на полагање разредног 

испита из једног или више предмета. На полагање поправног испита упућује се 

осамнаест (18) ученика. 

Ученици који су упућени на полагање разредног испита имали су више од 1/3 

оправданих часова из наставног предмета из ког су неоцењени. 

Један ученик првог разреда, Александар Митровић, има четири недовољне оцене 

(математика, анатомија и физиологија, хемија, географија) и упућује се да понавља 

разред. 
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РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

Име и презиме ученика Наставни предмет 

1/2 

1. Елвис Усеиновић 

Математика, педологија и агрохемија, 

географија, хемија, физика, српски језик и 

књижевност, енглески језик, рачунарство и 

информатика 

2. Сара Стојиљковић Математика 

1/3 

3. Љиљана Петровић 

Српски језик и књижевност, енглески 

језик,физичко васпитање, математика, 

рачунарство и информатика, хемија, историја, 

основи биљне производње, заштита биља, 

пољопривредна техника, расадничарска 

производња, професионална пракса 

4. Катарина Нешић Хемија 

1/5 

5. Александар Миленковић Општа и неорганска хемија 

1/6 

6. Матеја Маринковић 
Операције и мерења у пекарству, сировине у 

пекарству 

2/1 

7. Лука Симеуновић 

Српски језик и књижевност, математика, 

хемија, фармакологија, патологија, хигијена и 

нега животиња, епизоотиологија, 

професионална пракса 

3/5 

8. Анђела Обућина Машине, апарати и операције 

ПОПРАВНИ ИСПИТ 

Име и презиме ученика Наставни предмет 

1/1 

1. Јована Дукић Анатомија и физиологија, математика 
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1/2 

2. Елвис Усеиновић Заштита биља, пољопривредна техника 

3. Никола Василијевић Математика 

4. Славко Вујчић Математика 

1/4 

5. Зорана Гајић Општа и неорганска хемија 

6. Николина Илић Општа и неорганска хемија 

7. Јован Лазаревић Општа и неорганска хемија 

8. Немања Маркулић Општа и неорганска хемија, математика 

2/1 

9. Милица Ристић Фармакологија, патологија 

2/4 

10. Милица Перишић 
Аналитичка хемија, Испитивање тла, воде и 

ваздуха 

2/5 

11. Анђела Лазић Технолошке операције 

12. Кристина Марковић Технолошке операције 

13. Јована Обрадиновић Српски језик и књижевност 

14. Невена Радојевић Аналитичка хемија 

15. Катарина Чанчић Аналитичка хемија 

16. Тања Матић Аналитичка хемија, технолошке операције 

3/1 

17. Вања Миленковић Болести животиња 

3/2 

18. Јасна Јовановић Математика 

Табела 8. Ученици упућени на полагање разредних и поправних испита 
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7.8. УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НАКОН ОДРЖАНИХ 

РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 

 

Након одржаних разредних испита у јунском испитном року, од 399 ученика 

првог, другог и трећег разреда, позитиван успех остварило је 374 ученика (93,73%). 

 

У С П Е Х I II III Ʃ % 

Са позитивним успехом 129 138 107 374 93,73 

Одличних 24 24 26 74 18,55 

Врло добрих 66 67 54 187 46,87 

Добрих 39 47 27 113 28,32 

Довољних 1 0 0 1 0,25 

Недовољних 8 8 2 18 4,51 

Укупно са недов.успех. 8 8 2 18 4,51 

 

 

 

7.9. УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НАКОН ОДРЖАНИХ 

РАЗРЕДНИХ И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 

 

Након одржаних разредних и поправних испита у августовском испитном року, 

од 399 ученика првог, другог и трећег разреда, позитиван успех остварило је 389  

ученика (97,49). 

 

У С П Е Х I II III Ʃ % 

Са позитивним успехом 139 141 109 389 97,49 

Одличних 24 24 26 74 18,55 

Врло добрих 67 67 54 188 47,12 

Добрих 47 50 29 126 31,58 

Довољних 2 0 0 2 0,50 

Недовољних 1 5 0 6 1,50 

Укупно са недов.успех. 1 5 0 6 1,50 
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7.10. УСПЕХ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА НАКОН ОДРЖАНИХ РАЗРЕДНИХ 

И ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 

 

У августовском испитном року разредни испит су пријавила два ученика. 

Полагању испита је приступио један ученик. Поправни испит полагало је 4 ученика 

завршног разреда. Сви ученици су полагали поправни испит из наставног предмета 

инструменталне методе анализе. 

3/3- цвећар-вртлар/руковалац механичар пољопривредне технике 

1. Анита Марковић је полагала разредни испит из математике (довољан 2) и завршава 

разред са добрим успехом (2,50). Ученица је стекла услов за полагање завршног 

испита. 

4/4- техничар за заштиту животне средине 

1. Милица Јованић је полагала поправни испит из предмета инструменталне методе 

анализе (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом (2,50). Ученица је стекла 

услов за полагање матурског испита. 

2. Верица Ђорђевић је полагала поправни испит из предмета инструменталне методе 

анализе (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом (2,75). Ученица је стекла 

услов за полагање матурског испита. 

3. Милорад Воштић је полагао поправни испит из предмета инструменталне методе 

анализе (довољан 2) и завршава разред са добрим успехом (3,08). Ученик је стекао 

услов за полагање матурског испита. 

4. Иван Бркић је полагао поправни испит из предмета инструменталне методе анализе 

(довољан 2) и завршава разред са добрим успехом (3,08). Ученик је стекао услов за 

полагање матурског испита. 
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8. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА 

РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

8.1. РЕДОВНА ТЕОРИЈСКА НАСТАВА 

Редовна настава је током наставне 2020/2021. године реализовала у складу са 

наставним плановима и програмима образовних профила, а реализовали су је 

наставници општеобразовних и стручних предмета.  

Нереализовани часови по наставним предметима и разредима: 

Одељење Наставни предмет 
Број  

неодржаних часова 

13 
Енглески језик 2 

Расадничарска производња 4 

14 

Општа и неорганска хемија 4 

Техничко цртање и машински елементи 2 

Историја   1 

15 
Техничко цртање са машинским елементима 2 

Енглески језик 2 

16 

Енглески језик  2 

Историја  1 

Физика  1 

Хемија  1 

21 Математика 2 

22 Математика 1 

 

23 

Енглески језик 2 

Лековито биље 2 

Математика  1 

24 
Историја 1 

Испитивање тла, воде и ваздуха 3 

25 Органска хемија 18 

26 
Енглески језик 3 

Математика  2 

32 Енглески језик  4 

 

33 

Математика  1 

Подизање и нега зелених површина 2 

Органска производња у повртарству 1 
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34 Загађивање и заштита тла 8 

36 Прерада меса  17 

42 Пољопривредна техника 2 

44 Филозофија  1 

45 
Технологија фармацеутских производа 30 

Енглески језик  2 

УКУПНО 125 

 

8.2. ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунска настава реализована је за ученике и групе ученика код којих су уочене 

тешкоће у савладавању наставног плана и програма и који нису постигли 

задовољавајући успех у настави појединих предмета. Потреба за организовањем 

допунске наставе утврђена је у току наставе након уочавања  тешкоћа у савладавању 

градива. 

Реализација допунског рада по предметима и разредима: 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани 

часови  

1/1 

Маја Радојичић Математика 9 

Милица Радосављевић Латински језик 2 

Смиљка Милићевић Физика 9 

Весна Калоперовић Географија 1 

Ана Животић Хемија 5 

Татјана Мићовић 

Филиповић 
Анатомија и физиологија 7 

Александра Милошевић Сточарство са исхраном 10 

1/2 

Гордана Поповић 

Мирјана Симић 
Енглески језик 5 

Маја Радојичић Математика 8 

Весна Ристић Читаковић Рачунарство и информатика 1 

Милица Радосављевић Латински језик 2 

Смиљка Милићевић Физика 7 

Весна Калоперовић Географија 1 

Ана Животић Хемија 11 

Тања Бучић Заштита биља 3 

Aлександар Паучковић Пољопривредна техника 8 
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Мирјана Симић Енглески језик 5 

Маја Радојичић Математика 8 

Весна Ристић Читаковић Рачунарство и информатика 1 

Милица Радосављевић Латински језик 2 

1/3 

Ана Животић Хемија 9 

1/4 

Мина Веселиновић Српски језик и књижевност 1 

Весна Калоперовић Географија 3 

Маја Радојичић Математика 8 

Весна Ристић Читаковић Рачунарство и информатика 1 

Смиљка Милићевић Физика 7 

Маријана Александрић Општа и неорганска хемија 12 

1/5 

Мина Веселиновић Српски језик и књижевност 1 

Небојша Петрашевић Физичко васпитање 1 

Весна Калоперовић Географија 2 

Јелена Томовић Општа и неорганска хемија 5 

1/6 

Смиљка Милићевић Физика 7 

Гордана Тимотијевић 

Ђаковић 
Хемија 14 

Весна Бабић Операције и мерења у пекарству 12 

Весна Бабић 

Биљана Јараковић 
Сировине у пекарству 12 

Марко Костић Математика 0 

2/1 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 4 

Гордана Поповић Енглески језик 1 

Марко Костић Математика 1 

Ана Животић Хемија 9 

Жарко Угарковић Фармакологија 12 

Лидија Вуковић Патологија 9 

Бојана Бирчанин 

Александра Милошевић 
Хигијена и нега животиња 24 

Владимир Радосављевић Епизоотиологија 19 

2/2 

Ана Животић Хемија 7 

2/3 

Илона Ђорђевић Украсно биље 2 
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2/4 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 3 

Гордана Поповић Енглески језик 0 

Мирослав Матић Математика 2 

Јован Милосављевић Организација пословања 5 

Ана Животић Органска хемија 3 

Јована Остојић Аналитичка хемија 8 

Маријана Александрић Испитивање тла, воде и ваздуха 6 

2/5 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 4 

Мирослав Матић Математика 4 

Гордана Радојичић Аналитичка хемија 8 

Теодора Стојадиновић Органска хемија 4 

Миља Милојевић Технолошке операције 5 

2/6 

Биљана Јараковић Производња хлеба 1 

3/1 

Гордана Поповић 

Мирјана Симић 
Енглески језик 1 

Маја Радојичић Математика 5 

Жарко Угарковић Болести животиња 9 

3/2 

Мина Веселиновић Српски језик и књижевност 3 

Маја Радојичић Математика 8 

Aлександар Паучковић Пољопривредна техника 2 

3/3 

Мирјана Симић Енглески језик 2 

Марко Костић Математика 2 

Илона Ђорђевић Цвећарство 2 

Илона Ђорђевић 

Драган Куртешанин 
Аранжирање цвећа 2 

Драган Куртешанин Подизање и нега зелених површина 2 

Драган Куртешанин Органска производња у повртарству 1 

Мирјана Симић Енглески језик 2 

Марко Костић Математика 2 

Илона Ђорђевић Цвећарство 2 

3/4 

Небојша Петрашевић Физичко васпитање 1 

Маја Радојичић Математика 10 

Миља Милојевић Машине, апарати и операције 0 
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Тања Ристић Хемијска технологија 4 

Јована Остојић Физичка хемија 5 

Маријана Александрић Загађивање и заштита тла 5 

Јован Милосављевић Прерада и одлагање чврстог отпада 4 

3/5 

Мирослав Матић Математика 1 

Јована Остојић Физичка хемија 4 

Јован Милосављевић Сировине за фармацеутске производе 0 

Јелена Ранковић Технологија фармацеутских производа 4 

Ана Животић Биохемија 1 

Јелена Томовић Машине, апарати и операције 4 

Мирослав Матић Математика 1 

Јована Остојић Физичка хемија 4 

3/6 

Небојша Петрашевић Физичко васпитање 2 

Биљана Јараковић Тржиште и промет пекарских производа 3 

Татјана Љубичић Прерада меса 6 

4/1 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 4 

Маја Радојичић Математика 6 

Радина Бабић Социологија са правима грађана 1 

Лидија Вуковић Болести животиња 6 

Владимир Радосављевић Основи хирургије 9 

4/2 

Маја Радојичић Математика 8 

Радина Бабић Социологија са правима грађана 0 

Бојана Бирчанин 

Александра Милошевић 
Сточарска производња 14 

4/4 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 1 

Мирослав Матић Математика 4 

Весна Ристић Читаковић Аутоматска обрада података 3 

Гордана Радојичић Инструменталне методе анализе 7 

Јован Милосављевић Загађивање и заштита ваздуха 4 

Тања Ристић Прерада и одлагање отпадних вода 6 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 1 

4/5 

Љиљана Чолић Српски језик и књижевност 1 

Мирослав Матић Математика 4 

Тања Ристић Физичка хемија 5 
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Теодора Стојадиновић Технологија фармацеутских производа 3 

Јован Милосављевић Организација пословања 5 

УКУПНО 537 

 

8.3. ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатна настава је реализована са појединцима и групaмa ученика који се 

припремају за такмичења свих нивоа такмичења (од општинског, регионалног до 

републичког нивоа),  као и за друге видове усавршавања и стицања знања из одређених 

предмета. Реализација додатног рада по предметима и разредима: 

Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани 

часови 

1/5 

Јелена Томовић Општа и неорганска хемија 3 

3/5 

Јелена Ранковић Технологија фармацеутских производа 1 

Ана Животић Биохемија 4 

4/2 

Бојана Бирчанин 

Александра Милошевић 
Сточарска производња 13 

УКУПНО 21 

 

8.4. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава организована је током другог полугодишта и то за све 

ученике који су упућени на полагање поправних испита, разредних испита, за ученике 

који су стекли услов за полагање матурског испита - консултације и припрема ученика 

четвртог разреда образовног профила техничар за заштиту животне средине, техничар 

за индустријску фармацеутску технологију из изборних предмета као и консултације за 

израду матурског рада, као и за школаска такмичења.  

Припремна настава организована је и за ученике завршног разреда који у 

оквиру матурског испита полажу  тест знања и радне задатке код образовних профила-

пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, као и за завршни испит образовних 

профила пекар/месар, цвећар-вртлар и руковалац – механичар пољопривредне технике. 
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Име и презиме 

наставника 
Предмет 

реализовани 

часови  

1/1 

Маја Радојичић 
Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
5 

Маја Радојичић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

6 

Смиљка Милићевић Физика (припремни рад за такмичење) 3 

Татјана Мићовић 

Филиповић 

Анатомија и физиологија (припремни 

рад за полагање разредних и 

поправних испита) 

4 

1/2 

Данијела Лазић 

Српски језик и књижевност 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

4 

Мирјана Симић 

Енглески језик (1. страни језик) 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

6 

Маја Радојичић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

6 

Маја Радојичић 
Математика (припремни рад за 

такмичење) 
4 

Весна Ристић Читаковић 

Рачунарство и информатика 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

7 

Смиљка Милићевић 
Физика (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
6 

Весна Калоперовић 

Географија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

7 

Ана Животић 
Хемија (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
10 

Биљана Арсенијевић 

Педологија и агрохемија (припремни 

рад за полагање разредних и 

поправних испита) 

5 

1/3 
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Данијела Лазић 

Српски језик и књижевност 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

6 

Кристина Штајцар 

Енглески језик (1. страни језик) 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

6 

Филип Мичев 

Физичко васпитање (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

7 

Смиљка Милићевић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

6 

Весна Ристић Читаковић 

Рачунарство и информатика 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

7 

Ана Животић 
Хемија (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
7 

Тања Бучић 

Заштита биља (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

3 

Жељко Нешић 

Пољопривредна техника (припремни 

рад за полагање разредних и 

поправних испита) 

6 

Биљана Арсенијевић 

Биљана Вулетић 

Илона Ђорђевић 

Расадничарска производња 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

19 

1/4 

Маја Радојичић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

11 

Смиљка Милићевић Физика (припремни рад за такмичење) 3 

Маријана Александрић 

Општа и неорганска хемија 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

14 

Маријана Александрић 
Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
6 

1/5 

Смиљка Милићевић Физика (припремни рад за такмичење) 3 

Јелена Томовић 
Општа и неорганска хемија 

(припремни рад за такмичење) 
7 

Јелена Томовић Припремна настава (припремни рад за 14 
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полагање разредних и поправних 

испита) 

1/6 

Весна Бабић 

Биљана Јараковић 

Сировине у пекарству (припремни рад 

за полагање разредних и поправних 

испита) 

3 

2/1 

Љиљана Чолић 

Српски језик и књижевност 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

10 

Марко Костић 
Математика (припремни рад за 

такмичење) 
2 

Ана Животић 
Хемија (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 
10 

Лидија Вуковић 

Патологија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

3 

Александра Милошевић 

Хигијена и нега животиња (припремни 

рад за полагање разредних и 

поправних испита) 

7 

2/2 

Марко Костић 
Математика (припремни рад за 

такмичење) 
2 

2/4 

Јована Остојић 

Аналитичка хемија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

7 

Маријана Александрић 

Испитивање тла, воде и ваздуха 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

7 

2/5 

Гордана Радојичић 

Аналитичка хемија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

8 

Миља Милојевић 

Технолошке операције (припремни рад 

за полагање разредних и поправних 

испита) 

7 

Љиљана Чолић 

Српски језик и књижевност 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

11 

3/1 
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Маја Радојичић 
Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
5 

Жарко Угарковић 

Болести животиња (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

13 

3/2 

Маја Радојичић Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

7 

Маја Радојичић Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 

5 

3/3 

Марко Костић 

Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

3 

Aлександар Паучковић 

Оправка и одржавање пољопривредне 

технике (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 

16 

Жељко Нешић 

Експлоатација пољопривредних 

машина (припремни рад за полагање 

разредних и поправних испита) 

16 

Биљана Вулетић 
Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
4 

Тања Бучић 

Биљана Вулетић 

Илона Ђорђевић 

Јасмина Тица 

Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
5 

Слободан Живановић 
Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
10 

Жељко Нешић 

Aлександар Паучковић 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

24 

Илона Ђорђевић 

Драган Куртешанин 

Владимир Манојловић 

Јасмина Тица 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

22 

3/4 

Миља Милојевић 

Јована Остојић 

Јелена Ранковић 

Тања Ристић 

Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
4 
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Теодора Стојадиновић 

Јелена Томовић 

3/5 

Јелена Томовић Машине, апарати и операције 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

7 

Миља Милојевић 

Јована Остојић 

Јелена Ранковић 

Тања Ристић 

Теодора Стојадиновић 

Јелена Томовић 

Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 

8 

3/6 

Татјана Љубичић 

Гордана Тимотијевић 

Ђаковић 

Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 

10 

Татјана Љубичић 

Гордана Тимотијевић 

Ђаковић 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

12 

4/1 

Владимир Радосављевић Основи хирургије (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

6 

Лидија Вуковић 

Татјана Мићовић 

Филиповић 

Владимир Радосављевић 

Жарко Угарковић 

Светлана Филимоновић 

Љиљана Чолић 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

16 

Владимир Радосављевић Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
4 

4/2 

Биљана Арсенијевић 

Тања Бучић 

Aлександар Паучковић 

Драгана Станојевић 

Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 
10 

Биљана Арсенијевић 

Драган Куртешанин 

Данијела Лазић 

Владимир Манојловић 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

36 
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Александра Милошевић 

Жељко Нешић 

4/4 

Весна Ристић Читаковић 

Аутоматска обрада података 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

7 

Гордана Радојичић 

Инструменталне методе анализе 

(припремни рад за полагање разредних 

и поправних испита) 

30 

Маријана Александрић 

Миља Милојевић 

Јован Милосављевић 

Јована Остојић 

Тања Ристић 

Љиљана Чолић 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

22 

4/5 

Мирослав Матић Математика (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

10 

Тања Ристић Физичка хемија (припремни рад за 

полагање разредних и поправних 

испита) 

7 

Миља Милојевић 

Јована Остојић 

Јелена Ранковић 

Тања Ристић 

Теодора Стојадиновић 

Јелена Томовић 

Припремна настава (припремни рад за 

такмичење) 

5 

Миља Милојевић 

Драгана Протић 

Јелена Ранковић 

Тања Ристић 

Теодора Стојадиновић 

Јелена Томовић 

Љиљана Чолић 

Припремна настава (припремни рад за 

полагање завршних и матурских 

испита) 

31 

УКУПНО 630 
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9. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

9.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу у саставу 

Смиљка Милићевић, дипл. физичар, Лидија Вуковић, дипл. ветеринар, Јелена Томовић, 

дипл. инжењер технологије, Весна Станковић, Татјана Ракић, Живко Стојић, Вера 

Селенић, Дејан Божић и Љубина Илић именован је Решењем Скупштине града 

Београда број 112-424/18-С од 29.06.2018. године. 

Решењем Скупштине града Београда број 118-645/19-С од 27.09.2019. године 

резрешени су дужности члана Школског одбора Дејан Божић и Љубина Илић, а 

Решењем Скупштине града Београда број 112-646/19-С од 27.09.2019. именовани су 

Жељко Кузмановић и Сашо Костоски.   

Решењем Скупштине града Београда број  118-663/20-С од  30.11.2020. године 

разрешен је дужности члана Школског одбора Сашо Костоски, а Решењем Скупштине 

града Београда број 112-664/20-С од 30.11.2020. године за члана Школског одбора 

именована је Наташа Шћепановић.  

 Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе  је током  школске 2020/2021. 

године одржао 8 (осам) седница на којима је разматрао питања из надлежности овог 

органа, прописаних  чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања. 

1. На седници одржаној дана 14.09.2020. године:  

1. Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане дана 10.07.2020.  године 

2. Доношење Правилника о реализацији практичних облика наставе-практичне наставе, 

наставе у блоку, професионалне праксе и вежби Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за школску  2019/2020.  годину 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора  Пољопривредно-хемијске школе 

у Обреновцу за школску 2019/2020.  годину  
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5. Разматрање и усвајање Извештаја о  самовредновању Пољопривредно-хемијске 

школе  и  Извештаја о остваривању Развојног плана за школску 2019/2020.  годину  

6. Доношење Годишњег плана рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 

школску 2020/2021. годину  

7. Давање сагласности на Уговоре о остваривању практичних облика наставе - 

практичне наставе, наставе у блоку, професионалне праксе и вежби  ученика 

Пољопривредно-хемијске школе за школску 2020/2021. годину 

8.  Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање 

9. Доношење одлуке о обавезном осигурању ученика Пољопривредно-хемијске школе 

за школску 2020/2021. годину  

10. Текућа питања 

 

2. На седници одржаној дана 03.11.2020. године: 

1. Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане дана 14.09.2020. године 

2. Доношење Анекса 1. Плана јавних набавки Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за 2019. годину 

3.  Доношење одлуке и поступање по Пресуди Управног суда у предмету број 10 У 

14148/17 од 20.10.2020. године 

4. Текућа питања  

 

3.  На седници одржаној дана 29.12.2020. године: 

1. Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане дана 03.11.2020. године 

2. Доношење Одлуке о усвајању предлога плана уписа у Пољопривредно-хемијску 

школу за школску 2021/2022. годину  

3. Доношење Правилника о набавкама Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу 

4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о спровођењу Плана мера за отклањање или 

ублажавање родне неравноправности Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 

2020. годину 

5. Доношење Плана мера за отклањање или ублажавање родне неравноправности 

Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 2021. годину 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и изостајању са наставе ученика на крају 

првог класификационог периода школске 2020/2021. године 

7. Текућа питања 

 

4. На седници одржаној дана 14.01.2021. године: 

1.Разматрање и усвајање записника са седнице Школског одбора одржане дана 

29.12.2020 године 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 115 

 

 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о попису имовине са стањем на дан 31.12.2020 

године (Комисија за попис основних средстава, ситног инвентара, недовршене 

производње, готових производа и робе; Комисија за попис новчаних средстава и 

готовинских еквивалената, финансијских пласмана, обавеза и потраживања, Комисиja 

за попис библиотеке) 

3.  Разматрање и усвајање Извештаја о утрошеним средствима са рачуна сопствених 

прихода на дан 31.12.2020 године 

4. Разматрање и усвајање Извештаја средствима од наплате закупа за фискултурну салу  

у 2020 години 

5.Разматрање и усвајање Финансијског плана Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за 2021 годину 

6. Разматрање и усвајање Плана набавки Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу 

за 2021 годину 

7.Разматрање и усвајање Плана обезбеђивања донација Пољопривредно-хемијске 

школе у Обреновцу за 2021 годину 

8.Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021 године  

9.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе на крају 

првог полугодишта школске 2020/2021 године 

10.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора  Пољопривредно-хемијске 

школе на крају првог полугодишта школске 2020/2021 године 

11. Доношење одлуке по тужби Наде Ђермановић у предмету број 8 У 23497/20 од 

28.12.2020 године  

12. Текућа питања 

 

5. На седници одржаној дана 24.02.2021. године: 

1.Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане  14.01.2021 године 

2.  Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању Пољопривредно-

хемијске школе у Обреновцу за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 године 

3. Текућа питања 

 

6. На седници одржаној дана 21.04.2021. године: 

1.Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане  24.02.2021 године 

2.  Доношење Анекса 3. Школског програма Пољопривредно-хемијске школе за 

период 2018-2022 године 
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3. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о полагању завршног и 

матурског испита  

4. Доношење Правилника о канцеларијском и архивском пословању 

5. Доношење Листе категорија архивске грађе и документарног материјала 

6. Доношење измена и допуна Финансијског плана Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за 2021 годину  

7. Доношење измена и допуна Плана набавки Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за 2021 годину  

8. Текућа питања 

 

7. На седници одржаној дана 29.06.2021. године: 

1. Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане дана  21.04.2021 године 

2. Разматрање Извештаја о успеху ученика и одељења и изостајања ученика 

Пољопривредно-хемијске школе са наставе на крају трећег класификационог периода 

школске 2020/2021 године 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика и одељења и изостајања ученика 

завршних разреда Пољопривредно-хемијске школе са наставе на крају наставне 

2020/2021 године 

4. Разматрање и усвајање Извештаја  о успеху ученика завршних разреда након 

одржаних завршних, односно матурских испита у јунском испитном року  школске 

2020/2021 године – педагог 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика и одељења и изостајања ученика 

првог, другог и трећег разреда на крају  наставне 2020/2021 године 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о сталном стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника 

7. Доношење Одлуке о обавезном осигурању ученика Пољопривредно-хемијске школе 

за школску 2021/2022 годину 

8.  Доношење Одлуке о именовању Комисије за утврђивање запослених за чијим је 

радом престала потреба са пуним или непуним радним временом 

9. Доношење Плана преквалификације и доквалификације за школску 2021/2022 

годину 

10.  Доношење измена и допуна Финансијског плана Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за 2021 годину  

11. Доношење измена и допуна Плана набавки Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за 2021 годину  
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12. Доношење Анекса 4. Школског програма Пољопривредно-хемијске школе за 

период 2018-2022 године  

13.Текућа питања 

 

 

8. На седници одржаној дана 28.07.2021. године: 

1.Усвајање записника са седнице Школског одбора одржане дана  29.06.2021 године 

2. Утврђивање предлога Финансијског плана за припрему буџета Републике Србије  за 

2022. годину са пројекцијом за 2023. и 2024. годину  

3.Текућа питања 

9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Током школске 2020/2021 године Наставничко веће Пољопривредно-хемијске 

школе у Обреновцу одржало је 20 (двадесет)  седница на којима се бавио пословима из 

своје надлежности у складу са Статутом школе и Пословником о раду Наставничког 

већа, и то:  

117. На сeдници одржаној дана 11.09.2020. године: 

1. Усвајање записника са  седнице Наставничког већа одржане 31.08.2020. године 

2. Разматрање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 

школску 2019/2020. годину  

3. Разматрање Извештаја о раду директора Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за школску 2019/2020. годину 

4. Разматрање Извештаја о самовредновању рада Пољопривредно-хемијске школе 

у Обреновцу за школску 2019/2020.  годину   

5. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 

6. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 610-00-00901/2020-01 од 02.09.2020. године  

7. Извештај о поштовању, односно непоштовању прописаних мера заштите од 

стране ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника 

ученика  

8. Упознавање са Правилником о реализацији практичне наставе и професионалне 

праксе („Службени гласник РС, број 112/2020) 

9. Текућа питања 
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2. На седници одржаној дана 05.10.2020. године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 11.09.2020.  

године 

2. Анализа остварености образовно-васпитног рада  

3. Договор о прослави Дана школе 

4. Доношење одлуке о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања 

5. Текућа питања. 

3. На седници одржаној дана 02.11.2020. године: 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 05.10.2020.  

године  

2. Уједначеност критеријума оцењивања и осталих ставова и захтева према 

ученицима  

3. Доношење одлуке о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања 

4. Текућа питања 

4. На седници одржаној дана 26.11.2020. године: 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 02.11.2020.  

године  

2. Разматрање и усвајање извештаја о успеху и изостајању са наставе ученика на 

крају првог класификационог периода школске 2020/2021. године 

3. Информације о броју ученика одређених за допунски рад   

4. Извештај о прегледу педагошке документације    

5. Извештај тима за појачани васпитни рад са ученицима   

6. Реализација стручног усавршавања наставника и стручних сарадника  

7. Упознавање са дописом Секретаријата за образовање и дечју заштиту број VII-

01 031-1229/20 од 23.11.2020. године 

8. Текућа питања 

5. На седници одржаној дана 23.12.2020. године: 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 26.11.2020. 

године 
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2. Разматрање Извештаја о успеху и изостајању са наставе ученика на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021. године 

3. Доношење одлуке о похваљивању ученика  

4. Разматрање предлога  за изрицање васпитно-дисциплинских мера  

5. Разматрање извештаја о остварености стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника  

6. Утврђивање тема и радних задатака за полагање завршних и матурских испита 

7. Утврђивање броја и структуре уписа ученика по подручјима рада и образовним 

профилима за школску 2021/2022. годину 

9. Текућа питања 

 

6.На седници одржаној дана  14.01.2021 године 

 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 23.12.2020  

године 

2. Разматрање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021 године 

3. Разматрање Извештаја о раду директора Пољопривредно-хемијске школе на 

крају првог полугодишта школске 2020/2021 године 

4. Оствареност часова наставног и ваннаставног рада 

5. Утврђивање тема и радних задатака за полагање завршних и матурских испита 

школске 2020/2021 године 

6. Договор о реализацији прославе школске славе 

7. Активности на припреми почетка другог полугодишта школске 2020/2021 

године 

8. Текућа питања 

 

7. На седници одржаној дана  04.03.2021 године 

Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 14.01.2021  године 

1. Давање  предлога за изрицање васпитно-дисциплинске мере и доношење одлуке 

3.  Упознавање са Правилником о изменама и допунама Правилника о степену и   

врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 

васпитача у стручним школама ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 

1 од 2. фебруара 2021. ) 

4. Упознавање са решењем о усвајању стандарда квалификација „Пекар”, „Месар“  

("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 1 од 2. фебруара 2021.) 
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     5. Текућа питања 

 

8. На седници одржаној дана  07.04.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 04.03.2021  

године 

2. Разматрање и усвајање извештаја о успеху и изостајању са наставе ученика на 

крају првог класификационог периода школске 2020/2021 године 

3. Извештај о прегледу педагошке документације 

4. Организовање припремне наставе за полагање завршних и матурских испита 

5. Упознавање са Допуном каталога уџбеника за први разред средње школе-

гимназија и средње стручне школе ("Службени гласник РС - Просветни 

гласник", број 2/20, 3/20, 15/20 и 2/21)-општеобразовни предмети и Допуном 

каталога уџбеника за други  разред средње школе-гимназија и средње стручне 

школе ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број, 3/20, 15/20 и 2/21) 

општеобразовни предмети  

6. Текућа питања 

 

9. На седници одржаној дана  21.04.2021 године 

 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 07.04.2021  

године 

2. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 610-00-00260/2021-20 од 13.04.2021 године 

3. Упознавање са изменама и допунама Правилника о календару образовно-

васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021 годину  („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20, 18/20 и 3/21) 

4. Текућа питања 

 

 

10. На седници одржаној дана  25.05.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 21.04.2021  

године 

2. Организовање припрема за полагање завршних и матурских испита (усвајање 

распореда припремне наставе за полагање завршних и матурских испита, 
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усвајање распореда припремне наставе за полагање разредних испита, 

изјашњења ученика) 

3. Разматрање извештаја о остварености стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

4. Именовање Испитног одбора за полагање завршних, односно матурских испита 

ученика завршних разреда школске 2020/2021 године 

5. Усвајање распореда реализације професионалне праксе ученика  према 

образовним профилима за које је планом и програмом наставе и учења, односно 

наставним планом и програмом прописана реализација 

6. Текућа питања. 

 

11. На седници одржаној дана 03.06.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 25.05.2021 године 

2. Разматрање извештаја о успеху и изостајању са наставе ученика завршних 

разреда на крају наставне 2020/2021 године 

3. Давање предлоза за изрицање васпитно-диспиплнских мера ученицима 

зарвршних разреда на крају наставне 2020/2021 године 

4. Похваљивање ученика и одељења 

5. Извештај одељенских старешина о опредељењу ученика за полагање матурских 

и завршних испита на основу изјава ученика – одељенске старешине 

6. Календар активности на спровођењу завршних, односно матурских испита 

школске 2020/2021 године 

7. Упознавање са Законом о изменама и допунама Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“, број 52 од 24.05.2021), Каталогом 

уџбеника за трећи разред средње школе –гимназије и средње стручне школе и 

Каталогом уџбеника за четврти  разред средње школе –гимназије и средње 

стручне школе („Службени гласник РС“, број 52 од 24.05.2021) 

 

12. На седници одржаној дана 08.06.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 03.06.2021 године 

2. Разматрање извештаја о успеху ученика завршних разреда након одржаних 

разредних и поправних испита у јунском испитном року школске на 2020/2021 

године 

3. Текућа питања 

 

13. На седници одржаној дана 14.06.2021 године 
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1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 08.06.2021 године 

2. Разматрање извештаја о успеху ученика завршних разреда након одржаних 

поправних испита у јунском испитном року школске 2020/2021 године 

3. Текућа питања 

 

 

14. На седници одржаној дана 18.06.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана  14.06.2021 

године  

2. Разматрање Извештаја о успеху ученика завршних разреда након одржаних 

матурских,  односно завршних испита у јунском испитном року школске 

2020/2021 године  

3. Утврђивање и усвајање ранг листе кандидата за ученика генерације и доношење 

одлуке о избору „ученика генерације“, спортисте генерације, читаоца генерације 

школске 2020/2021 године 

4. Текућа питања 

 

 

15. На седници одржаној дана 24.06.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 18.06.2021  

године  

2. Разматрање Извештаја о  успеху и изостајању са наставе ученика првог, другог 

и трећег разреда на крају наставне 2020/2021 године  

3. Давање предлога за изрицање васпитно-дисциплинских мера на крају наставне 

2020/2021 године 

4. Доношење одлуке о похваљивању и  награђивању  ученика  

5. Оствареност часова наставног и ваннставног рада (редовне наставе, допунске, 

додатне, практичне настава, секција и других активности)  

6. Разматрање извештаја директора школе о стручном усавршавању наставника и 

стручнмих сарадника 

7. Текућа питања 

 

16. На седници одржаној дана 05.07.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 24.06.2021 године 

2. Разматрање и усвајање предлога одељенских и стручних већа програма 

екскурзије ученика Пољопривредно-хемијске школе школске 2021/2022 године   
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3. Извештај Тима за појачани васпитни рад са ученицима 

4. Анализирање рада одељенских старешина, одељенских већа и стручних већа за 

области предмета – директор 

5. Реализација допунског и додатног рада са ученицима и њихова ефикасност –  

наставници предметне наставе 

6. Извештај о прегледу педагошке документације – комисије, педагог 

7. Извештај одељенских старешина о упису ученика у други, трећи и четврти 

разред - одељенске старешине 

8. Извештај о опредељењу ученика за изборне предмете (општеобразовне и 

стручне) - одељенске старешине 

9. Именовање комисије за упис ученика у први разред школске 2021/2022 године 

10. Текућа питања 

 

17. На седници одржаној дана 19.08.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 05.07.2021 

године 

2. Извештај о броју ученика уписаних у први разред школске 2021/2022 године 

3. Календар активности до краја школске 2020/2021 године 

4. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 601-00-1/2021-01/33 од 05.08.2021 године 

5. Текућа питања 

 

18. На седници одржаној 27.08.2021 године 

 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 19.08.2021  

године 

2. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 153-00-10/2021-01 20.08.2021 године 

3. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

broj 611-00-1762/2021-03 од 25.08.2021 године 

4. Давање мишљења о предлогу одељенских старешина школске 2021/2022 године 

5. Избор председника стручних већа за област предмета школске 2021/2022 године 

6. Разматрање предлога стручних већа за области предмета o коришћењу уџбеника 

и доношење одлуке о избору уџбеника за школску 2021/2022 годину 

7. Разматрање успеха ученика након одржаних разредних  испита у августовском 

испитном року школске 2020/2021 године  
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8. Разматрање успеха ученика након одржаних поправних испита у августовском 

испитном року школске 2020/2021 године  

9. Разматрање успеха ученика завршних испита након одржаних разредних испита 

у августовском испитном року школске 2020/2021 године  

10. Текућа питања 

 

 

 

19. На седници одржаној 30.08.2021 године 

 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 27.08.2021 

године 

2. Упознавањање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја број 601-03-00033/1/2021-15 од 27.08.2021 године 

3. Подела предмета и часова на наставнике и подела осталих задужења у оквиру 

24 часа непосредног рада са ученицима  

4. Усвајање распореда часова за школску 2021/2022 годину (распореда часова, 

распореда практичне наставе и вежби, распореда дежурства наставника, 

распоред звоњења, распоред коришћења просторија ....) 

5. Предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из редова 

наставника и стручних сарадника 

6. Предлагање чланова Стручног актива за развој школског програма из редова 

наставника и стручних сарадника 

7. Предлагање чланова Тима за самовредновање и вредновање квалитета рада 

школе из редова наставника и стручних сарадника 

8. Анализа извршених организационо-техничких припрема за почетак рада за 

наредну школску годину 

9. Текућа питања 

 

20. На седници одржаној 31.08.2021 године 

 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане дана 30.08.2021 

године 

2. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 610-00-00881/2021-01 од 29.08.2021 године 
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3. Упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 601-00-1/2021-01/37 од 29.08.2021 године 

4. Анализа извршених организационо-техничких припрема за почетак школске 

2021/2022 године 

5. Текућа питања 

 

 

9.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу чине 

председници стручних већа за област предмета, председник стручног актива за 

развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма, педагог 

школе, а седницама председава директор школе. 

Поред горе наведених представника седницама Педагошког колегијума 

присуствују и организатор практичне наставе, руководиоци тимова и друга лица у 

зависности од потребе. 

 Педагошки колегијум Пољопривредно-хемијске школе је, у  периоду до краја 

школске 2020/2021  године  одржао 6 (шест)  седницa на којима се бавио пословима из 

надлежности прописаним Законом о основама система образовања и васпитања и 

Пословником о раду Педагошког колегијума, и то:  

 

1. На седници одржаној дана 02.11.2020 године: 

 

1. Усвајање записника са седнице Педагошког колегијума одржане дана 

20.08.2020 године 

2. Организација рада допунске и додатне наставе 

3. Сарадња са стручним институцијама 

4. Усвајање критеријума оцењивања ученика на нивоу Стручних већа 

5. Извештај о реализацији огледних, угледних часова 

6. Рад са талентованимученицима 

7. Професионална орјентација ученика 

8. Доношење одлуке о реализацији индивидуалног образовног плана; 

9. Брига о ученицима (разматрање материјалног стања ученика и сагледавање 

могућности школе за пружањем помоћи 

10. Анализа резултата иницијалних тестирања 

11. Текућа питања 
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2. На седници одржаној дана 25.11.2021 године: 

 

1. Усвајање записника са седнице Педагошког колегијума одржане дана  02.11. 

2020 године 

2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2020/2021. године  

3. Извештај о реализацији допунске и додатне наставе 

4. Упознавање са дописом Секретаријата за образовање и дечју заштиту број VII-

01 031-1229/20 од 23.11.2020 године 

5. Текућа питања 

 
 

3. На седници одржаној дана 14.01.2021  године: 

1. Усвајање записника са седнице Педагошког колегијума одржане дана  25.11. 

2020 године 

2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021. Године 

3. Извештај о раду председника стручних већа за области предмета 

4. Извештај о реализованим активностима стручних тимова 

5. Извештај о реализованим активностима Стручних актива 

6. Извештај о раду секција 

7. Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту 

8. Припрема ученика завршних разреда за наставак школовања 

9. Остваривање стручног усавршавања  наставника и стручних сарадника 

10. Процена стања у вези са протоколом о превенцији и заштити ученика од 

насиља, занемаривања и злостављања 

11. Праћење реализације индивидуалних образовних планова 

12. Текућа питања 

 

4. На седници одржаној дана 07.04.2021 године: 

1. Усвајање записника са седнице Педагошког колегијума одржане дана  14.01. 

2021 године 

2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају трећег 

класификационог периода  школске 2020/2021. Године 

3. Припрема за завршне и матурске испите 

4. Текућа питања 
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5. На седници одржаној дана 05.07.2021 године: 

 

1. Усвајање записника са седнице Педагошког колегијума одржане дана  07.04. 

2021 године 

2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају наставне 

2020/2021. године 

3. Разматрање извештаја о успеху ученика завршних разреда на завршном и 

матурском испиту- анализа, председници стручних већа  

4. Остваривање исхода у наставним предметима (општим и стручним)- 

председници стручних већа 

5. Разматрање квалитета професионалних знања ученика (завршни и матурски 

испит)-компетенције, квалификације – председници стручних већа  

6. Остваривање стручног усавршавања  наставника (планирање, избор семинара) и 

напредовање у струци - председници стручних већа  

7. Сарадња са родитељима ученика и укљученост родитеља у рад школе – 

закључци са седница одељенских већа 

8. Остваривање развојног плана  школе (приоритетне области)- стручни актив за 

развојно планирање 

9. Праћење остваривања годишњег плана рада школе- председници стручних већа, 

председници стручних актива  

10. Извештај о реализованим активностима стручних већа за област предмета 

тимова 

11. Извештај о реализованим активностима Стручних актива (за развој школског 

програма, за развојно планирање) 

12. Извештај о реализованим активностима тимова   

13. Извештаји стручних већа о реализованим активностима: секција, допунској и 

додатној наставни, стручног већа, угледним, огледним часовима и иновацијама 

–председници стручних већа за област предмета 

14. Планови стручних већа за наредну школску годину: план рада стручног већа, 

секција, посета, такмичења, угледним, огледним часовима и иновацијама - 

председници стручних већа за област предмета 

15. Извештај о раду Педагошког колегијума; 

16. Текућа питања 

 

6.На седници одржаној дана 30.08.2021 године 
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1. Усвајање записника са седнице Педагошког колегијума одржане дана  05.07. 

2021 године 

2. Упознавање са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број 601-03-00033/2021-15 од 27.08.2021 године 

3. Утврђивање основе за израду оперативног плана школе за почетак школске 

2021/2022 године 

4. Договор о реализацији наставе у блоку и практичне наставе за школску 

2021/2022 годину 

5. Извештај о броју ученика уписаних у први, други, трећи и четврти разред  

школске 2021/2022 године 

6. План за унапређивање наставе, онлајн наставе (обуке, семинари, стручна 

литература), огледни, угледни часови 

7. Планирање организованих посета различитим институцијама 

8. Предлог плана стручног усавршавања 

9. Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора 

10. Одређивање члана Педагошког колегијума за праћење остваривања стручног 

усавршавања и подношење извештаја директору школе 

11. Календар активности до краја школске 2020/2021 године 

12. Текућа питања 
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10. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

У складу са Статутом Пољопривредно-хемијске школе у школи су организована 

следећа стручна већа за област предмета:  

 

Стручна   већа за област предмета 
Број одржаних 

састанака 

Стручно веће за српски језик и књижевност и уметност 11 

Стручно веће за стране језике 10 

Стручно веће за математику, физику, рачунарство и 

информатику 
12 

Стручно веће за физичко васпитање 11 

Стручно веће за историју, географију, устав и права грађана, 

филозофију и социологију 
11 

Стручно веће за хемију и технологију 12 

Стручно веће за пољопривреду  12 

Стручно веће за биологију и ветерину 12 

Стручно веће за производњу и прераду хране 10 

УКУПНО 101 
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10.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ 

Чланови стручног већа за српски језик и књижевност и уметност су: Љиљана 

Чолић (професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, наставник 

српског језика и књижевности), Драгана Живковић (професор српског језика и 

књижевности - наставник српског језика и књижевности), Мина Веселиновић 

(професор српског језика и књижевности - наставник српског језика и књижевности), 

Данијела Лазић (професор српског језика и књижевности - наставник српског језика и 

књижевности), Жељка Антолич (дипломирани музички педагог - наставник музичке 

културе), Душанка Новаковић (дипломирани сликар - наставник ликовне уметности). 

 

Активности стручног већа за српски језик и књижевност и уметност: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1.Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и 

допунске наставе 

2.Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и 

додатној настави.  

3.Договор о 

начину 

реализације плана 

и програма и  

иновацијa које ће 

се примењивати у 

настави 

4.Планирање  

реализације  

угледних и 

огледних часова 

29.9.2020. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

/ / 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 131 

 

 

5. Утврђивање 

времена 

реализације 

писмених 

задатака 

 

1.Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима  

2.Лични план 

професионалног 

усавршавања 

29.10.2020. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

/ / 

1.Анализа успеха 

ученика на I 

класификационом 

периоду 

2.Анализа и 

вредновање 

постигнућа 

ученика 

3.Предлог мера за 

побољшање 

успеха ученика 

4.Предлог мера за 

повећање 

мотивације у 

учењу 

5. Доношење 

одлуке о 

реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

6. Извештај о 

раду секција 

7. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима  

27.11.2020. Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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1. Анализа 

редовне, додатне 

наставе и ефекти 

допунске наставе  

2.  Договор о 

стручном 

усавршавању 

3.Договор о 

интезивирању 

рада са 

даровитим 

ученицима 

4. Предлог плана 

уписа за школску 

2021/2022. 

годину 

5. Договор око 

реализације 

Светосавске 

прославе 

6. Израда 

школског 

часописа 

21.12.2020.  Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1. Припреме 

ученика за 

школско 

такмичење, 

2. Договор о 

прослави 

школске славе 

Сетог Саве, 

3. Анализа 

најчешћих 

правописних 

грешака у 

писменим 

задацима 

ученика, 

4.Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

118.1.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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полугодишта,  

5. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима. 

1.Анализа 

реализације плана 

и програма, 

2..Извештај о 

стручном 

усавршавању, 

3. Извештај о 

раду секција 

23.02.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1. Организација 

школског 

такмичења 

2. Припрема 

ученика за 

општинско – 

републичко 

такмичење 

3. Анализа 

писмених 

задатака 

31.3.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1.Анализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода. 

2. Извештај са 

огледних часова. 

3. Извештај о 

раду секција. 

4. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима. 

5. Извештаји са 

такмичења. 

6. Корелација са 

сродним 

предметима. 

23.4.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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1. Анализа 

резултата са 

такмичења. 

2. Анализа 

примене 

иновација. 

3.

 Припремн

а настава за 

завршне разреде. 

 

27.5.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1. Анализа 

успеха ученика 

на крају наставне 

године, 

2. Сумирање 

и израда 

извештаја о 

резултатима рада 

секције, допунске 

и додатне 

наставе, 

постигнути 

резултати на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

проблема у раду, 

3.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

28.6.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1.Израда и 

усвајање 

Годишњег плана 

рада већа, избор 

председника 

стручног већа, 

избор заменика 

преседника 

стручмог већа, 

20.8.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 135 

 

 

2. Утврђивање 

уџбеника, 

приручника и 

стручне 

литературе, 

3.Анализа 

глобалних и 

оперативних 

планова рада, 

4. Подела рада у 

секцијама., 

5. Предлог 

поделе часова. 

Председник Стручног већа: Мина Веселиновић, професор српског језика и 

књижевности 
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10.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Чланови стручног већа за стране језике су: Мирјана Симић, професор шпанског 

језика и хиспанских књижевности - дипл. филолог шпанског језика и хиспанских 

књижевности - мастер наставник енглеског језика; Кристина Штајцар, професор 

енглеског језика и књижевности - наставник енглеског језика; Милица Радосављевић, 

проф. француског језика и књижевности - наставник латинског језика. 

 

Активности стручног већа за стране језике: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1.Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и допунске 

наставе 

2.Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и 

додатној настави.  

3.Договор о начину 

реализације плана 

и програма и  

иновацијa које ће 

се примењивати у 

настави 

4.Планирање  

реализације  

угледних и 

огледних часова 

5. Проверавање 

предзнања ученика 

првог разреда 

 

29.9.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 

 

 

 

 

1.Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

23.10.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 
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захтева према 

ученицима  

2.Лични план 

професионалног 

усавршавања 

3. Разматрање 

употребе 

наставних 

средстава 

1.Анализа успеха 

ученика на I 

класификационом 

периоду 

2.Анализа и 

вредновање 

постигнућа 

ученика 

3.Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

4.Предлог мера за 

повећање 

мотивације у 

учењу 

5. Доношење 

одлуке о 

реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

6. Договор о 

садржају писмених 

задатака и 

писмених вежби 

7. Извештај о раду 

секција 

8. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

 

30.11.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 

 

 

 

 

1.Анализа редовне, 

додатне наставе и 

ефекти допунске 

 

23.12.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног 
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наставе  

2.  Договор о 

стручном 

усавршавању 

3.Договор о 

интезивирању рада 

са даровитим 

ученицима 

4. Стручна тема 

5. Предлог плана 

уписа за школску 

2018/2019. годину 

већа.  

 

1. Припреме 

ученика за 

школско 

такмичење 

2. Договор о 

прослави школске 

славе Светог Саве 

3. Стручна тема 

30.1.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 

  

1. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Анализа 

реализације плана 

и програма 

3. Интензивирање 

припреме ученика 

за школско 

такмичење 

4. .Извештај о 

стручном 

усавршавању у 

првом 

полугодишту 

5. Извештај о раду 

секција 

6. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

7. Разно 

23.2.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 
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Остваривање 

образовно-

васпитног рада за 

учење на даљину 

26.3.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 

  

Дневни ред: 

1.Организација 

школског 

такмичења 

2.Припрема 

ученика за 

општинско-

републичко 

такмичење 

3.Стручна тема 

4. Анализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

5.Извештај са 

огледних часова 

6 .Извештај о раду 

секција 

7. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

8. Анализа 

резултата са 

такмичења 

9. Анализа 

примене иновација 

10..Припрема 

настава за завршне 

разреде 

11. Стручна тема 

12. Текућа питања 

27.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.5.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 

  

Дневни ред: 

1.Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године 

2. Сумирање и 

израда извештаја о 

28.6.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа. 
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резултатима рада 

секције, допунске 

наставе, додатне, 

постигнути 

резултати на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

проблема у раду 

3. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

Председник стручног већа:  Кристина Штајцар, професор енглеског језика и 

књижевности 
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10.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, РАЧУНАРСТВО  И 

ИНФОРМАТИКУ 

Чланови стручног већаза математику, физику и рачунарство и информатику су: 

Маја Радојичић - дипломирани математичар, наставник математике; Мирослав Матић - 

дипломирани математичар, наставник математике; Смиљка Милићевић - дипломирани 

физичар, наставник физике и електротехнике; Весна Ристић Читаковић - дипломирани 

инжењер организационих наука, наставник рачунарства и информатике; Миле Ракинић 

- наставник рачунарства и информатике, Марко Костић, техничар за индустријску 

фармацеутску технологију, наставник математике. 

 

Активности стручног већа за математику, физику и рачунарство и информатику: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1. Усвајање 

Годишњег плана рада 

већа за школску 

2020/2021.год 

2. Избор председника 

стручног већа и 

подела задужења у 

оквиру стручног већа 

3. Утврђивање 

уџбеника, 

приручника и стручне 

литературе 

4. Анализа глобалних 

и оперативних 

планова рада 

6. План стручног 

усавршавања за 

школску 

2020/2021.год 

7. Разматрање 

материјалних услова 

рада у настави и 

утврђивање предлога 

за набавку наставних 

средстава 

27.08.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 
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1. Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и 

допунске наставе 

2. Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и 

додатној настави.  

3. Договор о начину 

реализације плана 

и програма и  

иновацијa које ће 

се примењивати у 

настави  

4. Планирање 

реализације  

угледних и 

огледних часова 

5. Планирање 

реализације писмених 

задатака, контролних 

вежби и тестова за 

прво полугодиште  

26.09.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 

 

 

 

1. Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима  

2. Лични план 

професионалног 

усавршавања 

3. Анализа резултата 

провере предзнања 

ученика 

4. Текућа питања 

27.10.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 
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1. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

2. Анализа и 

вредновање 

постигнућа ученика 

3. Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

4. Предлог мера за 

повећање мотивације 

у учењу 

5. Доношење одлуке 

о реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

6. Извештај о раду 

секција 

27.11.2020. 

 

Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 
 

 

1. Анализа редовне, 

додатне наставе и 

ефекти допунске 

наставе  

2. Договор о 

стручном 

усавршавању 

3. Договор о 

интезивирању рада 

са даровитим 

ученицима 

4. Предлог плана 

уписа за школску 

2020/2021. годину 

5. Избор тема и 

питања за 

матурски испит 

21.12.2020. 

 

Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

 

 
 
 

1. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

2. Анализа 

25.01.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 
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реализације плана и 

програма 

3. Извештај о 

стручном 

усавршавању 

4. Извештај о раду 

секција 

5. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

6. Договор о 

прослави школске 

славе Светог Саве 

7. Планирање 

писмених задатака, 

контролних вежби и 

тестова за друго 

полугодиште 

1. Припреме ученика 

за школско 

такмичење и  

организација 

школског такмичења 

24.02.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

1. Анализа резултата 

са школског 

такмичења 

2. Припрема ученика 

за Републичко  

такмичења 

3. Анализа најчешћих 

грешака у писменим 

задацима 

31.03.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

1. Анализа успеха на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

2. Извештај са 

огледних часова 

3. Извештај о раду 

секција 

27.04.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 
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1. Анализа резултата 

са такмичења 

2. Анализа примене 

иновација 

3. Припрема настава 

за завршне разреде 

26.05.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

1. Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године 

2. Сумирање и израда 

извештаја о 

резултатима рада 

секције, допунске и 

додатне наставе, 

постигнутим 

резултатима на 

такмичењима и мере 

за превазилажење 

проблема у раду 

3. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

4. Анализа резултата 

након завршених 

матурских испита 

5. Анализа стручног 

усавршавања 

29.06.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

1. Анализа рада 

Стручног већа у 

школској 2020/2021. 

год. 

2. Анализа успеха 

након разредних и 

поправних испита у 

августовском 

испитном року 

3. Израда предлога 

годишњег плана рада 

већа за школску 

2021/2022.год 

4. Подела часова на 

27.08.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 
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наставнике за 

школску 2021/2022. 

год. 

Председник стручног већа: Весна Ристић Читаковић - дипломирани инжењер 

организационих наука, наставник рачунарства и информатике 

 

10.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Чланови стручног већа за физичко васпитање су: Биљана Павловић - професор 

физичке културе, наставник физичког васпитања; Филип Мичев - Дипломирани 

професор физичког васпитања, мастер професор физичког васпитања и спорта, 

наставник физичког васпитања и Небојша Петрашевић - професор физичке културе, 

наставник физичког васпитања. 

Активности стручног већа за физичко васпитање: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1. Израда и 

усвајање Годишњег 

плана рада већа за 

школску 2020/2021. 

годину 

2. Избор 

руководиоца и 

заменика Стручног 

већа; 

3. Утврђивање 

уџбеника;  

4. Предлог поделе 

часова; 

5. Резултати 

разредних и 

поправних испита; 

6. Израда и анализа 

глобалних и 

28.08.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 
 
 
 
 
               / 
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месечних планова 

7. Давање предлога 

за Изборни 

предмет/Изабрани 

спорт 

8. Давање предлога 

за усвајање 

Годишњег плана и 

програма за 

физичко васпитање 

као и свих 

такмичења у 

организацији 

Спорстког Савеза 

за школски спорт и 

олимпијско 

васпитање Србије, 

које је организатор 

такмичења 

1.Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и допунске 

наставе 

2.Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и 

додатној настави. 

3.Договор о начину 

реализације плана 

и програма и 

иновацијa које ће 

се примењивати у 

настави 

4.Планирање 

реализације 

угледних и 

огледних часова 

5. Планирање 

набавке наставних 

01.10.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 

 

 

 

 

/ 
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средстава 

6. Утврђивање 

облика, метода и 

средстава 

коришћења 

одговарајуће 

школске опреме и 

наставних 

средстава 

7.Лични план 

професионалног 

усавршавања 

1. Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима,  

2. Лични план 

професионалног 

усавршавања,  

3. Такмичења и 

припрема ученика 

за такмичења – 

резултати, 

Организација 

унутар одељенских 

и међуодељенских 

такмичења, 

4. Такмичења у 

разним спортовима 

поводом Дана 

школе 

03.11.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
3. Такмичења и 

припрема 

ученика за 

такмичења, 

Организација 

унутар 

одељењских и 

међуодељењских 

такмичења, 

4. Такмичења у 

разним 

спортовима 

поводом Дана 

школе 

 

 

 

 

1.Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

2. Анализа и 

27.11.2020. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 
 
 
 

*Доношење 

одлуке о онлајн 

настави.Према 

одлуци 

Министарства 

просвете услед 
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вредновање 

постигнућа 

ученика 

3. Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

4. Доношење 

одлуке о 

реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

5. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

6. Извештај о раду 

секција 

 
 
 
 
 
              / 

пандемије 

корона вируса 

настава ће се од 

30.11.2020. 

године одвијати 

на даљину. 

током децембра 

месеца. 

1. Анализа рада 

редовне, додатне, 

допунске наставе и 

ефекти; 

2. Договор и 

стручном 

усавршавању; 

3. Договор о 

интезивирању рада 

са даровитим 

ученицима; 

4. Предлог плана 

уписа за школску 

2021/2022. год.; 

5. Извештај о 

физичким 

способностима 

ученика на основу 

извршених 

испитивања; 

6. Анализа рада 

корективне 

гимнастике и мере 

за побољшање 

рада; 

 

22.12.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 

 

/ 
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1. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта, 2. 

Анализа 

реализације плана 

и програма, 3. 

Извештај о 

стручном 

усавршавању у 

првом 

полугодишту, 4. 

Извештај о раду 

секција, 5. 

Остваривање 

исхода у наставним 

предметима,  

6.  Договор о 

прослави школске 

славе Светог Саве,   

7.  Светосавски 

турнир у 

различитим 

спортовима.  

29.01.2021.. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 

7. Светосавски 

турнир у 

различитим 

спортовима. 

 

1.Мере за 

побољшање успеха 

у другом 

полугодишту 

2. Анализа успеха 

на такмичењима 

3.Текућа питања. 

26.02.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 

 

 

/ 

 

1.Организација 

такмичења, 2. 

Припрема ученика 

за такмичења,3. Рад 

са ученицима у 

циљу побољшања 

личне хигијене и 

хигијене спортске 

опреме 

31.03.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 

 

/ 
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1.Анализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода, 2. 

Извештај о раду 

секција, 3. 

Остваривање 

исхода у наставним 

предметима, 4. 

Извештај са 

такмичења, 5. 

Извештај са 

угледних или 

огледних часова, 6. 

Корелација са 

предметима 

 

29.04.2021. Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

1.Анализа 

резултата са 

такмичења, 2. 

Анализа примене 

иновација, 3. 

Реализација кроса – 

пролећног , 4. 

Избор ученика 

генерације у 

спортским 

активностима, 5. 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања   

 

 

28.05.2021. .  Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
3. Реализација 

кроса – 

пролећног 

 

 

. 

 

1.Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године , 

реализација 

01.07.2021.  Записник са 

састанка 

Стручног 

већа 

 
 
 
 

5. Предлог плана 

екскурзија за 

школску 

2021/2022.годину 
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наставног  плана, 

резултати  рада 

(средња оцена), 2. 

Сумирање и израда 

извештаја о 

резултатима рада 

секције, допунске и 

додатне наставе, 

постигнутим 

резултатима на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

проблема у 

радупревазилажење 

проблема у раду, 3. 

Остваривање 

исхода у наставним 

предметима. 4. 

Извештај о 

стручном 

усавршавању,        

5. Предлог плана 

екскурзија за 

школску 

2021/2022.годину 

6. Предлог набавке 

наставних 

средстава.  

             / 6. Предлог 

набавке 

наставних 

средстава  

 

Председник стручног већа: Биљана Павловић, професор физичке културе 
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10.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ, ГЕОГРАФИЈУ, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, 

ФИЛОЗОФИЈУ И СОЦИОЛОГИЈУ 

 Чланови стручног већа за историју, географију, устав и права грађана, 

филозофију и социологију: Радина Бабић - дипломирани социолог, наставник 

социологије, Миланка Велимировић - дипломирани филозоф, наставник филозофије и 

грађанског васпитања, Весна Калоперовић - дипломирани географ, наставник 

географије, Радош Јањуш - дипломирани историчар, мастер историчар, наставник 

историје, Слађана Которчевић - магистар православних богословских наука, наставник 

верске наставе,  Радован Станишић – дипломирани теолог, наставник верске наставе. 

 

Активности стручног већа за историју, географију, устав и права грађана, филозофију и 

социологију: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин праћења 

– докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

Састанак 

стручног већа за 

историју, 

географију, устав 

и права грађана, 

филозофију и 

социологију 

1. Израда и 

усвајање 

Годишњег плана 

рада Стручног 

већа за 

друштвене науке 

у школској 

2020/2021. 

години 

2. Предлог за 

избор 

руководиоца 

Стручног већа и 

његовог 

заменика 

3. Утврђивање 

уџбеника, 

28. 8. 2020. Записник са 

седнице 

стручног већа  
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приручника и 

стручне 

литературе 

4. Избор 

представника 

Стручног већа за 

рад у школским 

тимовима 

5. Предлог плана 

стручног 

усавршавања 

Састанак 

стручног већа 

1. Усвајање 

плана рада 

додатне и 

допунске наставе 

2. Договор око 

организације и 

избора ученика 

за рад у 

допунској и 

додатној 

настави 

3. Договор о 

начину 

реализације 

плана и програма 

и иновација које 

ће се 

примењивати у 

настави 

30. 9. 2020. Записник са 

седнице 

стручног већа 

  

Састанак 

стручног већа 

1. Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова 

и захтева према 

ученицима 

2. Лични план 

28. 10. 2020. Записник са 

седнице 

стручног већа 
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професионалног 

усавршавања 

Састанак 

стручног већа 

1. Анализа 

успеха ученика 

на крају првог 

класификационог 

периода 

2. Анализа и 

вредновање 

постигнућа 

ученика 

3. Предлог мера 

за побољшање 

успеха ученика 

4. Доношење 

одлуке о 

реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

5. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

27. 11. 2020. Записник са 

седнице 

стручног већа 

  

Састанак 

стручног већа 

1. Анализа 

успеха ученика 

на крају првог 

полугодишта 

2. Анализа 

редовне, додатне 

наставе и ефекти 

допунске наставе 

3. Договор о 

стручном 

усавршавању 

4. Договор о 

 
22. 12. 2020. 

Записник са 

седнице 

стручног већа 
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интензивирању 

рада са 

даровитим 

ученицима 

5. Предлог плана 

уписа за школску 

2021/2022. 

годину 

Састанак 

стручног већа 

1. Измене 

годишњег плана 

рада Стручног 

већа за историју, 

географију, устав 

и права грађана, 

филозофију и 

социологију 

2. Припрема 

ученика за 

школска 

такмичења 

3. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

4. Договор о 

прослави 

школске славе 

Светог Саве 

26. 1. 2021. Записник са 

седнице 

стручног већа 

  

Састанак 

стручног већа 

1. 

Интензивирање 

припреме 

ученика за 

школска 

такмичења 

 

2. Извештај о 

стручном 

23. 2. 2021. Записник са 

седнице 

стручног већа 
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усавршавању 

наставника 

Састанак 

стручног већа 

1. Организација 

школског 

такмичења 

2. Текућа питања 

31. 3. 2021. Записник са 

седнице 

стручног већа 

  

Састанак 

стручног већа 

1. Анализа 

успеха на крају 

трећег 

класификационог 

периода 

2. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

20. 4. 2021. Записник са 

седнице 

стручног већа 

  

Састанак 

стручног већа 

1. Анализа 

резултата 

школских 

такмичења 

 

2. Анализа 

примене 

иновација 

 

3. Припремна 

настава за 

завршне разреде 

31. 5. 2021. Записник са 

седнице 

стручног већа 

  

Састанак 

стручног већа 

1. Анализа 

успеха ученика 

на крају наставне 

године 

 

30. 6. 2021. Записник са 

седнице 

стручног већа 
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2. Сумирање 

израда извештаја 

о резултатима 

рада секције, 

допунске 

наставе, додатне, 

постигнути 

резултати на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

проблема о раду 

 

3. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

Председник стручног већа: Радош Јањуш, дипломирани историчар, мастер историчар 
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10.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

Чланови стручног већа за пољопривреду: Станојевић Драгана, дипломирани 

инжењер пољопривреде, наставник пољопривредне групе предмета; Живановић 

Слободан, дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде,  

наставник пољопривредне групе предмета; Тица Јасмина, дипломирани инжењер 

пољопривреде за ратарство, наставника пољопривредне групе предмета; Ђорђевић 

Илона,  дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 

наставник пољопривредне групе предмета; Арсенијевић Биљана, дипломирани 

инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, наставник пољопривредне 

групе предмета; Вулетић Биљана, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, 

наставник пољопривредне групе предмета; Куртешанин Драган, дипломирани 

инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа, организатор 

практичне наставе; Манојловић Владимир, дипломирани инжењер пољопривреде за 

ратарство, наставник пољопривредне групе предмета; Паучковић Александар, 

дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде, наставник 

пољопривредне групе предмета; Остојић Данка, дипломирани инжењер пољопривреде 

за економику – наставник пољопривредне групе предмета; Бучић Тања, дипломирани 

инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа, наставник 

пољопривредне групе предмета; Милошевић Александра, дипломирани инжењер 

пољопривреде сточарски смер, наставник пољопривредне групе предмета; Бојана 

Бирчанин - дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, наставник 

пољопривредне групе предмета. 

 

Активности стручног већа за пољопривреду: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2.Израда и 

усвајање 

Годишњег плана 

рада већа за 

школску 

2020/2021годину, 

28.08.2020 Записник са 

састанка 

стручног већа 

            / 

 

 

          / 
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избор 

председника и 

заменика 

стручног већа 

3. Утврђивање 

предлога 

уџбеника и 

уџбеничког 

комплета, 

приручника и 

додатних 

наставних 

средстава 

4. Анализа 

глобалних и 

оперативних  

планова 

5. Анализа успеха 

након разредних 

и поправних 

испита у 

августовском 

испитном року 

6. Анализа 

обављене 

практичне и блок 

наставе 

7. Извештај о 

раду стручног 

већа у школској 

2019/2020 години 

8. Израда 

предлога поделе 

часова за 

извођење 

образовно-

васпитног рада из 

обавезних 

предмета и 

изборних 

програма и 

активности, у 
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складу са планом 

и програмом 

наставе и учења 

9. Утврђивање 

времена 

реализације 

писмених 

задатака, 

писмених вежби 

и других облика 

писаног 

проверавања 

знања ученика 

10.Сарадња са 

стручним већем 

биологије и 

ветерине у 

погледу плана 

производње и 

организације 

практичне 

наставе 

11. План 

стручног 

усавршавања за 

школску 

2019/2020.год 

12. Разматрање 

материјалних 

услова рада у 

настави и 

утврђивање 

предлога за 

набавку 

наставних 

средстава 

13. Утврђивање 

секција у оквиру 

стручног већа и 

руководилаца 

секција 

14. Утврђивање 
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предлога планова 

и програма 

реализације 

практичне 

наставе и наставе 

у блоку  

15. Утврђивање 

предлога плана 

коришћења 

кабинета 

16. Утврђивање 

предлога за 

именовање 

ментора 

ученицима за 

припрему за 

такмичење и 

полагање 

матурских  

испита 

17. Утврђивање 

предлога 

распореда 

припремне 

наставе за 

ванредне ученике 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

2.Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и 

допунске наставе 

3.Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и 

додатној настави.  

30.09.2020 Записник са 

састанка 

стручног већа 

           / 

 

 

 

             / 
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4.Договор о 

начину 

реализације 

плана и програма 

и  иновацијa које 

ће се 

примењивати у 

настави 

5.Планирање  

реализације  

угледних и 

огледних часова 

6.Одређивање 

ментора за 

такмичења и 

полагање 

матурских испита 

7.Утврђивање 

потреба за 

стручно веће у 

току школске 

године 

8.Организација 

провере 

предзнања 

ученика из 

предмета у 

оквиру стручних 

већа 

9.Стручно 

усавршавање 

наставника 

10, Лични план 

професионалног 

усавршавања 

11.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

30.10.2020 

 

Записник са 

састанка 

стручног већа 
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2.Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима 

3.Утврђивање 

недостатака у 

знању и 

одређивање 

ученика за 

допунски и 

додатни рад 

4.Израда  и 

усвајање 

годишњег плана 

сетве и садње на 

школској 

економији  и 

производним 

површинама 

5.Сарадња са 

стручним већем 

биологије и 

ветерине у 

погледу плана 

производње и 

организације 

практичне 

наставе 

6. Текућа питања                                                

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2.Анализа успеха 

ученика на крају 

првог  

класификационог 

периода 

3.Анализа и 

27.11.2020 

 

Записник са 

састанка 

стручног већа 

          /            / 
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вредновање 

постигнућа 

ученика 

4.Предлог мера за 

побољшање 

успеха ученика и 

5.Предлог мера за 

повећање 

мотивације у 

учењу 

6. Доношење 

одлуке о 

реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

7. Извештај о 

раду секција 

8.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

9.Извештај о 

обављеним 

пословима на 

школској 

економији и 

производним 

површинама у 

протеклом 

периоду 

10.Међусобне 

посете часовима 

11.Стручно 

усавршавање 

наставника 

12.Разно 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2. Предлог броја 

21.12.2020 Записник са 

састанка 

стручног већа 

        Договор о 

интензивирању 

рада са 

даровитим 

ученицима 
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и структуре 

уписа по 

подручјима рада 

и образовним 

профилима за 

школску 

2021/2022.годину 

3.Договор о 

избору тема и 

радних задатака 

за полагање 

матурског испита 

4.Анализа успеха 

ученика на 

крајупрвог 

полугодишта 

школске 

2020/2021 

5.Анализа 

редовне, додатне 

наставе и ефекти 

допунске наставе  

6.Извештај о  

стручном 

усавршавању 

7.Извештај о раду 

секција 

8. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

9.Анализа 

остварености 

стандарда 

квалитета по 

областима на 

нивоу стручног 

већа 

10. Анализа 

обављене 

практичне и блок 

наставе 
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11.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

2.Припрема 

ученика за 

школско 

такмичење 

3.Стручно 

усавршавање 

наставника 

4.Договор о 

прослави 

школске славе св 

Саве 

5.Текућа питања 

25.01.2021 Записник са 

састанка 

стручног већа 

  

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

2.План пролећне 

сетве и садње на 

школском имању 

и производним 

површинама 

3.Договор о 

обележавању 

светог Трифуна 

на школском 

имању 

4.Организација и 

реализација 

школског 

такмичења 

5.Текућа питања 

26.02.2021 Записник са 

састанка 

стручног већа 
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1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

2.Припрема 

ученика за 

општинско-

републичко 

такмичење 

3.Међусобне 

посете часовима 

4.Уједначавање 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима 

5.Стручно 

усавршавање 

наставника 

6.Текућа питања 

31.03.2021 Записник са 

састанка 

стручног већа 

  

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

2.Aнализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

3.Сарадња са 

основним 

школама и 

информисање 

ученика о 

образовним 

профилима 

4.Сарадња са 

стручним већем 

биологије и 

13.04.2021 Записник са 

састанка 

стручног већа 
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ветерине у 

погледу плана 

производње и 

организацији 

практичне 

наставе 

5.Анализа 

резултата са 

такмичења 

6.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

2. Анализа 

примене 

иновација 

3.Припремна 

настава за 

завршне разреде 

4.Сарадња са 

основним 

школама о 

информисању 

ученика о 

образовним 

профилима 

5.Договор о 

реализацији и 

организацији 

матурских и 

завршних испита 

6.Стручно 

усавршавање 

наставника 

27.05.2021. Записник са 

састанка 

стручног већа 

  

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

28.06.2021 Записник са 

састанка 

стручног већа 
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2.Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године 

3. Сумирање и 

израда извештаја 

о резултатима 

рада секције, 

допунске наставе, 

додатне, 

постигнути 

резултати на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

проблема у раду 

4.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

5.Анализа 

обављених 

завршних и 

матурских испита 

6.Опредељивање 

ученика за 

изборне предмете 

према 

образовном 

профилу 

7.Предлог 

дестинација за 

екскурзије 

8.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

предходног 

састанка 

стручног већа 

2.Реализација 

годишњег плана 

рада стручног 

12.07.2021 Записник са 

састанка 

стручног већа  
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већа 

3.Анализа 

обављене 

практичне 

наставе, блок 

наставе и 

професионалне 

праксе 

4.Анализа уписа 

у школску 

2020/2021 годину 

5.Предлог поделе 

часова за 

школску 

2020/2021 годину 

6.Стручно 

усавршавање 

наставника-

извештај о 

присуству 

семинара са 

анализом ефеката 

коришћења истих 

7. Анализа 

остварености 

стандарда 

квалитета по 

областима    на 

нивоу стручног 

већа 

8.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

9.Сарадња са 

стручним већем 

биологије и 

ветерине у 

погледу плана 

производње и 

организације 

практичне 
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наставе 

10.Текућа питања  

 

Председник стручног већа: Драгана Станојевић, дипломирани инжењер пољопривреде 

за ратарство 

10.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ХЕМИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

Чланови стручног већа за хемију и технологију су: Гордана Радојичић -

дипломирани инжењер технологије, наставник хемијско-технолошке групе предмета;  

Томовић Јелена - дипломирани инжењер технологије, наставник хемијско-технолошке 

групе предмета; Александрић Маријана - дипломирани инжењер заштите животне 

средине, наставник хемијско-технолошке групе предмета; Миља Милојевић - 

дипломирани инжењер технологије, наставник хемијско-технолошке групе предмета; 

Јелена Ранковић - дипломирани инжењер технологије, наставник хемијско-технолошке 

групе предмета;  Јована Остојић - дипломирани хемичар, наставник хемије, Марко 

Костић – техничар за индустријску фармацеутску технологију, наставник хемијско-

технолошке групе предмета; Драгана Протић - дипломирани биолог, наставник 

биологије и микробиологије; Ана Животић - дипломирани хемичар, наставник хемије; 

Јован Милосављевић – техничар за заштиту животне средине, наставник хемијско-

технолошке групе предмета; Тања Ристић - дипломирани инжењер технологије, 

наставник хемијско-технолошке групе предмета; Теодора Стојадиновић - дипломирани 

инжењер технологије, наставник хемијско-технолошке групе предмета. 

 

Активности стручног већа за хемију и технологију: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанак 

 

2. Израда и усвајање 

Годишњег плана 

рада већа за школску 

2020/2021.годину 

3. Утврђивање 

предлога за избор 

27.08.2020. Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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председника 

стручног већа, избор 

заменика 

председника 

стручног већа 

4.Утврђивање 

предлога уџбеника и 

уџбеничког 

комплета, 

приручника и 

додатних наставних 

средстава 

5.Анализа глобалних 

и оперативних 

планова рада 

6.Анализа успеха 

након разредних и 

поправних испита у 

августовском 

испитном року 

7. Извештај о раду 

стручног већа у 

школској 2019/2020 

години 

8. Израда предлога 

поделе часова за 

извођење образовно-

васпитног рада из 

обавезних предмета 

и изборних програма 

и активности, у 

складу са планом и 

програмом наставе и 

учења 

9. Утврђивање 

времена реализације 

писмених задатака, 

писмених вежби и 

других облика 

писаног проверавања 

знања ученика 

10. План стручног 
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усавршавања за 

школску 

2020/2021.год 

11. Разматрање 

материјалних услова 

рада у настави и 

утврђивање предлога 

за набавку наставних 

средстава 

12. Утврђивање 

секција у оквиру 

стручног већа и 

руководилаца 

секција 

13. Утврђивање 

предлога плана 

коришћења 

школских 

лабораторија 

14. Утврђивање 

предлога реализације 

блок наставе током 

првог полугодишта 

школске године 

15. Утврђивање 

предлога за 

именовање ментора 

ученицима за 

припрему за 

такмичење 

16. Утврђивање 

предлога распореда 

припремне наставе за 

ванредне ученике 

17.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Усвајање плана 

рада секције, додатне 

и допунске наставе 

29.09.2020. Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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3.Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и додатној 

настави. 

4.Договор о 

29.09.2020.начину 

реализације плана и 

програма и 

иновацијa које ће се 

примењивати у 

настави 

5.Планирање 

реализације угледних 

и огледних часова 

6.Тестирање ученика 

ради провере 

предзнања и анализа 

добијених резултата 

теста 

7.Обележавање 

светског дана 

заштите озонског 

омотача 

8.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и осталих 

ставова и захтева 

према ученицима 

3.Лични план 

професионалног 

усавршавања 

4.Планирање 

реализација вежби за 

ванредне ученике 

5.Договор о 

 

28.10.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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припреми ученика за 

школско такмичење 

из стручних 

предмета 

6.Корелација наставе 

међу предметима 

7.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

3.Анализа и 

вредновање 

постигнућа ученика 

4.Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

5.Предлог мера за 

повећање мотивације 

у учењу 

6. Доношење одлуке 

о реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

7. Извештај о раду 

секција 

8. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

9. Теренски рад на 

узимању узорка за 

анализу земљишта 

10.Обележавање 

међународног дана 

климатских промена 

11.Текућа питања 

 

27.11.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

Стручног већа 

2. Предлог броја и 

структуре уписа 

ученика по 

подручјима рада и 

образовним 

профилима за 

школску 2021/2022. 

годину 

3. Предлог задатака 

за реализацију 

посебног дела 

матурског испита - 

задаци за матурски 

практични рад са 

усменом одбраном 

рада и изборни 

предмет  

4.Учешће на 

састанку Удружења 

средњих стручних 

школа у подручју 

рада хемија-

неметали 

5.Предлог 

реализације блок 

наставе у другом 

полугодишту 

6. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

7. Анализа 

реализације плана и 

програма, редовне, 

додатне и ефекти 

допунске наставе 

8. Извештај о 

стручном 

усавршавању у 

21.12.2020. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

 Учешће на 

састанку 

Удружења 

средњих 

стручних 

школа у 

подручју рада 

хемија-

неметали 
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првом полугодишту 

9. Извештај о раду 

секција 

10. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима, анализа 

и вредновање 

постигнућа ученика 

11. Извештај о раду 

Стручног већа на 

крају првог 

полугодишта 

школске 

2020/2021.године 

12. Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Припрема ученика 

за школско 

такмичење 

3.Договор о 

прослави школске 

славе Светог Саве 

4.Текућа питања 

22.01.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Предлог 

реализације блок 

наставе у другом 

полугодишту 

3.Организација 

школског такмичења 

4.Предлог редукције 

области у Збиркама 

задатака за 

Републичко 

такмичење из Опште 

и неорганске хемије 

и Хемијске 

17.02.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

 Предлог 

редукције 

области у 

Збиркама 

задатака за 

Републичко 

такмичење из 

Опште и 

неорганске 

хемије и 

Хемијске 

технологије 

на захтев 

Удружења 

средњих 

стручних 
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технологије на 

захтев Удружења 

средњих стручних 

школа у подручју 

рада хемија – 

неметали 

5.Разматрање 

предлога измене 

Правилника о 

нормативу стручног 

кадра-мишљење 

Стручног већа на 

захтев Удружења 

средњих стручних 

школа у подручју 

рада хемија – 

неметали 

6.Упознавање о 

одржаном огледном 

часу –предмет 

Прерада и одлагање 

чврстог отпада –блок 

настава,наставна 

јединица Значај 

процеса рециклаже у 

циљу очувања 

животне средине 

7.Текућа питања 

школа у 

подручју рада 

хемија – 

неметали 

-Разматрање 

предлога 

измене 

Правилника о 

нормативу 

стручног 

кадра-

мишљење 

Стручног 

већа на захтев 

Удружења 

средњих 

стручних 

школа у 

подручју рада 

хемија – 

неметали 

 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Учешће на 

састанку Удружења 

средњих стручних 

школа у подручју 

рада хемија-

неметали 

3.Припрема за 

републичко 

такмичење 

4.Обележавање 

31.03.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

-Посета ТЕНТ 

–А-

пречишћавање 

отпадних вода 

-Посета 

водоводу 

Забрежје  

-Реализација 

блок наставе-

Научно 

технолошки 

парк 
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светског дана воде 

5.Посета водоводу 

Забрежје  

6.Посета ТЕНТ –А-

пречишћавање 

отпадних вода 

7.Реализација блок 

наставе-Научно 

технолошки парк 

8.Извештај са 

школског такмичења 

9.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Анализа успеха на 

крају трећег 

класификационог 

периода 

3.Извештај са 

одржаних огледних 

часова 

4.Извештај о раду 

секција 

5. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

6.Посета водоводу 

Барич 

7.Сарадња и посета 

факултета 

8.Обележавање дана 

планете Земље 

9.Посета Pharmanova 

Обреновац 

10.Учешће на 

промоцији школе 

ученицима осмих 

разреда основних 

школа 

11.Реализација блок 

13.04.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

-Посета 

водоводу 

Барич 

-Сарадња и 

посета 

факултета 

-Посета 

Pharmanova 

Обреновац 

-Учешће на 

промоцији 

школе 

ученицима 

осмих разреда 

основних 

школа 

-Реализација 

блок наставе 

ТЕНТ А 

-Посета 

градске 

депоније у 

Обреновцу-

Гребача 
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наставе ТЕНТ А 

12.Посета градске 

депоније у 

Обреновцу-Гребача 

13.Текућа питања 

-1.Усвајање 

записника са 

претходног састанка 

2.Учешће на 

републичком 

такмичењу  

3.Анализа примене 

иновација 

4.Припрема настава 

за ученике завршних 

разреда 

5.Извештај са 

анализом остварених 

постигнућа са 

одржаних такмичења 

6. Сарадња и посета 

факултета 

7. Посета Институту 

Торлак 

8. Посета природном 

резервату 

9.Реализација блок 

наставе –Прва Искра 

–Наменска 

10.Текућа питања 

31.05.2021. Записник са 

састанка 

Стручног већа 

-Учешће на 

републичком 

такмиче -

Посета 

Институту 

Торлак 

- Посета 

природном 

резервату 

-Реализација 

блок наставе –

Прва Искра –

Наменска 

-њу 

 

Председник стручног већа: Гордана Радојичић, дипломирани инжењер технологије  
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10.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ 

Чланови стручног већа за производњу и прераду хране су: Гордана Тимотијевић 

Ђаковић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа, 

наставник прехрамбене групе предмета; Биљана Јараковић, дипломирани инжењер 

прехрамбене технологије биљних производа, наставник прехрамбене групе предмета; 

Весна Бабић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа 

наставник прехрамбене групе предмета; Татјана Љубичић, дипломирани инжењер 

прехрамбене технологије анималних производа, наставник прехрамбене групе 

предмета. 

Активности стручног већа за производњу и прераду хране: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1. Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2. Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и 

допунске наставе 

3.Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у 

секцијама, 

допунској и 

додатној настави. 

4. Договор о 

начину 

реализације плана 

и програма 

и иновацијa које 

ће се 

примењивати у 

настави 

5. Планирање 

реализације 

28.09.2020. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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угледних и 

огледних часова 

6. Договор о 

обављању 

практичне наставе 

7. Планирање 

набавке 

наставних 

средстава 

8. Утврђивање 

облика, метода 

и средстава 

коришћења 

одговарајуће 

школске опреме и 

наставних 

средстава 

9. Остваривање 

координације 

и корелације 

наставе међу 

предметима 

10. Текућа питања 

1. Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима 

3.Лични план 

професионалног 

усавршавања 

4. Утврђивање 

облика, метода и 

средстава 

коришћења 

26.10.2020. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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26.10.2020. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 

одговарајуће 

школске опреме и 

наставних 

средстава 

5. Стручно 

усавршавање 

наставника 

6. Текућа питања 

1. Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Анализа успеха 

ученика на I 

класификационом 

периоду 

3.Анализа и 

вредновање 

постигнућа 

ученика 

4.Предлог мера за 

побољшање 

успеха ученика 

5.Предлог мера за 

повећање 

мотивације у 

учењу 

6. Доношење 

одлуке о 

реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

7.Извештај о раду 

секција 

25.11.2020. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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8. Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

9. Извештај о 

обављеној 

практичној 

настави 

10.Међусобна 

посета часовима 

11.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

полугодишта 

3.Анализа 

реализације плана 

и програма 

4.Извештај о 

стручном 

21.12.2020. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 

усавршавању у 

првом 

полугодишту 

5.Извештај о раду 

секција 

6.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

7.Анализа 

21.12.2020. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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редовне, додатне 

наставе и ефекти 

допунске 

наставе 8.Договор 

о стручном 

усавршавању 

9.Договор о 

интезивирању 

рада са 

даровитим 

ученицима 

10.Предлог плана 

уписа за 

школску 

2021/2022. Годину 

11.Избор тема и 

радних задатака 

за завршне и 

матурске испите 

12.Договор о 

обављању блок 

наставе 

13.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Припрема 

ученика за 

школско 

такмичење 

3.Договор о 

прослави школске 

славе Свети Сава 

4.Анализа рада 

школске пекаре 

5.Анализа 

обављене 

практичне и 

блок наставе 

25.01.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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6.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Интензивирање 

припреме 

ученика за 

школско 

такмичење 

3.Закључци 

Стручног већа о 

обиму и квалитету 

знања ученика 

из стручних 

предмета 

4.Птедлог 

примене нових 

метода 

и начина извођења 

наставе на 

основу праћења 

остваривања 

програма 

образовно-

васпитног 

рада 

5.Текућа питања 

24.02.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

1.Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Организација 

школског 

такмичења 

3.Припрема 

ученика за 

31.03.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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Републичко 

такмичење из 

области 

прераде хране 

4.Организација 

припремне 

наставе за 

завршну годину за 

образовни профил 

пекар и 

образовни профил 

месар 

5.Усвајање листе 

радних задатака 

за завршни испит 

6.Текућа питања 

1.Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Анализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

3.Извештај са 

огледних часова 

4.Извештај о раду 

секција 

5.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

6.Договор о 

организацији и 

реализацији 

завршних испита 

7.Сарадња са 

факултетима 

8.Текућа питања 

23.04.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 

  



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 189 

 

 

1.Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године 

2.Сумирање и 

израда извештаја о 

резултатима рада 

секције,допунске 

наставе,додатне 

,постигнути 

резултати на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

мера у раду 

3.Остваривање 

исхода у 

наставним 

предметима 

4.Анализа 

резултата са 

завршног 

испита 

5.Анализа 

обављене 

практичне и 

блок наставе 

29.06.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 

6.Предлог поделе 

часова 

29.06.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 

  

1.Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

Стручног већа 

2.Предлог поделе 

часова 

19.08.2021. 

Записник 

са 

састанка 

Стручног 

већа 
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3.Избор 

председника 

Стручног 

већа 

4.Текућа питања 

Председник стручног већа: Татјана Љубичић, дипломирани инжењер прехрамбене 

технологије анималних производа. 

 

 

10.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ И ВЕТЕРИНУ 

Чланови стручног већа за биологију и ветерину су: Татјана Мићовић Филиповић - 

доктор ветеринарске медицине, наставник ветеринарске групе предмета; Лидија 

Вуковић -  дипломирани ветеринар, наставник ветеринарске групе предмета;  Жарко 

Угарковић - дипломирани ветеринар, наставник ветеринарске групе предмета, 

Владимир Радосављевић - дипломирани ветеринар, наставник ветеринарске групе 

предмета, Александра Милошевић – дипломирани инжењер пољопривреде - сточарски 

смер, Драгана Протић – дипломирани биолог, наставник биологије, Бојана Бирчанин - 

дипломирани инжењер пољопривреде - сточарски смер, Остојић Данка, дипломирани 

инжењер пољопривреде за економику – наставник предузетништва, Светлана 

Филимоновић – дипломирани ветеринар, наставник ветеринарске групе предмета. 

 

Активности стручног већа биологије и ветерине: 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1. Извештај о раду 

стручног већа у 

школској 2019/2020 

години 

2. Израда и усвајање 

Годишњег плана 

рада већа за 

школску 

2020/2021.годину 

3. Утврђивање 

предлога за избор 

председника 

28.08.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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стручног већа, 

избор заменика 

председника 

стручног већа  

4.Утврђивање 

предлога уџбеника 

и уџбеничког 

комплета, 

приручника и 

додатних наставних 

средстава  

5. Анализа 

глобалних и 

оперативних 

планова рада за 

школску 

2020/2021.годину 

6.Анализа успеха 

након разредних и 

поправних испита у 

августовском 

испитном року 

школске 

2019/2020.године  

7. Планирање 

практичне наставе и 

блок наставе ван 

установе у школској 

2020/2021.години 

8. Обавештење 

наставника о 

коначној подели 

часова и осталих 

задужења у 

школској 

2020/2021.години 

9. Утврђивање 

времена реализације 

писмених задатака, 

писмених вежби и 

других облика 

писаног 
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проверавања знања 

ученика 

10. Одређивање 

ментора и чланова 

тимова за школску 

2020/2021.годину 

11. Разматрање 

материјалних 

услова рада у 

настави и 

утврђивање 

предлога за набавку 

наставних средстава  

12. Стручно 

усавршавање 

наставника- избор 

одабраних програма 

обуке и стручних 

скупова 

13. Утврђивање 

секција у оквиру 

стручног већа и 

руководилаца 

секција  

14. Утврђивање 

предлога за 

именовање ментора 

ученицима за 

припрему за 

такмичење и 

полагање матурског 

испита  

15. Утврђивање 

предлога плана 

коришћења 

кабинета и 

ветеринарске 

амбуланте у 

школској 2020/2021 

1. Усвајање 

записника са 25.09.2020. 
Записник са 

састанка 
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претходно одржаног 

састанка Стручног 

већа 

2.Усвајање плана 

рада секције, 

додатне и допунске 

наставе 

3. Договор око 

организације и 

избора ученика за 

рад у секцијама, 

допунској и 

додатној настави.  

4. Договор о начину 

реализације плана и 

програма и  

иновацијa које ће се 

примењивати у 

настави 

5. Планирање  

реализације  

угледних и 

огледних часова 

6. Организација 

провере предзнања 

ученика(одређивање 

садржај, форме 

теста и резултати 

теста) 

7. Усклађивање 

часова обраде и 

утврђивања 

наставних садржаја 

у оквиру Стручног 

већа 

8. Планирање 

дезинфекције, 

дезинсекције и 

дератизације 

шталског објекта 

9. Лични план 

професионалног 

Стручног већа  
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усавршавања 

10. Текућа питања 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка Стручног 

већа 

2. Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима  

3. Анализа 

здравственог стања 

и прираста код 

животиња 

4. Анализа набавке 

и утрошка хране за 

животиње 

5. Планирање 

бројног стања 

животиња по 

категоријама на 

школском имању 

6. Израда и усвајање 

годишњег плана 

сетве и садње на 

школском имању и 

производним 

површинама 

7. Сарадња са 

Стручним већем 

пољопривреде у 

погледу плана 

производње и 

организације 

практичне наставе 

8. Текућа питања 

27.10.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка Стручног 

већа 

2. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог 

класификационог 

периода 

3. Анализа и 

вредновање 

постигнућа ученика 

4. Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика 

5. Предлог мера за 

повећање 

мотивације у учењу 

6. Доношење одлуке 

о реализацији 

индивидуалног 

образовног плана 

7. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима 

8. Стручно 

усавршавање-

подношење 

извештаја 

9. Међусобне посете 

часова 

10. Текућа питања 

27.11.2020. 

 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

 

 

 

 

 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка Стручног 

већа 

2. Предлог плана 

уписа за школску 

2020/2021. годину 

21.12.2020. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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3. Договор о избору 

тема и  радних 

задатака за 

полагање матурског 

испита 

4. Анализа успеха 

ученика на крају 

првог полугодишта 

5. Анализа 

реализације плана и 

програма, редовне, 

додатне, допунске 

наставе 

6. Извештај о 

стручном 

усавршавању у 

првом полугодишту 

7. Извештај о раду 

секција 

8. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима, 

анализа и 

вредновање 

постигнућа ученика 

9. Предлог мера за 

побољшање успеха 

ученика и за 

повећање 

мотивације у учењу 

10. Анализа 

остварености 

стандарда квалитета 

по областима на 

нивоу стручних 

већа 

11. Извештај о раду 

Стручног већа на 

крају првог 

полугодишта 

школске 

2020/2021.године 
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12. Текућа питања 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка Стручног 

већа 

2. Планирање 

динамике 

одржавања часова 

припреме ученика 

за школско 

такмичење 

3. Договор о 

прослави школске 

славе Сетог Саве 

4. Анализа 

здравственог стања 

и прираста код 

животиња 

5. Анализа набавке 

и утрошка хране за 

животиње 

6. Стручно 

усавршавање-

подношење 

извештаја 

7. Текућа питања 

 

25.01.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка Стручног 

већа 

2. Планирање 

дезинфекције, 

дезинсекције и 

дератизације 

шталског објекта 

3. Стручно 

24.02.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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усавршавање 

4. Припрема 

ученика за школско 

такмичење 

5. Текућа питања 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка 

2. Организација и 

реализација 

школског 

такмичења 

3. Припрема 

ученика за 

општинско-

републичко  

такмичење 

4. Међусобне посете 

часова 

5. Уједначавање 

критеријума 

оцењивања и 

осталих ставова и 

захтева према 

ученицима   

6. Текућа питања 

 

31.03.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 

  

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка 

2. Анализа успеха 

на крају трећег 

класификационог 

периода 

3. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима, 

анализа и 

14.04.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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вредновање 

постигнућа ученика 

4. Предлог мера за 

побољшање успеха 

и повећање 

мотивације у учењу 

5. Анализа 

резултата са 

Републичког 

такмичења  

6. Сарадња са 

основним школама 

о информисању 

ученика о 

образовним 

профилима 

7. Анализа 

здравственог стања 

и прираста код 

животиња 

8. Анализа набавке 

и утрошка хране за 

животиње 

9. Планирање 

бројног стања 

животиња по 

категоријама на 

школском имању 

10. Сарадња са 

Стручним већем 

пољопривреде у 

погледу плана 

производње и 

организације 

практичне наставе 

11. Текућа питања 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка 

28.05.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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2. Анализа примене 

иновација у учењу 

3. Извештаји са 

одржаних угледних 

и  огледних часова 

4. Припремна 

настава за завршне 

разреде 

5. План 

организације и 

реализације 

матурског испита 

6. Извештај са 

анализом 

остварених 

постигнућа са 

одржаних 

такмичења  

7. Предлог чланова 

испитних комисија 

за полагање 

завршног испита и 

чланова из реда 

социјалних 

партнера 

Председник 

Стручног већа 

8. Текућа питања 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка 

2. Анализа успеха 

након обављених 

матурских испита 

3. Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године 

4. Сумирање и 

израда извештаја о 

28.06.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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резултатима рада 

секције, допунске 

наставе, додатне, 

постигнути 

резултати на 

такмичењима и 

мере за 

превазилажење 

проблема у раду 

5. Остваривање 

исхода у наставним 

предметима, 

анализа и 

вредновање 

постигнућа ученика 

6. Реализација 

практичне и блок 

наставе 

7. Закључци 

Стручног већа о 

обиму и квалитету 

знања ученика из 

стручних предмета 

8. Опредељивање 

ученика за изборне 

предмете у оквиру 

образовног профила 

9. Предлог плана 

екскурзија за 

школску 

2021/2022.годину 

10. Предлог поделе 

часова за школску 

2021/2022.годину 

11. Текућа питања 

 

1. Усвајање 

записника са 

претходно одржаног 

састанка 

2. Предлог поделе 

12.07.2021. 

Записник са 

састанка 

Стручног већа 
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часова  

3. Стручно 

усавршавање- 

извештај о 

присуству 

семинарима са 

анализом ефеката 

коришћења истих 

5. Анализа 

остварености 

стандарда квалитета 

по областима на 

нивоу стручних 

већа 

6. Анализа 

здравственог стања 

и прираста код 

животиња 

7. Анализа набавке 

и утрошка хране за 

животиње 

8. Сарадња са 

Стручним већем 

пољопривреде у 

погледу плана 

производње и 

организације 

практичне наставе 

9. Такућа питања 

 

 

Председник стручног већа: Татјана Мићовић Филиповић - доктор ветеринарске 

медицинe 
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11. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ПО 

ОБЛАСТИМА НА НИВОУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

11.1. Стручно веће за српски језик, књижевност и уметност 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, упутства 

и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

100% 

 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

16.7% 
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2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материjал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе време 

и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним 

и васпитним потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а  и плана индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна додатна 

подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим 

ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

83,3% 

 

 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

 

16,7% 

 

 

 

 

 

16,7% 
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2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 

83,3% 

 

 

83,3% 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

16,7% 

 

 

16,7% 

 

 

 

16,7% 

 

 

 

 

16,7% 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

учења. 

 

 

2.4.1.Наставник формативно и сумативно 

оцењуjе у складу са прописима, 

укључуjући и оцењивање оног што су 

ученици приказали током рада на 

пракси*(пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући и 

jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

83,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,7% 

 

 

 

 

16,7% 

 

 

 

16,7% 
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2.5.Сваки ученик 

има прилику да 

буде успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 

уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатнао бразовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

100% 

 

 

 

100% 
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стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак 

у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним 

потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе 

и учења. 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 
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ученицима. 

 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус 

образовања 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање социjалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно 

вођење и саветовање. 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

4.3.1.Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

100% 
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систем 

подршке 

ученицима

из 

осетљивих

група и 

ученицима

са 

изузетним  

способност

има. 

 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика 

са изузетним способностима и ствара 

услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

11.2. Стручно веће за стране језике 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, упутства 

80% 

 

 

 

 

80% 

 

20% 

 

 

 

 

20% 
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и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материjал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе време 

и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним 

80% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

40% 
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и васпитним потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а  и плана индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна додатна 

подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим 

ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

70% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

 

 

50% 

30% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

 

40% 

 

 

 

 

50% 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 212 

 

 

проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

учења. 

 

 

2.4.1.Наставник формативно и сумативно 

оцењуjе у складу са прописима, 

укључуjући и оцењивање оног што су 

ученици приказали током рада на 

пракси*(пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући и 

jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да 

буде успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 

уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

100% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

10% 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатнао бразовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак 

у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним 

потребама. 

70% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 
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3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе 

и учења. 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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образовања  

 

 

 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

     4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање социjалних   

вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно 

вођење и саветовање. 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима

из 

осетљивих

група и 

ученицима

са 

изузетним  

способност

има. 

4.3.1.Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности за 

100% 

 

 

100%, 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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 подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика 

са изузетним способностима и ствара 

услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

11.3. Стручно веће за математику, физику, рачунарство и информатику 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, 

упутства и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног 

процеса. 

93,33 % 

 

94,17% 

 

98,83% 

 

 

 

6,67% 

 

5,83% 

 

1,17% 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 217 

 

 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа 

сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи 

учења (користи питања, 

идеjе, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

100% 

 

 

 

97,50% 

 

 

 

92,50% 

 

 

 

 

2,50% 

 

 

 

7,50% 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни 

материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе 

време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним 

потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на 

основу ИОП-а  и плана 

индивидуализациjе. 

97,50% 

 

92,17% 

 

 

93,33% 

 

 

97,50% 

 

2,50% 

 

7,83% 

 

 

6,67% 

 

 

2,50% 
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2.2.5.Ученици коjима jе потребна 

додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се 

подстиче њихов напредак и интеракциjа 

са другим ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

95,83% 

 

 

94,17% 

 

4,17% 

 

 

5,83% 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и 

вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

89,17% 

 

 

84,17% 

 

83,33% 

 

79,17% 

 

91,67% 

 

75% 

10,83% 

 

 

15,83% 

 

16,67% 

 

20,83% 

 

8,33% 

 

25% 

  

2.4.Поступци 

 

2.4.1.Наставник формативно и 
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вредновања су у 

функциjи даљег 

учења. 

 

сумативно оцењуjе у складу са 

прописима, укључуjући и оцењивање 

оног што су ученици приказали током 

рада на пракси*(пракса ученика у 

средњоj стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући 

и jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени 

своj напредак и напредак осталих 

ученика. 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

87,50% 

 

85,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,50% 

 

14,17% 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи 

разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

 

 

 

 

 

97,50% 

 

 

 

 

 

 

 

2,50% 
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радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

98,83% 

 

93,17% 

 

98,83% 

1,17% 

 

6,83% 

 

1,17% 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатна образовна подршка 

остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу 

часове додатног рада остваруjу 

напредак у складу са 

програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

98,83% 

 

98,17% 

 

100% 

 

 

95,67% 

98% 

 

 

96,67% 

1,17% 

 

1,83% 

 

 

 

 

4,33% 

2% 

 

 

3,33% 
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припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

 

96,67% 

 

94,17% 

 

 

3,33% 

 

5,83% 

 

 

 

 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности 

у сарадњи са релевантним 

институциjама и поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из jедног у други циклус 

97,50% 

 

98,33% 

97,50% 

 

96,67% 

 

95% 

 

 

99,17% 

2,50% 

 

1,67% 

2,50% 

 

3,33% 

 

5% 

 

 

0,83% 
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образовања 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна 

комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и 

ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, 

односно кариjерно вођење и 

саветовање. 

95% 

 

 

95% 

 

 

99,67% 

 

96,67% 

5% 

 

 

5% 

 

 

0,33% 

 

3,33% 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима 

из 

осетљивих 

група и 

ученицима 

са 

изузетним  

способност

4.3.1.Школа ствара услове за упис 

ученика из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности 

100% 

99,17% 

 

98,83% 

 

 

 

98,83% 

 

0,83% 

 

1,17% 

 

 

 

1,17% 
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има. 

 

за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу 

ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање (акцелерациjа; 

обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

 

 

99,17% 

 

 

 

95,63% 

 

 

0,83% 

 

 

 

4,37% 

 

11.4. Стручно веће за физичко васпитање 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандари 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, 

упутства и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног 

процеса. 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа 

сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи 

учења (користи питања, 

идеjе, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни 

материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе 

време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним 

потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на 

основу ИОП-а  и плана 

индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се 

подстиче њихов напредак и интеракциjа 

са другим ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и 

вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

 

2.4.1.Наставник формативно и 

сумативно оцењуjе у складу са 

прописима, укључуjући и оцењивање 

 

 

100% 
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учења. 

 

оног што су ученици приказали током 

рада на пракси*(пракса ученика у 

средњоj стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући 

и jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени 

своj напредак и напредак осталих 

ученика. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи 

разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

 

100% 

 

 

 

100% 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатна образовна подршка 

остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу 

часове додатног рада остваруjу 

напредак у складу са 

програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

100% 

 

 

 

100% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности 

у сарадњи са релевантним 

институциjама и поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из jедног у други циклус 

образовања 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

   4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно 

100% 
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социjални развоj 

ученика. 

 

решавање проблема, ненасилна 

комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и 

ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, 

односно кариjерно вођење и 

саветовање. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима 

из 

осетљивих 

група и 

ученицима 

са 

изузетним  

способност

има. 

 

4.3.1.Школа ствара услове за упис 

ученика из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности 

за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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механизме за идентификациjу 

ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање (акцелерациjа; 

обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

11.5. Стручно веће за историју, географију, устав и права грађана, филозофију и 

социологију 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, 

упутства и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног 

процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

 

 

 

0% 

 

10% 

 

0% 
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питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа 

сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи 

учења (користи питања, 

идеjе, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни 

материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе 

време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним 

потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на 

основу ИОП-а  и плана 

индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна 

додатна подршка учествуjу у 

90% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 
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заjедничким активностима коjима се 

подстиче њихов напредак и интеракциjа 

са другим ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

0% 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и 

вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

60% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

20% 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

80% 

 

 

30% 

 

 

 

 

30% 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

 

2.4.1.Наставник формативно и 

сумативно оцењуjе у складу са 

прописима, укључуjући и оцењивање 

оног што су ученици приказали током 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

0% 
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учења. 

 

рада на пракси*(пракса ученика у 

средњоj стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући 

и jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени 

своj напредак и напредак осталих 

ученика. 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

80% 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

20% 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи 

разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 
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вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

 

 

80% 

 

 

20% 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатна образовна подршка 

остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу 

часове додатног рада остваруjу 

напредак у складу са 

програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

80% 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

0% 
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знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

0% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности 

у сарадњи са релевантним 

институциjама и поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из jедног у други циклус 

образовања 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

     4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна 

100% 

 

 

 

0% 
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ученика. 

 

комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и 

ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, 

односно кариjерно вођење и 

саветовање. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима 

из 

осетљивих 

група и 

ученицима 

са 

изузетним  

способност

има. 

 

4.3.1.Школа ствара услове за упис 

ученика из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности 

за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

0% 
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ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање (акцелерациjа; 

обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

0% 

 

11.6. Стручно веће за хемију и технологију 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандари 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, упутства 

и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

 

 

100% 

 

 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материjал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе време 

и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним 

и васпитним потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а  и плана индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна додатна 

подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим 

ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

100% 

 

 

88% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

100% 
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усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

57% 

 

 

 

79% 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

 

 

 

21% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

35% 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

учења. 

 

 

2.4.1.Наставник формативно и сумативно 

оцењуjе у складу са прописима, 

укључуjући и оцењивање оног што су 

ученици приказали током рада на 

пракси*(пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући и 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

 

 

 

69% 

 

 

78% 

 

 

 

 

 

31% 

 

 

22% 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 

уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 241 

 

 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатнао бразовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак 

у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним 

потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе 

и учења. 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус 

образовања. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање социjалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове 

100% 

 

 

 

 

 

91% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

9% 
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околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно 

вођење и саветовање. 

 

 

100% 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима

из 

осетљивих

група и 

ученицима

са 

изузетним  

способност

има. 

 

4.3.1.Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика 

са изузетним способностима и ствара 

услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 
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11.7. Стручно веће за пољопривреду 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандари 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, упутства 

и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у 

оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

90% 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

87% 

 

 

13% 
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васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материjал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе време 

и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним 

и васпитним потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а  и плана индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна додатна 

подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим 

ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

88% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

86% 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

 

 

87% 

 

12% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

14% 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

13% 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

89% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

88% 

 

 

11% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

12% 
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решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 

 

95% 

 

 

88% 

 

 

 

90% 

 

 

5% 

 

 

12% 

 

 

 

10% 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

учења. 

 

 

2.4.1.Наставник формативно и сумативно 

оцењуjе у складу са прописима, 

укључуjући и оцењивање оног што су 

ученици приказали током рада на 

пракси*(пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући и 

jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

 

87% 

 

 

 

87% 

 

 

95% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

13% 

 

 

 

13% 

 

 

5% 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

90% 

 

 

10% 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 247 

 

 

успешан. 

 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 

уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

87% 

 

 

 

 

86% 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

130% 

 

 

 

 

14% 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатнао бразовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

89% 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

 

 

 

87% 

11% 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

 

 

 

13% 
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наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак 

у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним 

потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе 

и учења. 

 

 

 

86% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

14% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

11% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

90% 

 

 

 

86% 

 

 

87% 

 

 

 

10% 

 

 

 

14% 

 

 

13% 
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ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус 

образовања 

89% 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

90% 

11% 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

10% 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

    4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање социjалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно 

вођење и саветовање. 

 

88% 

 

 

 

 

87% 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

95% 

 

12% 

 

 

 

 

13% 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

5% 

4.3. У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима

4.3.1.Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

90% 

 

 

 

89% 

 

 

 

10% 

 

 

 

11% 
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из 

осетљивих

група и 

ученицима

са 

изузетним  

способност

има. 

 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика 

са изузетним способностима и ствара 

услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

 

89% 

 

 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

95% 

 

11% 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

5% 

 

11.8. Стручно веће за биологију и ветерину 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, 

упутства и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 251 

 

 

повезуjе делове часа користећи 

различите методе (облике рада, 

технике, поступке…), односно 

спроводи обуку у оквиру 

занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног 

процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа 

сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи 

учења (користи питања, 

идеjе, коментаре ученика, 

подстиче вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни 

материjал индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе 

време и пажњу сваком 

ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на 

основу ИОП-а  и плана 

индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна 

додатна подршка учествуjу у 

заjедничким активностима коjима се 

подстиче њихов напредак и интеракциjа 

са другим ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

90% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

80% 

 

 

 

80% 
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2.3.6.Ученик планира, реализуjе и 

вреднуjе проjекат у настави самостално 

или уз помоћ наставника. 

80% 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

учења. 

 

 

2.4.1.Наставник формативно и 

сумативно оцењуjе у складу са 

прописима, укључуjући и оцењивање 

оног што су ученици приказали током 

рада на пракси*(пракса ученика у 

средњоj стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући 

и jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени 

своj напредак и напредак осталих 

ученика. 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

80% 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и 

одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи 

 

 

100% 
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разноврсне поступке за 

мотивисање ученика уважаваjући 

њихове различитости и претходна 

постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатна образовна подршка 

остваруjу постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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часове додатног рада остваруjу 

напредак у складу са 

програмским циљевима и 

индивидуалним потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање 

наставе и учења. 

80% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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у сарадњи са релевантним 

институциjама и поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима 

при преласку из jедног у други циклус 

образовања 

100% 

 

 

100% 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

    4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање 

социjалних вештина (конструктивно 

решавање проблема, ненасилна 

комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави 

стилови живота, права детета, заштита 

човекове околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и 

ваннаставне активности подстиче се 

професионални развоj ученика, 

односно кариjерно вођење и 

саветовање. 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима 

из 

осетљивих 

група и 

4.3.1.Школа ствара услове за упис 

ученика из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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ученицима 

са 

изузетним  

способност

има. 

 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности 

за подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу 

ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за 

њихово напредовање (акцелерациjа; 

обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9. Стручно веће за производњу и прераду хране 

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

2.1.Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на 

часу. 

2.1.1.Ученику су jасни циљеви 

часа/исходи учења и зашто то што jе 

планирано треба да научи. 

2.1.2.Ученик разуме обjашњења, упутства 

и кључне поjмовe. 

2.1.3.Наставник успешно структурира и 

повезуjе делове часа користећи различите 

методе (облике рада, технике, 

поступке…), односно спроводи обуку у 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

10% 
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оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса. 

2.1.4.Наставник поступно 

поставља 

питања/задатке/захтеве 

различитог нивоа сложености. 

2.1.5.Наставник усмерава 

интеракциjу међу ученицима 

тако да jе она у функциjи учења 

(користи питања, идеjе, 

коментаре ученика, подстиче 

вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално користи 

постоjећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања. 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

2.2.Наставник 

прилагођава рад на 

часу образовно-

васпитним 

потребама ученика. 

 

2.2.1.Наставник прилагођава захтеве 

могућностима сваког ученика. 

2.2.2.Наставник прилагођава 

начин рада и наставни материjал 

индивидуалним 

карактеристикама сваког 

ученика. 

2.2.3.Наставник посвећуjе време 

и пажњу сваком ученику у 

складу са његовим образовним 

и васпитним потребама. 

2.2.4.Наставник примењуjе специфичне 

задатке/активности/материjале на основу 

ИОП-а  и плана индивидуализациjе. 

2.2.5.Ученици коjима jе потребна додатна 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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подршка учествуjу у заjедничким 

активностима коjима се подстиче њихов 

напредак и интеракциjа са другим 

ученицима. 

2.2.6.Наставник прилагођава темпо рада 

различитим образовним и васпитним 

потребама ученика. 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Ученици 

стичу знања, 

усваjаjу 

вредности, 

развиjаjу 

вештине и 

компетенциjе на 

часу. 

 

2.3.1.Активности/радови ученика 

показуjу да су разумели предмет учења 

на часу, умеjу да примене научено и 

образложе како су дошли до решења. 

2.3.2.Ученик повезуjе предмет учења са 

претходно наученим у различитим 

областима, професионалном праксом и 

свакодневним животом. 

2.3.3.Ученик прикупља, критички 

процењуjе и анализира идеjе, одговоре и 

решења. 

2.3.4.Ученик излаже своjе идеjе и износи 

оригинална и креативна решења. 

2.3.5.Ученик примењуjе повратну 

информациjу да реши задатак/унапреди 

учење. 

2.3.6.Ученик планира, реализуjе и вреднуjе 

проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

80% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

80% 

 

 

 

70% 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

2.4.Поступци 

вредновања су у 

функциjи даљег 

 

2.4.1.Наставник формативно и сумативно 

оцењуjе у складу са прописима, 

укључуjући и оцењивање оног што су 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 260 

 

 

учења. 

 

ученици приказали током рада на 

пракси*(пракса ученика у средњоj 

стручноj школи). 

2.4.2.Ученику су jасни критериjуми 

вредновања. 

2.4.3.Наставник даjе потпуну и 

разумљиву повратну информациjу 

ученицима о њиховом раду,укључуjући и 

jасне препоруке о нареднимкорацима. 

2.4.4.Ученик поставља себи циљеве у 

учењу. 

2.4.5.Ученик уме критички да процени своj 

напредак и напредак осталих ученика. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

2.5.Сваки ученик 

има прилику да буде 

успешан. 

 

2.5.1.Наставник/инструктор практичне 

наставе и ученици се међусобно 

уважаваjу, наставник/инструктор 

практичне наставе подстиче ученике на 

међусобно уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржава дисциплину 

у складу са договореним правилима. 

2.5.2.Наставник користи разноврсне 

поступке за мотивисање ученика 

уважаваjући њихове различитости и 

претходна постигнућа. 

2.5.3.Наставник подстиче интелектуалну 

радозналост и слободно изношење 

мишљења. 

2.5.4.Ученик има могућност избора у 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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вези са начином обраде теме,обликом 

рада или материjала. 

2.5.5.Наставник показуjе поверење у 

могућности ученика и има позитивна 

очекивања у погледу успеха 

 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

3.2.Школа 

континуирано 

доприноси бољим 

образовним 

постигнућима 

ученика. 

 

3.2.1.Резултати праћења образовних 

постигнућа користе се за даљи развоj 

ученика. 

3.2.2.Ученици коjима jе потребна 

додатнао бразовна подршка остваруjу 

постигнућа у складу са 

индивидуалним циљевима 

учења/прилагођеним образовним 

стандардима. 

3.2.3.Ученици су укључени у допунску 

наставу у складу са своjим потребама. 

3.2.4.Ученици коjи похађаjу допунску 

наставу показуjу напредак у учењу. 

3.2.5.Ученици коjи похађаjу часове 

додатног рада остваруjу напредак 

у складу са програмским 

циљевима и индивидуалним 

потребама. 

3.2.6.Школа реализуjе квалитетан програм 

припреме ученика за завршни испит. 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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3.2.7.Резултати инициjалних и 

годишњих тестова и провера 

знања користе се у 

индивидуализациjи подршке у 

учењу. 

3.2.8.Резултати националних и 

међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе 

и учења. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета 

Критеријуми квалитета + - 

4.1.У школи 

функционише 

систем пружања 

подршке свим 

ученицима. 

 

4.1.1.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање подршке ученицима у учењу. 

4.1.2.Школа предузима разноврсне мере за 

пружање васпитне подршке ученицима. 

4.1.3.На основу анализе успеха и владања 

предузимаjу се мере подршке ученицима. 

4.1.4.У пружању подршке 

ученицима школа укључуjе 

породицу односно законске 

заступнике. 

4.1.5.У пружању подршке ученицима 

школа предузима различите активности у 

сарадњи са релевантним институциjама и 

поjединцима. 

4.1.6.Школа пружа подршку ученицима при 

преласку из jедног у други циклус 

образовања 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

4.2.Ушколи се 

подстиче лични, 

     4.2.1.Ушколи се организуjу 

програми/активности за развиjање социjалних 

100% 
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професионални и 

социjални развоj 

ученика. 

 

вештина (конструктивно решавање проблема, 

ненасилна комуникациjа…). 

4.2.2.На основу праћења укључености 

ученика у ваннаставне активности и 

интересовања ученика, школа утврђуjе 

понуду ваннаставних активности. 

4.2.3.Ушколи се промовишу здрави стилови 

живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развоj. 

4.2.4.Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални 

развоj ученика, односно кариjерно 

вођење и саветовање. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

4.3.У 

школи 

функцион

ише 

систем 

подршке 

ученицима

из 

осетљивих

група и 

ученицима

са 

изузетним  

способност

има. 

 

4.3.1.Школа ствара услове за упис ученика 

из осетљивих група. 

4.3.2.Школа предузима мере за редовно 

похађање наставе ученика из осетљивих 

група. 

4.3.3.Ушколи се примењуjе 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним 

способностима. 

4.3.4.У школи се организуjу 

компензаторни програми/активности за 

подршку учењу за ученике из 

осетљивих група. 

4.3.5.Школа има успостављене 

механизме за идентификациjу ученика 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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са изузетним способностима и ствара 

услове за њихово напредовање 

(акцелерациjа; обогаћивање програма). 

4.3.6.Школа сарађуjе са релевантним 

институциjама и поjединцима у подршци 

ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

 

 

 

 

100% 
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12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 

12.1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Чланови Стручног актива за школску 2020/2021. годину су: 

1. Лидија Вуковић, представник наставника предметне наставе ветеринарске групе 

предмета; 

2. Илона Ђорђевић, представник наставника предметне наставе пољопривредне групе 

предмета; 

3. Јована Остојић, представник наставника предметне наставе хемијско-технолошке 

групе предмета; 

4. Кристина Штајцар, наставник предметне наставе енглеског језика; 

5. Драгана Живковић, наставник предметне наставе српског језика и књижевности; 

6. Миљана Бабић, педагог; 

7. Ивана Симеуновић, представник Савета родитеља; 

8. Елена Симоновић, представник Ученичког парламента; 

9. представник јединице локалне самоуправе. 

 

Члан представник јединице локалне самоуправе није додељен од стране надлежне 

локалне самоуправе. 

 

Активности Стручног актива школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време Начин праћења 

 

1.Формирање 

стручног актива, 

избор председника и 

заменика 

2.Израда и усвајање 

Годишњег плана 

рада 

3.Разно. 

 

 

Чланови Актива 1.10.2020. 
Записник са 

састанка Актива 
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1.Усвајање 

записника са 

претходне седнице 

Стручног актива за 

развојно планирање 

2.Утврђивање стања 

у школи у 

појединим 

областима њеног 

живота и рада 

3.Анализа 

реализације 

активности 

предвиђене 

развојним планом 

школе 

4.Разно. 

 

Чланови Актива 4.03.2021. 
Записник са 

састанка Актива 

1.Усвајање 

записника са друге 

седнице Актива за 

развојно планирање 

2.Постизање 

консензуса о 

областима у које 

треба увести 

промене и 

одређивање шта је 

то на чему треба 

радити 

3.Израда извештаја о 

реализованим 

активностима 

4.Разно. 

 

Чланови Актива 8.07.2021. 
Записник са 

састанка Актива 

Председник Стручног актива: Драгана Живковић 
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12.2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Чланови Стручног актива за школску 2020/2021. годину су: 

1. Данијела Лазић, представник стручног већа за српски језик и књижевност и 

уметност; 

2. Смиљка Милићевић, представник стручног већа математика, физику и 

информатику; 

3. Радош Јањуш представник стручног већа за историју, географију, филозофију и 

социологију; устав и права грађана; 

4. Јелена Томовић, представник стручног већа  за хемију и технологију; 

5. Данка Остојић, представник стручног већа пољопривреда; 

6. Гордана Тимотијевић Ђаковић, представник стручног већа за област производња и 

прерада хране; 

7. Жарко Угарковић, представник стручног већа биологија и ветерина; 

8. Миљана Бабић, педагог школе. 

 

Активности Стручног актива школске 2020/2021. године: 

Активности Време реализације Начин праћења 
Носиоци  

активности 

1. Избор 

председника и 

заменика 

Стручног актива; 

2. Израда извештаја 

о раду Стручног 

актива за 

школску 

2019/2020. 

годину и 

усвајање плана 

рада Стручног 

актива за 

школску 

2020/2021. 

годину; 

3. Разматрање 

29.10.2020. 
Записник са 

састанка Актива 

Чланови актива 
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резултата 

провере 

предзнања  

ученика и начина 

усклађивања 

програма са 

предзнањем 

ученика; 

4. Разно. 

1. Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

одржаног 

29.10.2020., 

2. Праћење 

реализације 

Школског 

програма, 

3. Праћење измена 

и допуна наставних 

планова и 

програма, 

4. Израда предлога 

школског програма 

за наредни 

четворогодишњи 

период 

(организација рада 

и подела 

задужења), 

5. Разно. 

29.01.2021. 
Записник са 

састанка Актива 

Чланови актива 
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1. Усвајање 

записника са 

претходно 

одржаног састанка 

одржаног 

29.01.2021., 

2. Анализа 

остварености  

исхода учења код 

свих ученика, 

3. Анализа 

постигнућа ученика 

након завршних и 

матурских испита, 

4. Израда извештаја 

о раду Актива за 

школску 2020/2021. 

годину. 

06.07.2021. 
Записник са 

састанка Актива 

Чланови актива 

 

Председник Стручног актива: Миљана Бабић 
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13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА 

13.1. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика за школску 2020/2021. годину 

чине педагог школе и одељењске старешине: 

 

Разред и 

одељење 

Чланови тима 

1/1 Миљана Бабић, Лидија Вуковић 

1/2 Миљана Бабић, Александар Паучковић 

1/3 Миљана Бабић,  Тања Бучић 

1/4 Миљана Бабић, Маријана Александрић 

1/5 Миљана Бабић, Јелена Томовић 

1/6 Миљана Бабић,  Данијела Лазић 

2/1 Миљана Бабић, Владимир Радосављевић 

2/2 Миљана Бабић, Драгана Станојевић 

2/3 Миљана Бабић, Илона Ђорђевић 

2/4 Миљана Бабић, Јована Остојић 

2/5 Миљана Бабић, Гордана Радојичић 

2/6 Миљана Бабић, Биљана Јараковић 

3/1 Миљана Бабић, Жарко Угарковић 

3/2 Миљана Бабић, Биљана Арсенијевић 

3/3 Миљана Бабић, Биљана Вулетић 

3/4 Миљана Бабић, Маја Радојичић 

3/5 Миљана Бабић, Јелена Ранковић 

3/6 Миљана Бабић, Гордана Тимотијевић Ђаковић 

4/1 Миљана Бабић, Татјана Мићовић Филиповић 

4/2 Миљана Бабић, Биљана Павловић 

4/4 Миљана Бабић, Љиљана Чолић 

4/5 Миљана Бабић,Теодора Стојадиновић 
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Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

 

1. Формирање Тима за каријерно вођење 

и саветовање ученика, избор председника 

и заменика; 

2.Усвајање Плана рада Тима за каријерно 

вођење и саветовање за школску 

2020/2021. годину 

3.Разно. 

 

чланови 

Тима 
1.10.2020 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника од 1.10.2020. 

године, 

2.Избор радионица везаних за  каријерно 

вођење и саветовање ученика 

3.Разно. 

 

чланови 

Тима 
30.10.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка, одржаног 30.10.2020. године; 

2. Извештај одељењских старешина о 

спроведеним радионицама у својим 

одељењима („Писмо каријерном 

саветнику“ и „Карактеристике доброг-

лошег мајстора“); 

3. Пружање помоћи ученику да формира 

реалну слику о својим способностима, 

особинама личности, интересовањима и 

планирању професионалног развоја -

договор о реализацији радионице међу 

ученицима завршних разреда и подела 

материјала; 

4.Разно.  

 

чланови 

Тима 
29.1.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника са претходног 

састанка, одржаног 29.1.2021. године; 

2. Извештај одељењских старешина о 

спроведеној радионици “Упознај 

занимања“ за ученике завршних разреда. 

3. Договор са педагошком службом у вези 

чланови 

Тима 
26.02.2021 

Записник са 

састанка 

Тима 
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тестирања ученика у области каријерног 

вођења и спровођење тестирање ученика 

четвртог разреда, као и осталих 

заинтересованих ученика тестом 

професионалног интересовања. 

4. Разно.  

1. Усвајање записника са претходног 

састанка, одржаног 26.2.2021. године; 

2. Извештај педагога о резулатима 

тестирања ученика завршних разреда-тест 

професионалног интересовања. 

3. Израда информатора за упис ученика у 

први разред Пољопривредно-хемијске 

школе 

4. Разно.  

чланови 

Тима 
20.05.2021 

Записник са 

састанка 

Тима 

 

Председник Тима: Теодора Стојадиновић 

 

13.2. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим за инклузивно образовање школске 2020/2021. године чине одељењски 

старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ, односно 

старатељ детета коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, а по 

потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. 

 Тим за инклузивно образовање за школску 2020/2021. годину чине:  

 

Раз.и

одељ. Чланови тима 

1/1 Лидија Вуковић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

1/2 Александар Паучковић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

1/3 Тања Бучић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

1/4 Маријана Александрић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 
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заступник, наставници  предметне наставе 

1/5 Јелена Томовић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

1/6 Данијела Лазић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

2/1  Владимир Радосављевић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

2/2 Драгана Станојевић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

2/3  Илона Ђорђевић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

2/4   Јована Остојић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

2/5    Гордана Радојичић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

2/6 Биљана Јараковић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

3/1  Жарко Угарковић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

3/2 Биљана Арсенијевић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

3/3 Биљана Вулетић,   Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

3/4 Маја Радојичић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

3/5 Јелена Ранковић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 

3/6  Гордана Тимотијевић Ђаковић,  Миљана Бабић, родитељ/односно други 

законски заступник, наставници  предметне наставе 

4/1 Татјана Мићовић Филиповић, Миљана Бабић, родитељ/односно други 

законски заступник, наставници  предметне наставе 

4/2 Биљана Павловић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

4/4 Љиљана Чолић,  Миљана Бабић, родитељ/односно други законски заступник, 

наставници  предметне наставе 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 274 

 

 

4/5 Теодора Стојадиновић, Миљана Бабић, родитељ/односно други законски 

заступник, наставници  предметне наставе 

 

Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Идентификовање ученика 

којима је неопходна додатна 

подршка на основу 

прикупљених информација;                  

2. Формирање тимова за 

израду ИОП-а за сваког 

појединачног ученикаи 

договор о динамици рада;                                

3. Разно 

Чланови Тима 19.10.2020. 
Записник са 

састанка Тима 

1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

одржаног 19.10.2020. год; 

2. Анализа реализованих 

активности – евалуација 

након завршетка првог 

полугодишта 

3. Договор о даљим 

активностима Тима у 

другом полугодишту; 

4. Разно 

Чланови Тима 22.12.2020. 
Записник са 

састанка Тима 

1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

одржаног 22.12.2020., 

2. Израда нових ИОПа и 

кориговање постојећих у 

складу са праћењем 

напредовања сваког 

идентификованог ученика, 

3. Разно. 

Чланови Тима 22.01.2021. 
Записник са 

састанка Тима 

1. Усвајање записника са Чланови Тима 01.04.2021. Записник са 
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претходног састанка 

одржаног 22.01.2021. 

2. Праћење напредовања 

ученика који раде по ИОПу, 

3. Договор о даљим 

активностима Тима, 

4. Разно. 

састанка Тима 

1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

одржаног 01.04.2021. 

2. Евалуација остварености 

исхода у учењу ученика 

завршних разреда и договор 

о припреми и извођењу 

матурских-завршних 

испита, 

3. Разно. 

Чланови Тима 04.06.2021. 
Записник са 

састанка Тима 

1. Усвајање записника са 

претходног састанка 

одржаног 04.06.2021. 

2. Анализа реализованих 

активности из Акционог 

плана Тима, 

3. Праћење и вредновање 

ИОПа, 

Разно. 

Чланови Тима 28.06.2021. 
Записник са 

састанка Тима 

Координатор рада Тима: Миљана Бабић, педагог 

13.3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Чланови Тима за школску 2020/2021. Годину су: 

1. Миљана Бабић, педагог школе, 

2. Биљана Павловић, наставник физичког васпитања, 

3. Драгана Протић, наставник биологије, 

4. Јелена Ранковић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, 
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5. Драгана Живковић, наставник српског језика и књижевности, 

6. Тања Старчевић, наставник рачунарства и информатике, 

7. Радина Бабић, наставник социологије, 

8. Биљана Вулетић, наставник пољопривредне групе предмета, 

9. Весна Бабић, наставник прехрамбене групе предмета, 

10. Драган Куртешанин, организатор практичне наставе 

- представници родитеља ученика, 

- представници јединице локалне самоуправе, 

-стручњаци за поједина питања ван школе (установе социјалне, односно здравствене 

заштите, представник полиције и др). 

 

Активности тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1.Формирање Тима, избор председника и 

заменика 

2.Израда плана рада Тима 

3.Евалуација-анализа реализације 

програма за заштиту деце за протеклу 

школску годину: анализа о предузетим 

превентивним и интервентним 

активностима. 

4.Разно 

Чланови 

Тима 

 

29.09.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

 

 

1.Избор радионица за ЧОС на теме 

превенције насилног понашања, 

толеранције, ненасилне и асертивне 

комуникације, активног слушања и 

слично. 

2.Разно 

Чланови 

Тима 

 

27.10.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

 

 

1. Спровођење процедуре и поступка 

реаговања у ситуацијама насиља, 

2. Предузимање мера у вези са заштитом 

по пријави запослених у Школи, ученика, 

родитеља ученика, ученика,  

3. Разно 

Чланови 

Тима 

 

17.02.2021. 

 

Записник са 

састанка 

Тима 
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Председник Тима: Драгана Протић 

13.4. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Чланови Тима за школску 2020/2021. Годину су: 

1. Љиљана Чолић, представник наставника опште образовних предмета; 

2. Миља Милојевић, представник стручног већа  хемија, неметали; 

3. Александар Паучковић, представник стручног већа пољопривреда; 

4. Татјана Мићовић Филиповић, представник стручног већа за област биологија и 

ветерина;  

5. Биљана Јараковић, представник стручног већа за област производња и прерада 

хране; 

6. Марина Спасојевић, представник Савета родитеља;  

7. Наташа Шћепановић, представник Школског одбора, 

8. Кристина Мишић, представник Ученичког парламента. 

 

У раду тима за самовредновање  и вредновање рада школе учествују педагог и 

директор школе.  

 

Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Формирање Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе, избор 

руководиоца и заменика руководиоца 

2. Успостављање договора о области 

самовредновања и одговорностима 

чланова тима 

3. Упознавање са извештајем о 

самовредновању и анализа резултата за 

претходни циклус самовредновања, 

одлука о области која ће се вредновати  

током школске године 

4. Израда  плана самовредновања за 

школску 2020/2021. годину 

5. Упознавање свих интересних група о 

новом циклусу самовредновања и 

изабраној области 

Чланови 

Тима 
18.09.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 
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1. Усвајање записника са састанка Тима за 

самовредновање и вредновање рада 

Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу, одржаног дана 18.09.2020. 

године са почетком у 08:20 часова 

2. Усвајање плана самовредновања за 

школску 2020/2021.годину 

3. Текућа питања 

 

Чланови 

Тима 
09.10.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника са састанка Тима за 

самовредновање и вредновање рада 

Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу, одржаног дана 09.10.2020. 

године са почетком у 12:30 часова 

2. Анализа првог подручја вредновања за 

одабрану кључну област ETOS које је 

дефинисано записником број 1660 од  

09.10.2020.године. 

3. Текућа питања 

Чланови 

Тима 
21.12.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника са састанка Тима за 

самовредновање и вредновање рада 

Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу, одржаног дана 21.12.2020. 

године. 

2. Анализа другог подручја вредновања за 

одабрану кључну област ETOS које је 

дефинисано записником број 1660 од 

09.10.2020.године. 

3.Текућа питања 

Чланови 

Тима 
22.12.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника са састанка Тима за 

самовредновање и вредновање рада 

Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу, одржаног дана 22.12.2020. 

године. 

2. Анализа трећег подручја вредновања за 

одабрану кључну област ETOS које је 

дефинисано записником број 1660 од 

Чланови 

Тима 
23.02.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 
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09.10.2020.године. 

3. Текућа питања 

1. Усвајање записника са састанка Тима за 

самовредновање и вредновање рада 

Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу, одржаног дана 23.02.2021. 

године. 

2. Анализа четвртог подручја вредновања 

за одабрану кључну област ETOS које је 

дефинисано записником број 1660 од 

09.10.2020.године. 

3. Текућа питања 

Чланови 

Тима 
20.05.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Усвајање записника са састанка Тима за 

самовредновање и вредновање рада 

Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу, одржаног дана 20.05.2021. 

године. 

2. Анализа петог подручја вредновања за 

одабрану кључну област ETOS које је 

дефинисано записником број 1660 од 

09.10.2020.године. 

3. Израда годишњег Извештаја Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе 

за школску 2020/2021. годину. 

4. Текућа питања 

Чланови 

Тима 
28.06.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

Председник Тима: Миља Милојевић 

 

13.5. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Чланови Тима за школску 2020/2021. годину су: 

1. Драгољуб Златановић, директор, 

2. Миљана Бабић, педагог, 

3. Драган Куртешанин, организатор практичне наставе, 

4. Мина Веселиновић, председник стручног већа за српски језик и књижевност и 

уметност, 
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5. Кристина Штајцар, председник стручног већа за стране језике, 

6. Весна Ристић-Читаковић, председник стручног већа за математику, физику, 

рачунарство и информатику, 

7. Биљана Павловић, председник стручног већа за физичко васпитање, 

8. Радош Јањуш, председник стручног већа за историју, географију, устав и права 

грађана, филозофију и социологију, 

9. Гордана Радојичић, председник стручног већа за хемију и технологију, 

10.Драгана Станојевић, председник стручног већа за пољопривреду, 

11. Татјана Мићовић Филиповић, председник стручног већа за биологију и ветерину, 

12. Снежана Ћебић, председник стручног већа за производњу и прераду хране. 

 

Активности Тима  школске 2020/2021. Године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Формирање тима, избор председника и 

заменика председника тима 

2. Израда  плана рада тима 

3. Утврђивање приоритетних области 

стручног усавршавања 

4. Израда плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника и плана 

стручног усавршавања осталих 

запослених 

5. Утврђивање могућности и услова у 

школи за стручно усавршавање 

наставника и осталих запослених 

6. Разно. 

Чланови 

Тима 
02.11.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1.Праћење реализације индивидуалних 

планова стручног усавршавања у школи и 

ван школе, 

2. Вођење  евиденције о оствареним 

сатима стручног усавршавања 

3. Израда и подношење извештаја о 

реализацији плана стручног усавршавања 

запослених 

Чланови 

Тима 
15.01.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Вођење евиденције о оствареним 

сатима стручног усавршавања 

2. Израда и подношење извештаја о 

Чланови 

Тима 
11.06.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 
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реализацији плана стручног усавршавања 

запослених 

 

Председник Тима: Миљана Бабић 

13.6. ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Чланови тима за спровођење програма заштите животне средине су: 

1. Маријана Александрић, руководилац еколошке секције, 

2. Тања Ристић, наставник хемијско-технолошке групе предмета, 

3. Ана Животић, наставник хемијско-технолошке групе предмeта. 

Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Формирање Тима, изборВ председника 

и заменика 

2. Израда плана и укључивање ученика у 

заштиту животне средине радом у оквиру 

еколошке секције школе 

3. Разно 

чланови 

Тима 

06.10.2020. 
Записник са 

састанка 

Тима 

1.Сарадња са привредним 

друштвима,установама које се баве 

заштитом животне 

2. Разно 

чланови 

Тима 

05.01.2021 
Записник са 

састанка 

Тима 

1. Организовање  учешћа у акцијама 

чишћења река и околине на локалном и 

ширем нивоу 

2. Обележавање Светског дана заштите 

животне средине 

3. Разно 

чланови 

Тима 

04.06.2021.  
Записник са 

састанка 

Тима 

Председник Тима: Маријана Александрић 
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13.7. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

И МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу и материјалну 

подршку ученицима чине: директор школе, педагог и одељењске старешине. 

 

Раз.и

одељ. 
Чланови тима 

1/1 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Лидија Вуковић 

1/2 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић , Александар Паучковић 

1/3 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Тања Бучић 

1/4 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Маријана Александрић 

1/5 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Јелена Томовић 

1/6 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Данијела Лазић 

2/1 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Владимир Радосављевић 

2/2 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Драгана Станојевић 

2/3 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Илона Ђорђевић 

2/4 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Јована Остојић 

2/5 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Гордана Радојичић 

2/6 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Биљана Јараковић 

3/1 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Жарко Угарковић 

3/2 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Биљана Арсенијевић 

3/3 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Биљана Вулетић 

3/4 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Маја Радојичић 

3/5 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Јелена Ранковић 

3/6 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Гордана Тимотијевић Ђаковић 

4/1 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Татјана Мићовић Филиповић 

4/2 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Биљана Паволивћ 

4/4 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић,  Љиљана Чолић 

4/5 Драгољуб Златановић, Миљана Бабић, Теодора Стојадиновић 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу и материјалну 

подршку ученицима током школске 2020/2021. године није одржао ниједан састанак. 

Највећи број активности реализован је кроз рад других органа и тимова у школи.  
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13.8. ТИМ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД 

Тим за појачан васпитни рад чине: Миљана Бабић, педагог и два наставника и по 

један представник Савета родитеља из сваког разреда:  

Разред и 

одељење 
Наставници 

Представник Савета 

родитеља 

1/1 
Лидија Вуковић, Татјана Мићовић 

Филиповић, Ана Животић 
Љиљана Дукић 

1/2 
Александар Паучковић, Биљана 

Арсенијевић, Тања Бучић 
Раде Маричић 

1/3 
Тања Бучић, Радош Јањуш, Биљана 

Вулетић 
Наташа Шћепановић 

1/4 
Маријана Александрић, Драгана Протић, 

Мина Веселиновић 
Сандра Лазаревић 

1/5 
Јелена Томовић, Смиљка Милићевић, 

Кристина Штајцар 
Јелена Тошић 

1/6 
Данијела Лазић, Весна Бабић, Гордана 

Тимотијевић Ђаковић 
Kатарина Исаиловић 

2/1 
Владимир Радосављевић, Драгана Протић, 

Ана Животић  

Виолета Панић 

2/2 
Драгана Станојевић, Данијела Лазић, 

Слободан Живановић  

Драгана Десанчић 

2/3 
Илона Ђорђевић, Драгана Живковић, 

Јасмина Тица 

Славица Јагодић 

2/4 
Јована  Остојић,  Тања Ристић,  Радош 

Јањуш 

Ивана Симеуновић 

2/5 
Гордана  Радојичић,  Љиљана  Чолић,  

Миља Милојевић 

Милица Вучићевић 

2/6 
Биљана Јараковић, Кристина Штајцар, 

Снежана Ћебић 

Дејан Омерашевић 

3/1 
Жарко  Угарковић,  Мина Веселиновић,  

Маја Радојичић 

Мира Ајдер 

3/2 Биљана Арсенијевић, Тања Бучић, Светлана Живковић 
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Владимир Манојловић 

3/3 
Биљана Вулетић,   Мирјана Симић, Данка 

Остојић     

Саша Вујадиновић 

3/4 
Маја  Радојичић,  Mиља Милојевић,  Тања 

Ристић 

Жељко Кузмановић 

3/5 
Јелена Ранковић, Радина Бабић, Мирослав 

Матић 

Мирјана Стевановић 

3/6 
Гордана  Тимотијевић  Ђаковић,  Весна 

Калоперовић, Татјана Љубичић 

Дубравка Аврамовић 

4/1 
Tатјана Мићовић Филиповић, Владимир 

Радосављевић, Гордана Поповић 

Вера Селенић 

4/2 
Биљана  Павловић,  Слободан Живановић,  

Александра Милошевић 

Наташа Поповић 

4/4 
Љиљана Чолић, Миланка Велимировић, 

Весна Ристић Читаковић  

Марина Спасојевић 

4/5 
Теодора Стојадиновић, Јелена Ранковић, 

Радина Бабић 

Владан Новаковић 

 

 

Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Израда плана и договор о активностима 

које ће се реализовати. 
Чланови 

Тима 
28.09.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Сачињавање Извештаја о раду Тима на 

основу извештаја, односно појединачних 

записника са сваког одржаног Тима 

појединачно на основу извештаја 

одељењских старешина и педагога 

Чланови 

Тима 
18.12.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Сачињавање Извештаја о раду Тима на 

основу извештаја, односно појединачних 

записника са сваког одржаног Тима 

појединачно на основу извештаја 

одељењских старешина и педагога 

Чланови 

Тима 
24.06.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 
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Председник Тима: Миљана Бабић 

 

13.9. ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

Чланови Тима за школску 2020/2021. годину: 

1. Драгољуб Златановић, директор школе; 

2. Кристина  Штајцар, представник наставника опште образовних предмета; 

3. Гордана Радојичић, представник стручног већа  хемија, неметали; 

4. Драгана Станојевић, представник стручног већа пољопривреда; 

5. Татјана Мићовић Филиповић, представник стручног већа за област биологија и 

ветерина;  

6. Гордана Тимотијевић Ђаковић, представник стручног већа за област производња и 

прерада хране; 

7. Драган Куртешанин, организатор практичне наставе;  

8. Миљана Бабић, педагог школе.  

 

Активности Тима за прво полугодиште школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Формирање тима; избор председника и 

заменика председника тима  

2. Израда  плана рада 

3. Давање предлога директору за 

организацију и спровођење развојног 

плана школе 

4. Разно  

Чланови 

Тима 
09.11.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 

1. Праћење и анализа остваривања 

приоритета одређених развојним планом 

школе 

Чланови 

Тима 
01.07.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

Председник Тима: Миљана Бабић 
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13.10. ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Чланови Тима за школску 2020/2021. годину: 

1. Драгољуб Златановић, директор школе, 

2. Снежана Станојевић, секретар школе,  

3. Миљана Бабић, педагог школе, 

4. Весна Ристић Читаковић, представник наставника општеобразовних предмета, 

5. Гордана Радојичић, представник наставника подручја рада хемија, неметали, 

6.Жарко Угарковић, представник наставника подручја рада пољопривреда, производња 

и прерада хране, 

7. Драган Куртешанин, организатор практичне наставе. 

 

Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Утврђивање активности од значаја за 

израду годишњег плана рада школе 

2.  Дефинисање документације потребне 

за израду годишњег плана рада школе 

3. Текућа питања 

Чланови 

Тима 
07.07.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

Председник Тима: Драгољуб Златановић 
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13.11. ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ 

Чланови Тима за школску 2020/2021. годину: 

1. Драгољуб Златановић, директор; 

2. Кристина Штајцар, представник наставника општеобразовних предмета; 

3. Јелена Томовић, представник наставника подручја рада хемија, неметали; 

4.Татјана Мићовић Филиповић, представник наставника подручја рада пољопривреда, 

производња и прерада хране; 

5. Драган Куртешанин, организатор практичне наставе. 

Активности Тима школске 2020/2021. године: 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

 

1. Формирање тима 

2. Избор председника и замена 

председника тима 

3. Израда плана рада 

4. Праћење међународних конкурса за 

доделу средстава за развој образовног 

процеса, набавку материјалних средстава 

за унапређење образовно васпитног рада 

5. Укључивање запослених и ученика у 

пројекат InnoSchool 

чланови 

тима 
30.09.2020. 

записник са 

састанка тима 

1. Праћење међународних конкурса за 

доделу средстава за развој образовног 

процеса, набавку материјалних средстава 

за унапређење образовно-васпитног рада 

2. Пружање подршке запосленима и 

ученицима за учешће у међународним 

пројектима 

3. Текућа питања 

чланови 

тима 
04.11.2020. 

записник са 

састанка тима 

1.Усвајање записника са претходно 

одржаног састанка Тима 

2.Подношење извештаја о реализацији 

пројекта ‘’Innoschool’’ 

3.Организовање семинара, радионица, 

предавања 

чланови 

тима 
20.04.2021. 

записник са 

састанка тима 
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1.Усвајање записника са претходно 

одржаног састанка Тима 

2.Разматрање могућности едукације и 

стручног усавршавања 

3.Подноси извештај о реализацији плана 

рада тима директору и органима школе  

4.Текућа питања 

чланови 

тима 
07.07.2021. 

записник са 

састанка тима 

Председник Тима: Татјана Мићовић Филиповић 

13.12. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Чланови Тима за школску 2020/2021. годину: 

1. Драгољуб Златановић, директор школе; 

2. Весна Ристић Читаковић, представник наставника општеобразовних предмета,  

3. Ана Животић, представник наставника стручног  већа за област  хемија, неметали, 

4. Илона Ђорђевић, представник наставника стручног већа за област предмета 

пољопривреда;  

5. Биљана Јараковић, представник наставника стручног већа за област предмета 

производња и прерада хране;  

6. Драгана Протић, представник наставника стручног већа за област биологија и 

ветерина,  

7. Драган Куртешанин, организатор практичне наставе и вежби,  

8. Миљана Бабић, педагог,  

9. Бранислав Вујчић, библиотекар,  

10. Милица Вучићевић, представник Савета родитеља,  

11. Даница Омерашевић, представник Ученичког парламента. 

 

Активности Тима школске 2020/2021. године 

Активности Носиоци Време 
Начин 

праћења 

1. Формирање тима; избор председника и 

заменика председника тима  

2. Израда  плана рада 

3. Учешће у изради аката који се односе на 

обезбеђивање квалитета и развој школе 

Чланови 

тима 
09.11.2020. 

Записник са 

састанка 

Тима 
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4. Разно 

1. Подношење извештаја о реализацији плана 

рада директору и органима школе 
Чланови 

тима 
24.08.2021. 

Записник са 

састанка 

Тима 

 

Председник Тима: Миљана Бабић 
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14. ИЗВЕШТАЈ  О  ОСТВАРИВАЊУ ФАКУЛТАТИВНИХ И  

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

14.1. ЕКСКУРЗИЈА 

Правилником о измена и допунама Правилника о плану и програма образовања 

и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Службени 

гласник РС» бр. 1/09) прописано је да је екскурзија факултативна ваннаставна 

активност која се остварује ван школе. 

Одељењска и стручна већа Пољопривредно-хемијске школе предложила су 

програм екскурзије, који је достављен Наставничком већу на разматрање и доношење. 

Савет родитеља школе је дао сагласност на програм екскурзије на седници 

одржаној дана 14.09.2020. године.  

Због неповољне епидемиолошке ситуације услед пандемије вируса COVID-19 

екскурзија као факултативна ваннаставна активност није била одржана.  

14.2. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА (Секције) 

Годишњим планом рада Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 

школску 2020/2021. годину, предвиђене су следеће секције: 

 

Назив секције Наставник задужен за рад секције 

1 Новинарска секција 
Мина Веселиновић, наставник предметне наставе 

српског језика и књижевности 

2 
Секција "Млади 

орачи" 

Александар Паучковић, наставник предметне 

наставе пољопривредне групе предмета 

3 
Секција за заштиту 

биља 

Тања Бучић, наставник предметне наставе 

пољопривредне групе предмета 

4 
Секција за 

аранжирање цвећа 

Илона Ђорђевић, наставник предметне наставе 

пољопривредне групе предмета 

5 Кинолошка секција 
Владимир Радосављевић, наставник предметне 

наставе ветеринарске групе предмета 

6 Еколошка секција 
Маријана Александрић, наставник предметне 

наставе технолошке групе предмета 

7 Биолошка секција 
Драгана Протић, наставник предметне наставе 

биологије и микробиологије 
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8 Пчеларска секција 
Жарко Угарковић, наставник предметне наставе 

ветеринарске групе предмета 

9 
Секција за лековито и 

зачинско биље 

Биљана Вулетић, наставник предметне наставе 

пољопривредне групе предмета 

10 English hub 
Гордана Поповић, наставник предметне наставе 

енглеског језика 

11 Пекарска секција 
Гордана Тимотијевић Ђаковић, наставник 

предметне наставе прехрамбене групе предмета 

12 Спортско коњарство 

Татјана Мићовић Филиповић, наставник 

предметне наставе ветеринарске групе предмета, 

Лидија Вуковић, наставник предметне наставе 

ветеринарске групе предмета 

13 Млади технолог 
Јелена Ранковић, наставник предметне наставе 

технолошке групе предмета 

14 

Библиотечко-

информациона 

секција 

Бранислав Вујчић, библиотекар 

15  
Секција за 

хортикултуру 

Јасмина Тица, наставник предметне наставе 

пољопривредне групе предмета 

16 
Рецитаторско-

драмска секција 

Драгана Живковић, наставник предметне наставе 

српског језика и књижевности, Данијела Лазић, 

наставник предметне наставе српског језика и 

књижевности 

17 Литерарна секција 
Љиљана Чолић, наставник предметне наставе 

српског језика и књижевности 

18 

Спортске секције:  

18.1. Кошарка,  

18.2.Фудбал,  

18.3. Стони тенис,  

наставници предметне наставе физичког васпитања: 
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Биљана Павловић (Кошарка) 

Небојша Петрашевић (Фудбал, Стони тенис) 

 

Узимајући у обзир услове у којима се одвијала настава услед неповољне 

епидемиолошке ситуације и уз препоруке о смањеном броју ученика на часовима, 

већина секција није била одржавана. Поједине су одржане онлајн путем или за време 

комбиноване наставе у школи уз дозвољен број ученика који су истовремено 

присуствовали. 

 

1. Назив секције: Драмско-рецитаторска секција – није одржавана 

 

Руководиоци секције: Драгана Живковић и Данијела Лазић 

 

2. Назив секције: Литерарна секција – није одржавана 

 

Руководилац секције: Љиљана Чолић 

 

3. Назив секције: Новинарска секција 

Број ученика укључених у рад секције: 10 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин праћења 

– докази 

Садржаји 

који нису 

реализовани 

Садржаји реализовани 

преко плана 

Прикупљање 

и обрада 

материјала 

за школски 

часопис 

20.11.2020. Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Расподела 

дужности по 

афинитетима 

ученика. 

Припрема за 

рад на 

часопису. 

 

Прикупљање и обрада 

материјала за школски 

часопис 

Прикупљање 

и обрада 

материјала 

за школски 

27.11.2020. Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Функционални 

стилови. 

 

Прикупљање и обрада 

материјала за школски 

часопис 
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часопис  

 

Прикупљање 

и обрада 

материјала 

за школски 

часопис 

4.12.2020. 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Новинарски 

стил. Рад на 

часопису. 

 

Прикупљање и обрада 

материјала за школски 

часопис 

   Новинарски 

стил. Рад на 

часопису. 

 

  

 

 Новинарски 

стил. Рад на 

часопису. 

 

 

   Репортажа. 

Рад на 

часопису. 

 

   Репортажа. 

Рад на 

часопису. 

 

   Интервју. 

Рад на 

часопису. 

 

   Интервју. 

Рад на 

часопису. 

 

 24.2.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику 

  

Руководилац секције: Мина Веселиновић  
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4. Назив секције: Млади орачи – није одржавана 

 

Руководилац секције: Александар Паучковић 

 

5. Назив секције: Секција за заштиту биља 

Број ученика укључених у рад секције: 4 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

 

Прикупљање 

узорака 

оболелих 

биљака 

 

19.5.2021. 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

Прикупљање 

узорака оболелих 

биљака 

 

 

Прикупљање 

коровских 

биљака 

 

26.5.2021. 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

Прикупљање 

коровских биљака 

 

 

 

 

 Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

Прављење 

хербаријума 

коровских биљака 

 

 

 

 Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Прављење 

хербаријума од 

прикупљених 

оболелих биљних 

делова 

 

 

 

 

 

 

 
Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Детерминисање 

осушених 

коровских биљака 

и биљних болести 

 

 

 
Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Детерминисање 

осушених биљних 

болести 
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Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Хватање инсеката 

разним начинима 

ловљења 

 

 

 
Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Детерминисање 

ухваћених 

инсеката 

 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Преглед 

воћњака,винограда 

и пластеника на 

присуство биљних 

болести 

 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Преглед 

воћњака,винограда 

и пластеника на 

присуство 

штеточина 

 

 

 
Евиденција у 

електронском 

дневнику 

Прављење шема  

Руководилац секције: Тања Бучић 

6. Назив секције: Секција за аранжирање цвећа – није одржавана 

Руководилац секције: Илона Ђорђевић 

7. Назив секције: Кинолошка секција – није одржавана 

Руководилац секције: Владимир Радосављевић 

 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 296 

 

 

8. Назив секције: Еколошка секцијa 

Број ученика укључен у рад секције: 5 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

Опредељивање 

ученика за 

Еколошку секцију. 

Упознавање с 

планом и програмом 

рада секције  

 

 

 

 

 

25.02.2021 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

 

 

Обележавање 

Међународног 

еколошког датума 

„Светски дан 

озонског омотача“ 

 

 

 

25.02.2021 

 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

 

 

 

Израда радова 

поводом 

обележавања 

школске славе 

„Свети Сава“ 

 
 

 

Садржај није 

реализован због 

прекида наставе 

због  Епидемије 

вируса 

 

Активности поводом 

учешћа у акцији 

„Сат за нашу 

планету“ 

  

Садржај није 

реализован због 

прекида наставе 

због  Епидемије 

вируса 

 

 

 

 

 

Сарадња еколошке 

секције са секцијом 

Млади технолог 

 

 

 

20.05.2021. 

 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

 

 

Планиране 

активности нису 

реализоване због 

измењених 

услова рада 

узрокованих 

инфекцијом 

Covid 

 

Сарадња еколошке 

секције са секцијом 

Млади технолог 
 

 

 

 

20.05.2021. 

 

 

 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 
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Обележавање 

Међународног 

еколошког датума 

,,Светски дан вода“ 

   

Обележавање 

Међународног 

еколошког датума 

„Дан планете 

Земље“ 

   

Посета једном од 

природних резервата 
   

Обележавање 

Међународног 

еколошког датума 

„Светски дан 

заштите животне 

средине“ 

   

Анализа рада 

Еколошке секције 
   

Руководилац секције: Маријана Александрић 

9. Назив секције: Биолошка секција 

Број ученика укључен у рад секције: 3 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

Болести 

зависности:Дуван, 

алкохолизам и 

наркоманија 

25.2.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

 

План се 

налази у 

Годишњем 

плану рада 

школе 

Болести 

зависности израда 

плаката 

11.03.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

 

 

План се 

налази у 

Годишњем 

плану рада 

школе 
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Полне болести 

сида, сифилис и 

гонореја 

 

25.03.2021. 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 

 

 

План се 

налази у 

Годишњем 

плану рада 

школе 

Полне болести 

израда плаката 

 

08.04.2021. 

Евиденција у 

електронском 

дневнику 

 План се 

налази у 

Годишњем 

плану рада 

школе 

  

 

 Молекул ДНК 

предавање и 

изоловање 

молекула ДНК; 

  

 

   Микроскопирање 

ћелија покорице 

црног лука и 

слузокоже усне 

дупље; 

 

   Лековите врсте 

биљака и узгој у 

кућним 

условима; 

 

   Лековито биље 

израда плаката и 

предавање 

 

Руководилац секције: Драгана Протић 

 

10. Назив секције: Секција за лековито биље– није одржавана 

 

Руководилац секције: Биљана Вулетић 

 

11. Назив секције: Секција за енглески језик English Hub- није одржавана 

 

Руководилац секције: Гордана Поповић 
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12. Назив секције: Пекарска секција 

Број ученика укључених у рад секције: 12 

 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин праћења 

– докази 

Садржаји који 

нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

1.Нове 

технологије у 

пекарству 

20. 11. 2020. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

 

 

 

 

2. Уређаји у 

пекарству 

некад и сад 

27. 11. 2020. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

 

 

 

 

 

3. Израда 

медењака 

4. 12. 2020. 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

 

 

 

 

4. Израда 

медењака 

11. 12. 2020. 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

 

 

 

 

5. Декорација 

медењака 

18. 12. 2020. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

6. Израда 

украса за 

славске колаче 

05.02.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

7. Израда 

украса за 

славске колаче 

12.02.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

8. Израда 

славских 

колача 

19.02.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

9. Израда 

славских 

колача 

26.02.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 
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10. Правилна 

исхрана/ 

препоруке за 

здраву исхрану 

05.03.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

11. Израда 

пирамиде 

хране 

12.03.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

12. Израда 

пекарских 

производа од 

глинамола 

19.03.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

13. Израда 

пекарских 

производа од 

глинамола 

26.03.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

 

14. Витамини 

 

09.04.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

15. Израда 

презентације 

23.04.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

16. Израда 

тестенина 

07.05.2021. Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

 

Руководилац секције: Гордана Тимотијевић-Ђаковић 

 

13. Назив секције: Кошаркашка секција - није одржавана 

 

Руководилац секције: Биљана Павловић 

 

14. Назив секције: Фотографска секција- није одржавана 

 

Руководилац секције: Тања Старчевић 

 

15. Назив секције: Библиотечко-информациона секција- није одржавана 

 

Руководилац секције: Бранислав Вујчић 
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16. Назив секције: Спортско коњарство - није одржавана                                                                           

Руководиоци секције: Лидија Вуковић и Татјана Мићовић-Филиповић 

 

17. Назив секције: Mлади технолог 

Број ученика укључених у рад секције: 5 

Активности 

Време 

реализације 

(Датум) 

Начин 

праћења – 

докази 

реализованих 

активности 

Садржаји 

који нису 

реализовани 

Садржаји 

реализовани 

преко плана 

Опредељивање ученика за 

секцију Млади технолог. 

Упознавање са мерама 

заштите здравља ученика. 

 Упознавање с планом и 

програмом рада секције  

 

08.02.2021. 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда раствора за 

дезинфекцију 

Активности поводом Дана 

школе 

 

22.02.2021. 

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

 

 

 

 

 

 

 

Израда шема и паноа у 

сарадњи са Еколошком 

секцијом 

 

17.05.2021.  

 

Евиденција у 

електронском 

дневнику. 

  

 

Израда мирисних гелова 

 

децембар 

 
Планиране 

активности 

нису 

реализоване 

због 

измењених 

услова рада 

узрокованих 

инфекцијом 

Covid  

 

Израда радова поводом 

обележавања школске славе 

„Свети Сава“ 

 

јануар 

 

 

Израда паноа: Технолог из 

угла ученика 

 

март  
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Руководилац секције: Јелена Ранковић 

18. Назив секције: Секција за хортикултуру - није одржавана                                                             

Руководилац секције: Јасмина Тица 

 

19. Назив секције: Пчеларска секција-  није одржавана 

 

Руководилац секције: Жарко Угарковић 

 

Израда ружева за усне април  Израда 

мирисних 

гелова, 

Израда 

радова 

поводом 

обележавања 

школске 

славе „Свети 

Сава“ 

Израда 

паноа: 

Технолог из 

угла 

ученика, 

Израда 

ружева за 

усне, 

Израда 

препарата за 

сунчање, 

Анализа 

рада секције. 

Предлози за 

унапређење 

рада секције 

 

 

Израда препарата за 

сунчање 

 

мај 

 

 

Анализа рада секције. 

Предлози за унапређење 

рада секције 

јун 
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14.3. УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА 

У складу са одредбама Правилника о ученичким задругама (“Службени гласник 

РС”, број 31/18) организација, пословање и општи акти ученичке задруге усклађени су 

са одредбама овог правилника, а промене извршене у поступку укслађивања, које су 

предмет регистрације пријаве Регистру. 

Пољопривредно-хемијска школа је основала и уписала ученичку задругу у 

регистар ученичких задруга који се води код Агенције за привредне 

регистре Републике Србије под бројем БД 26206/2019 од  15. марта 2019. године, под 

називом Ученичка задруга “Лидер” Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац. 

Правилима за рад ученичке задруге Пољопривредно-хемијске школе  број 644/2 

од 21.03. 2019. године уређени су:  оснивање ученичке задруге, циљ и задаци, 

делатност ученичке задруге, стицање и престанак статуса задругара,  управљање и 

органи ученичке задруге, начин рада и пословање ученичке задруге, престанак 

ученичке задруге. 

Пословником о раду Скупштине Ученичке задруге “Лидер” Пољопривредно-

хемијска школа,  Обреновац уређени су  начин рада и одлучивања Скупштине, док 

је Пословником о раду Управног одбора Ученичке задруге “Лидер” Пољопривредно-

хемијска школа,  Обреновац уређен начин рада и  одлучивања Управног одбора. 

У складу са одредбама Правилника о ученичким задругама у регистар Агенције 

за привредне регистар извршен је упис оснивања Ученичке задруге, изабрани су 

директор ученичке задруге, изабрани су чланови Скупштине и чланови Управног 

одбора чији упис је извршен и у регистар Агенције за привредне регистре. 

Решењем директора школе одређен је педагошки руководилац ученичке задруге 

који руководи израдом Плана и програма ученичке задруге, учествује у одлучивању о 

секцијама (радним погонима) које ће радити у оквиру ученичке задруге; координира, 

прати, анализира и вреднује рад ученичке задруге. 
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15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА, ОРГАНИЗАТОРА 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ, СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ И ШЕФА 

РАЧУНОВОДСТВА 

15.1. ПЕДАГОГ 

Рад педагога школе током школске 2020/2021. године, одвијао се у складу са 

планом и програмом рада педагога по одређеним областима. 

 

I 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Послови и радни задаци из ове области односили су се на израду Извештаја о 

раду школе за школску 2019/2020. годину, а затим и на израду Годишњег плана рада 

школе за школску 2020/2021. годину.  

Поред израде Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину, 

сачињен је годишњи план и програм рада педагога, као и оперативни планови за сваки 

месец. 

На почетку школске године устројена је евиденција о предатим глобалним и 

оперативним плановима рада наставника, праћена је динамика предаје планова и 

наставницима је пружана помоћ у изради планова. Израђени су адекватни обрасци за 

глобално и месечно планирање, као и упутство наставницима за њихово попуњавање. 

 У складу са задужењима, сачињени су планови и програми рада Школског 

одбора, план рада Наставничког већа, планови рада одељењских већа. 

 Активима за развојно планирање и за развој школског програма пружана је 

помоћ у остваривању предвиђених активности ових актива, а учешћем у раду Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе пружана је помоћ тиму у реализацији 

активности акционог плана рада тима. 

 Увид у оствареност часова редовне наставе појединих предмета током школске 

2020/2021. године остварен је путем посета часовима и путем увида у књигу 

евиденције образовно-васпитног рада – електронски дневник, годишње и оперативне 

планове, као и писане припреме за час. Сачињена  је листа евиденције планираних и 

одржаних часова сваког наставника.  

Континуирано је вршен преглед педагошке документације: књиге евиденције о 

образовно – васпитном раду – електронског дневника, матичних књига, глобалних и 
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оперативних планова рада, записника актива, већа и тимова, а све ради обезбеђивања да 

се исти воде у складу са Правилником о евиденцији у средњој школи. 

Успех ученика, као и њихово владање праћени су, а извештаји са анализом стања 

редовно презентовани на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског 

одбора. 

Припремана је документација и за потребе Дома здравља, односно ради 

обављања систематских прегледа ученика школе. 

 

II 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Руководећи се планом активности, педагог школе пратио је и вредновао 

реализацију образовно – васпитног рада у школи, као и остварена постигнућа у 

протеклом периоду. 

У складу са дефинисаним посебним програмима наведеним у Годишњем плану 

рада школе, педагог школе пратио је и реализацију постављених циљева и задатака.  

Наставницима је пружана помоћ кроз давање смерница приликом планирања 

реализације наставних планова и програма и сугестија приликом креирања појединих 

наставних јединица, а вршен је и увид у реализацију појединих часова редовне наставе, 

као и осталих облика образовно-васпитног рада како је планирано. 

У раду са наставницима указивано је на потребу израде портфолиа, а остварен је 

и увид у портфолие појединих наставника.   

Остваривана је континуирана сарадња са директором школе у вези са радом 

Стручних већа, Тимова и Актива.  

Организовани су састанци са члановима свих Стручних већа, Тимова и Актива 

на којима су дате основне смернице и препоруке за рад и вођење документације.  

 

III 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Област рада која се односи на рад са наставницима тешко је раздвојити од 

осталих области пошто се постављени циљеви и задаци међусобно прожимају. 

 Конкретно, рад са наставницима оствариван је кроз сарадњу у припремању и 

планирању образовно – васпитног рада, изради личног плана стручног усавршавања 

наставника и портфолиа, сугестијама и конкретним саветима везаним за организацију 

наставног часа, управљање дисциплином и повећањем мотивације ученика за учење. 
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Посећеним часовима посвећена је адекватна пажња и наставницима пружена 

подршка у изради критеријума и инструмената за објективно оцењивање ученика, 

односно вредновање резултата тестова. 

Наставници су упућивани на коришћење  одговарајуће стручне литературе ради 

бољег и прецизнијег избора наставних облика, метода и средстава рада, припреме и 

планирању дневних припрема за час. 

Сарадња са одељењским старешинама се огледала у реализацији појединих тема 

предвиђених планом рада одељењског старешине или одељењске заједнице, а поред 

тога, одељењским старешинама је пружана подршка и у раду са родитељима. 

Поред индивидуалног рада са наставницима, обезбеђена је и сарадња 

наставника у оквиру одељењских већа, подстакнута размена искустава у погледу 

креирања наставних садржаја и међусобног повезивања, као и приликом решавања 

одређених проблема који су се односили на поједине ученике. Заједно са наставницима 

и одељењским старешинама предузимане су активности код појачаног васпитног рада 

са ученицима, као и активности код изрицања  васпитних мера. 

Постицање функционалне повезаности свих елемената и фактора наставног 

процеса, као и међусобне сарадње наставника, довело је до позитивних резултата на 

нивоу одељењских већа. Часови редовне наставе, као и допунске и додатне наставе 

нису у потпуности реализовани у складу са планом услед неповољне епидемиолошке 

ситуације и препорука да се акценат стави на редовну наставу и суштину градива. 

Постоје извесна одступања одржаних часова од планираних када је у питању редовна 

настава, углавном због оправданих одсуства наставника. 

Замене одсутних запослених реализоване су у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Правилником о степену и врсти образовања 

наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 

школама,  Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране, Правилником о степену и врсти образовања наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 

хемија, неметали и графичарство. Наставницима – приправницима пружана је 

адекватна подршка у раду, како у саветодавно – инструктивном као и педагошко – 

психолошком погледу.  

 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 307 

 

 

IV 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Област рада са ученицима у плану рада педагога школе одређена је као 

приоритетна, те је из тог разлога овом делу посвећена изузетна пажња. 

Предузимане су активности  на прикупљању свих релевантних података који су 

значајни за психо-социјални развој ученика и учење, а предузимане су и активности 

везане за питање професионалног информисања и саветовања. Обављен је велики број 

индивидуалних и групних разговора са ученицима. Педагог је одржао и бројне 

радионице на часовима одељењског старешине, на теме које су значајне и адекватне у 

раду са ученицима средњошколског узраста. 

 

 

V 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња са родитељима се односила на саветодавну помоћ у васпитном раду са 

децом, најчешће у вези са учењем, изостајањем са наставе, а било је разговора 

усмерених на решавање одређених проблема у понашању, развојних проблема или 

проблема у интерперсоналним односима у породици, где је заједнички покушавано да 

се пронађу најприхватљивија решења. Сарадња са родитељима ученика је 

унапређивана и у случајевима појачаног васпитног рада или поводом инцидената или 

конфликтних ситуација ученика у школи. 

Сарадња са родитељима укључила је и посету седницама Савета родитеља, 

упознавање родитеља са успехом ученика, изостанцима, као и мерама унапређивања 

образовно – васпитног рада.  

 

 

VI 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 

Сарадња са директором школе остваривана је кроз редовне радне састанке и 

свакодневна планирања активности које је било неопходно реализовати ради 

несметаног остваривања образовно – васпитног процеса у школи.  Највише пажње је 

било усмерено на израду Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину  и 

израду Годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину, припрему извештаја за 
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органе школе, израду записника са стручних тимова, припрему посета часовима,  

израду протокола/записника и упознавање наставника са истим. 

 

VII 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Према утврђеном Годишњем плану рада, у оквиру ове области рада, педагог 

школе учествовао је у раду Педагошког колегијума, Наставничког већа, одељењских 

већа, стручних већа, aктива и тимова. 

Рад у стручним органима и тимовима укључивао је подршку за израду 

програмске школске документације, образаца за потребе њиховог рада, акционих 

планова и табела активности. 

Учешћем педагога школе омогућена је и реализација одређеног броја 

активности предвиђених школским Развојним планом и акционим планом Тима за 

самовредновање. 

Извршена је анализа успеха и понашања ученика на крају сваког 

класификационог периода и презентована на Наставничком већу, Савету родитеља, 

Школском одбору, уз представљање мера и препорука за побољшање постојећег стања. 

 

VIII 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Сарадња са наведеним институцијама, организацијама, удружењима и 

јединицама локалне самоуправе одвијала се углавном према плану, уз мања одступања 

услед измењених услова одвијања наставе и епидемиолошке ситуације. На првом 

месту, остварена је сарадња са Домом здравља Обреновац, као и организацијом Црвени 

крст Србије.  

 

 

IX 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У складу са законским и другим прописима педагог школе благовремено и 

уредно води документацију о свом раду, као и евиденцију која се односи на 
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прикупљање релевантних податка о ученицима у складу са потребама Годишњег плана 

рада школе.  

 О свим активностима које су предузимане води се уредна документација, као и 

евиденција о обављеним индивидуалним разговорима са ученицима, родитељима, 

наставницима, са анализом истих. 

Учествујући у раду актива и тимова, оствариван је увид у реализацију акционих 

планова и извештавано о предузетим активностима. 

 

15.2. БИБЛИОТЕКАР 

У складу са нормативним актима којима се дефинишу радне обавезе 

библиотекара, током школске 2020/2021. године активности библиотекара школе су 

биле фокусиране на четири главна сегмента, и то:  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

Што се тиче ученика, поготово оних прве године, прво полугодиште је 

традиционално период адаптације и својеврсног уходавања у специфични ритам 

школског живота и нови начин рада, што подразумева упознавање са функционисањем 

школске библиотеке, начином на који се претражује, користи и позајмљује 

расположива литература, како се користи интернет, како се претражују и селектују 

различите информације – речју са свиме са чиме се ученици у досадашњем школовању 

можда још увек нису сусрели. Међутим, као и у другом полугодишту претходне 

школске године, и ова школска године је отпочела и функционисала у донекле 

измењеним условима, што је у великој мери утицало и на рад школске библиотеке и 

школског библиотекара. 

Најпре, због начина на који је организована настава, а у циљу прилагођавању 

тренутној епидемиолошкој ситуацији и евентуалном редуковању могућности заразе 

вирусом COVID-19, број посетилаца школској библиотеци – што ученика, што 

наставног особља и осталих колега – је доста опао. Због унапређења образовног 

процеса и повећања ефикасности рада ученика у тренутним околностима, колеге из 

стручног већа за српски језик и књижевност и уметност су добар део лектире и остале 

литературе обезбеђивали ученицима у електронском формату. Уз стандардни – како је 

већ поменуто донекле редуковани – начин рада са ученицима, школски библиотекар је 

настојао да логистички подржи подржи овај нови модел. Наравно, био је константно на 
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располагању ученицима и осталим корисницима (док у завршне три недеље 

полугодишта није уведена онлајн настава), који су користили школску библиотеку на 

класичан начин, премда је рад Библиотечко-информационе секције, као и осталих 

секција, привремено обустављен.  

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИЈСКА ДЕЛАТНОСТ 

С обзиром да овај сегмент рада школског библиотекара није толико везан за 

неке „екстерне“ факторе, регуларни библиотечки послови као што су израда дневне и 

месечне статистике, физичка обрада књига, инвентарисање, класификација и 

напослетку њихов смештај у самом фонду није трпео нити је редукован у већој мери 

као што је то био случај са овим осталим сегментима. Оно што јесте измењено у 

односу на претходне године је да је наравно изостала традиционална октобарска посета 

Београдском сајму књига. 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

Поред тога што настоји да учествује у културном и јавном животу школе и 

локалне заједнице што је више могуће, библиотекар се бави писањем, превођењем и, 

периодично, интернет новинарством. Такође, библиотекар је и један од сарадника 

школског часописа “Путоказ”. Од ове школске године, библиотекар је преузео и посао 

техничког уредника школског часописа. Наравно, како је већ поменуто, током 

пандемије социјално оријентисане активности ове врсте су биле обустављене. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Нажалост због прилагођавања тренутној ситуацији изазваној пандемијом вируса 

COVID-19, већина различитих суплементарних активности у којима би школски 

библиотекар по природи свог посла могао да учествује, обустављене су на нивоу 

читаве школе.  
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15.3. ОРГАНИЗАТОР ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

Током школске 2020/2021  године  организатор практичне наставе је обављао 

следеће послове: 

 Према подели часова ове школске године послове организатора практичне 

наставе обавља   наставник Драган Куртешанин;  

 Израђен је  план обављања праксе за текућу школску годину;  

 Обављена је подела наставних предмета и осталих задужења у оквиру 40-

часовне радне недеље. При подели се водило рачуна о расподели практичне 

наставе пре свега на школском имању у Грабовцу и у школској пекари. Сваки 

радни дан је подједнако заступљен са одељењима која обављају праксу на имању; 

 Обавио је  редован санитарни преглед ; 

 Учествовао је у изради  плана  наставе у блоку и професионалне праксе за 

текућу школску годину. Због специфичне ситуације настале услед пандемије блок 

настава за одељења хемијске струке се одржава у школи, а за ученике 

пољопривредне струке у Грабовцу; 

 Са наставницима практичне наставе подручја рада пољопривреда и ветерина, 

руководиоцима  стручних  већа, пољопривреда и биологија и ветерина сагледавани 

су школски објекти у Грабовцу за извођење практичне наставе; 

 Са руководиоцем стручног већа хемија и технологија разматран је план 

коришћења лабораторија и план обављања блок наставе. Направљен је распоред 

коришћења лабораторија; 

 Сачињени су и потписани уговори са пекарама, месарама, цвећарама, 

установама о обављању практичне наставе ; 

 Током првог полугодишта обављан је договор са предузећима о извођењу 

практичне наставе у њиховим радним јединицама; 

 Током године  учествовао  је  у планирању и набавци средстава за производњу 

на школском имању у Грабовцу  и производним површинама у Стублинама који су 

добијени на коришћење . На имању у Стублинама убран је кукуруз са 13 ха и 

узорано је 12 ха који су планирани за пролећну сетву; обављена је припрема 

земљишта и сетва пшенице на 11 ха и јечма-2 ха и зоби на 3 ха; 

 На огледном имању у Грабовцу обављена је припрема силаже кукуруза са 1 ха, 

а затим је та површина узорана и припремљена за пролећну сетву; 

 Учествовао је у обављању радних  операција на имању у Стублинама и 

Грабовцу (садња лука ,расађивање и  сетва салате, орање парцеле за пролећну  

сетва, уређење обале ..); 
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 Учествовао је у реализацији испита за ванредне ученике као члан комисије за 

полагање испита; 

 Контролисао је реализацију рада ученика у радним јединицама, предузећима, 

школској пекари и школском имању ; 

 Учествовао је  у договорима са руководиоцима стручних већа и наставницима 

стручних предмета за извођење практичне наставе , при чему је обављена размена 

искустава ; 

 Обављао је  сарадњу са друштвеном средином пре свега са комисијом за 

пољопривреду Градске општине Обреновац ; 

 Обављао је сарадњу са установама које обављају наставну делатност; 

 Обављао је контролу коришћења ХТЗ опреме и ППЗ на школском  објекту у 

Грабовцу и у предузећима у којима су ученици обављали практичну наставу ; 

 Бавио се анализом реализације практичне и блок наставе; 

 Вршио је контролу материјалног задужења наставника на пракси; 

 Вршио је контролу остварене производње на школском имању; 

 Вршио је анализу успеха и дисциплине ученика на практичној настави ; 

 Учествовао је на свим седницама Одељенских већа, Наставничких већа и 

Педагошког колегијума; 

 Учествовао је у раду дисциплинских комисија ; 

 Учествовао је у припреми хране за животиње на имању за наредни период; 

 Учествовао  је  у планирању потреба за производњу у 2020. години при чему су 

сарађивали са пословним партнерима од којих купујемо семена, ђубриво, хемијска 

средства за заштиту биља, сточну храну и осталог материјала за производњу; 

 Са Стручном службом инстута у Младеновцу одржано је више предавања 

којима су присуствовали наставници, ученици и локални пољопривредни 

произвођачи; 

 Са Институтом ,, Михаило Пупин '' постављен је ветрогенератор за производњу 

струје за пумпе и електронику за заливање пластеника који је свечано отворен у 

септембру; 

 27. новембра због пандемије вирусом COVID -19, прешло се на наставу на 

даљину, па су сви радови на имању обављени у сарадњи са наставницима и 

помоћним радницима  

 У току децембра месеца била је презентација хибрида ZP коју је обавио 

промотер института из Земун Поља. 
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 У сарадњи са ПССС Младеновац извршен је обилазак и преглед поља под 

стрним житима ушколској економији у Стублинама. 

 Почетком фебруара обављена је сетва парадајза у контејнере. 

 Током истог месеца почело је сечење салате и паковање за продају. 

 На дан Светог Трифуна симболично је обављена резидба винове лозе на 

школском имању. 

 Крајем фебруара на парцелама школског имања у Стублинама извршена је 

пролећна прихрана са минералним ђубривом-уреом. 

 У наредном периоду стигле су пољопривредне машине као донација ЕУ. 

 Обављена је сетва једногодишњих цветних врста у контејнере. 

 Током марта месеца урађена је резидба винограда и воћњака. 

 10 марта била је посета школском имању чланова Министарсва пољопривреде и 

колега из ПССС Младеновац. 

 Током марта је извршено ђубрење минералним ђубривима АН ливада за 

кошење у кругу БИА и у школском имању у Стублинама. 

 У истом периоду је извршено пикирање једногодишњих цветних врста из 

контејнера и пуњење топле леје за производњу расада паприке. 

 20 марта је довежена једноосовинска приколица која је купљена у Новом Саду. 

 Крајем текућег месеца је обављена сетва паприке у контејнере. 

 30.03. у сарадњи са ПССС Младеновац постављен је оглед за праћење лета 

лептира, шљивине осице и шљивиног смотавца. Постављене су ловне феромонске 

клопке, 

 Почетком априла почела је реализација пројекта подземног наводњавања 

великог пластеника АГРОКАПИЛАРИС . 

 07.04. ТВ Маг је направио репортажу о пословима на школској економији. 

 08,04 је почео са реализацијом други пројекат постављања метео станице 

ORGANIC PATH. 

 У текућем периоду је била посета колега из Новог Сада који су верификовали 

употребу машина добијених од ЕУ. 

 Средном априла је извршено подривање воћњака и винограда и ђубрење 

кукуруза са уреом. 

 Надаље је извршено подсађивање празних места у винограду. 

 У првој декади маја због закаснелих радова на систему за заливање, паприка је 

пресађена из контејнера у чаше и урађено је расађивање цвећа на зеленим 

површинама. 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 314 

 

 

 Средином маја је демонтиран мали пластеник и обављени припремни радови за 

постављање новог пластеника. 

 У првој половини маја извршена је сетва кукуруза на планираним површинама-

14 хектара у Стублинама и Грабовцу. 

 Почетком маја је била посета чланова ЕУ- донатора пољопривредних машина. 

Урађен је детаљан преглед и дата употребна дозвола. 

 17.05. монтиран је нови пластник 8*25 који је такође донирала ЕУ. 

 28.05. одржана је радионица коју је водио директор Института за економику 

пољопривреде- Јонел Субић. 

 У току јуна је извршено кошење, балирање, превоз и лагеровање сена на 

школском имању. 

 30. 06. је обављена жетва јечма на 2 хектара. 

 08.07. је обављена жетва пшенице на 11,5 хектара. 

 Почетком јула почела је берба парадајза. 

 Крајем јула је обављена жетва зоби и балирање сламе. 

 Током августа због високих температура и суше, постављен је систем кап по кап 

у засаду јабуке. 

 24.08 имање је посетила фитосанитарна инспекција која је обавила комтолу и 

попис апаратуре за баждарење прскалица која се налази на школском имању у 

Грабовцу. 

 

15.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

Током  школске 2020/2021 године секретар школе учествовао је  у пословима 

везаним за рад школе у складу са Годишњим планом рада школе и планом рада 

секретара школе, и то: 

 

У поступку израде Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе за 

школску 2020/2021 годину сачињени су Извештаји о раду Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Савета родитеља и Школског одбора, који су саставни део 

Извештаја о раду школе. 

У својству члана Тима за израду годишњег плана, у сарадњи са осталим 

члановима тима утврђиване су активности од значаја за израду годишњег плана рада  

школе; дефинисана  документација потребна за израду годишњег плана рада школе; 
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предузимане активности да годишњи плана рада садржи елементе прописане законом - 

време, место, начин и носиоце остваривања активности; да годишњи план рада буде 

усклађен са законским прописима; да годишњи план рада буде донет у складу са 

роковима прописаним законом; дефинисана структура, обим и структура тема, 

уважавајући специфичност школе; издавани налози уз одређивање рокова запосленима 

за достављање података од значаја за израду годишњег плана рада; координиран рад 

учесника образовно-васпитног процеса од значаја за израду годишњег плана рада; 

утврђен предлог годишњег плана рада и достављен на разматрање и усвајање 

надлежним органима школе; предузимане мере за унапређивање годишњег плана рада; 

обављани и друге послови потребни за остваривање предвиђених задатака.  

 

Како је годишњим планом рада школе предвиђено образовање од стране директора 

школе тимова, комисија за утврђивање допунских испита које полажу лица уписана у 

школу ради преквалификације, односно доквалификације у складу са одлуком 

директора израђена су Решења којима су утврђени чланови комисија са јасно 

дефинисаним задацима. 

 

 Приликом уписа ученика у школу у складу са одлуком директора, а на основу 

достављене документације и поштовања законских прописа сачињавана су решења о 

упису, која су достављана родитељима, односно другим законским заступницима и 

одељенским старешинама.  

Ради обављања практичне наставе и праксе ученика школе припремљени су 

Уговори о остваривању практичне наставе и праксе који су закључени са 

представницима социјалних партнера,  док су за обављање санитарних прегледа 

ученика и запослених школе у сарадњи са организатором практичне наставе и вежби 

заказани су и организовани санитарни прегледи. 

Упис ванредних ученика на програме преквалификације и доквалификације 

школске 2020/2021 године вршен је у складу са одлуком директора школе, одлуком 

комисије за допунске испите и поднете документације израдом решења о утврђивању 

допунских испита и уговора о уређивању међусобних права и обавеза. 

Спровођење полагања испита ванредних ученика вршено је по утврђеној 

процедури обезбеђивањем услова за обављање истих – припрема прописане 

евиденције, одржавањем састанака Испитног одбора за полагање матурског, односно 

завршног испита за ванредне ученике током школске 2020/2021 године и др. 

У својству члана конкурсне комисије именоване решењем директора школе 

поступак заснивања радног односа запослених спроведен је уз поштовање прописане 
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законске процедуре у погледу испуњености услова за пријем у радни однос 

(одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност, неосуђиваност 

правноснажном пресудом, држављанство, знање језика) потписањем уговора о раду и  

решења о статусу у погледу рада са пуним или непуним радним временом од стране 

директора и запослених, достављања обавештења у складу за Законом о спречавању 

злостављања на раду и  Законом о заштити узбуњивача, донета су решења о 

одређивању ментора.  

У наведеном поступку поред доношења одлуке о избору кандидата, рад 

секретара школе огледао се у изради целокупне конкурсне документације у свим 

фазама за које је школа добила сагласност надлежне школске управе. 

За запослене који су заснивали радни однос на одређено време почев од 

01.09.2020 године до преузимања, оносно коначности одлуке о избору кандидата по 

расписаном конкурсу,  односно ради замене одсутних запослених током школске 

године  израђивани су уговори о раду, решења о статусу, решења о обрачуну плате, 

потребна обавештења, пријаве на Централни регилстар запослених, пријава на 

регистар запослених.  

У поступку одлучивања о правима, обавезама и одговорностима запослених на 

основу одлуке директора израђивана су и запосленима достављана решења (о праву на 

годишњи одмор, солидарну помоћ, плаћено одсуство, јубиларну награду  итд.) уз  

поштовање законских прописа.  

За  приправнике који су савладали програм увођења у посао наставника уз 

њихову сагласност припремљена је и достављена потребна документација 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја за полагање испита за лиценцу.  

Усклађивање општих аката школе вршено је након објављивања и ступања на 

снагу одговaрајућих прописа, а запослени су редовно обавештавани о истим.  

Попис имовине Пољопривредно-хемијске школе са стањем на дан 31.12.2020 

године извршен је у складу са донетим Решењем о попису и образовању комисија за 

попис имовине и обавеза и Упутства уз решење о именовању комисија за годишњи 

попис имовине и обавеза за 2019 годину.  

Учествовала сам у поступку израде Финансијског плана за период од 01.01.2021 

године до 31.12.2021 године, плана јавних набавки као и плана донација 

Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 2021  годину указивањем на законске 

оквире за доношење истих.  

На основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи из области безбедности и 

здравља на раду и Уговора о пословно-техничкој сарадњи из области заштите од 

пожара овлашћеном лицу извршиоца достављани су подаци од значаја за вршење 
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превентивних обилазака објеката и превентивне заштите од пожара  уз редовно 

праћење прописа из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара. 

Имајући у виду да по поднетим захтевима за верификацију образовних профила 

из 2014 године и сачињених елабората за образовне профиле ветеринарски техничар, 

пољоприврдни техничар, прехрамбени техничар,  пекар, месар, руковалац-механичар 

пољопривредне технике надлежно министарство није поступило, након поновљеног 

захтева школе и одговора министарства поново су  сачињени Елаборати о 

оправданости извођења плана и програма наставе и учења имајући у виду да се  

остварују нови програми образовања и васпитања за  наведене образовне профиле.  

Ванредни инспекцијски надзори обављени су дана 03.06.2021 године,  

11.06.2021 године,  13.07.2021 године о чему су сачињени записници поступајућих 

просветних инспектора којим се констатује да школа испуњава услове у погледу 

простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма 

образовања и васпитања за стручне предмете образовног профила у складу са 

Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме  и наставних средстава 

за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(„Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 16/15, 10/16 и 13/18). Присуствала 

сам ванредним инспекцијским надзорима обезбеђују потребну документацију, а након 

обављеног инспекцијског надзора очекује се да надлежно министарство донесе 

Решење којим се утврђује да Пољопривредно-хемијска школа испуњава прописане 

услове у погледу простора, опреме, настаавних средства и потребног броја наставника, 

стрчних сарадника  за остваривање наставних планова и програма образовних профила 

у трогодишњем образовању у  I, II и III разреду. 

 

Елаборат о оправданости извођења плана и програма наставе и учења 

образовног профила техничар за хемијску и фармацеутску технологију сачињен је и 

достављен на верификацију надлежним службама министарства имајући у виду да је 

школске 2019/2020 године школа уписала у први разред ученике овог образовног 

профила, а захтев је поновљен имајући у виду да  није обављен ванредни инспекцијски 

надзор.  

У складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору Центалној јединици за хармонизацију поднела сам извештај 
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о aдeквaтнoсти и функциoнисaњу успoстaвљeнoг систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и 

кoнтрoлe.  

У складу са Законом о архивској грађи и архивској делатности током марта и 

априла 2021 године извршила сам евидентирање, означавање, класификацију, 

датирање и архивирање архивске грађе и документарног материјала, сачинила општи 

акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и 

документарног материјала и општи акт о начину евидентирања, заштите, и 

коришћења електронских докумената.;  листу категорија архивске грађе и 

документарног материјала са роковима чувања коју сам доставила на сагласност 

надлежном архиву.  

За спровођење завршних и матурских испита редовних ученика школске 

2020/2021 године припремила сам потребну документацију - решења о одређивању 

ментора ученцима, изјаве о опредељењу за полагање завршних, односно матурских 

испита, пријаве, записнике и уверења оверене печатом школе, радне задатке.  

Након завршних, односно матурских испита извршена је контрола истих, дате 

сугестије за уређивање и сачињене књиге завршних, односно матурских испита 

редовних ученика школске 2020/2021 године.  

У  поступцима  јавних набавки учествовала сам у својству члана комисије 

прпремајући истовремено конкурсну документацију, а поступци су спроведени уз 

поштовање  законске процедуре којом се регулише поступак јавних набавки.   

 

Послови које је предузимао секретар школе, а који се односе на рад органа 

школе, остваривање права ученика, обавеза и одговорности ученика, остваривање 

права, обавеза и одговорност запослених, обављање надзора над радом школе, вођење 

евиденције и остали послови обављани су уз поштовање законских прописа, процедура 

и рокова.   

 

Током године обављани су и други послови по налогу директора школе за чијим 

се обављањем јавила потреба.  
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15.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Током школске 2020/2021 године дипломирани економиста за финансијско-

рачуноводствене послове школе учествовао је  у пословима везаним за рад школе у 

складу са Годишњим планом рада школе и планом и то: 

У складу са Законом о јавним набавкама прикупљани су и евидентирани подаци 

о поступцима набавки и закљученим уговорима о јавним, и у електронској форми 

Управи за јавне набавке достављени тромесечни извештаји у роковима предвиђеним 

законом.  

Извештај о извршењу буџета - образац 5 достављен Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја,  Школској управи  у складу са Законом о буџетском 

систему и Уредбом  о буџетском рачуноводству.  

Образац СВС - спецификација враћених средстава достављен Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Попис имовине Пољопривредно-хемијске школе са стањем на дан 31.12.2020 

године извршен је у складу са донетим Решењем о попису и образовању комисија за 

попис имовине и обавеза и Упутства уз решење о именовању комисија за годишњи 

попис имовине и обавеза за 2020 годину.  

  Финансијски план за период од 01.01.2021 године до 31.12.2021 године, план 

набавки као и план донација Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу за 2020 

годину сачињен је  указивањем на законске оквире за доношење истих. 

 Квартални извештаји о средствима која су пренета корисницима буџетских 

средстава другог нивоа власти (правдање редовних материјалних трошкова) 

достављани су у прописаним роковима надлежним органима. 

Сви остали послови обављани су уз поштовање законских прописа и процедура.  
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16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И 

ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Разред 

одељење 

Појачани 

васпитни рад 

Одељењска 

већа 

Родитељски 

састанци 

Час одељењског 

старешине 

планирано одржано 

1/1 0 7 4 32 31 

1/2 0 8 4 32 32 

1/3 0 8 4 32 33 

1/4 0 8 4 35 35 

1/5 0 8 4 35 35 

1/6 0 8 4 35 35 

2/1 0 8 4 32 32 

2/2 1 7 4 32 35 

2/3 0 6 4 32 33 

2/4 0 7 4 36 36 

2/5 0 9 4 35 35 

2/6 1 7 4 35 34 

3/1 0 7 4 34 33 

3/2 0 8 4 32 32 

3/3 1 12 4 32 29 

3/4 1 7 4 35 35 

3/5 0 8 4 35 35 

3/6 0 8 4 32 32 

4/1 0 9 4 32 31 

4/2 2 7 4 32 32 

4/4 0 12 4 33 32 

4/5 0 9 4 31 28 

Укупно 5 178 88 731 725 
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16.1. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Током школске 2020/2021. године рад одељењских старешина реализован је 

кроз активности у областима: планирања и програмирања, административних послова 

и педагошке евиденције, рада са ученицима, рада са одељењским већем и 

наставницима, рада са родитељима и сарадње са стручним сарадницима.  

У области планирања и програмирања одељењске старешине су сачиниле 

планове рада одељењског старешине, планове рада сарадње са родитељима, 

учествовале у изради плана рада одељењске заједнице, благовремено и уредно водиле 

педагошку документацију -  дневник о образовно-васпитном раду, матичне књиге, 

јавне исправе - ђачке књижице. 

Активности у области административних послова и педагошке евиденције 

односиле су се на прикупљање података о ученицима: породичне и социјалне прилике, 

здравствено стање ученика, интересовања ученика, а посебно професионална 

интересовања, напредовање ученика, сметње у развоју и понашању, предузете мере, 

белешке о разговору са ученицима и родитељима. 

У раду са ученицима активности одељењских старешина биле су усмерене на 

индивидуални рад са ученицима и на рад у одељењској заједници.  

У оквиру индивидуалног рада са ученицима одељењске старешине су се 

упознавале са индивидуалним способностима и склоностима ученика, особинама, 

интересовањама, тенденцијама у развоју, упознавале су се са породичним, социјалним, 

материјалним, здравствених и другим условима битним за развој ученика, пратиле су и 

подстицале индивидуални развој и напредовања ученика (успех, владање, радни, 

морални, интелектуални, социјални развој) и реализовале су индивидуални рад са 

ученицима (усмеравање, вођење, саветовање).  

У раду одељењске заједнице активности одељењских старешина биле су 

усмерене на укључивање ученика у колектив и јачање колектива, разматрање проблема 

у вези са извођењем наставе, договарање о активностима одељењске заједнице и 

организовањем истих, разматрање односа ученика према раду и учењу, анализирање 

успеха ученика појединца и владања и целог одељења и изрицање похвала и казни, 

предузимање мера ради побољшања успеха одељења у целини, пружање помоћи 

слабијим ученицима, афирмација рада даровитих, анализирање друштвених 

активности ученика у школи и ван ње, реализација тема на часу одељењског 

старешине. 

У раду са одељењским већима и наставницима активности су биле усмерене на 

организацију образовно-васпитног рада у одељењу (теоријска и практична настава, 
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допунска и додатна, слободне активности, корективни педагошки рад, друштвено-

користан рад, сарадња са друштвеном средином и родитељима), предлагање плана рада 

одељењског већа, припрема и организација седница, праћење реализације наставе, 

допунске и додатне, изборне, ваннаставних активности и реализације васпитних 

задатака), подстицање и праћење унапређивања наставе, упознавање одељењског већа 

са степеном развоја ученика, предлагање јединственог деловања свих наставника и 

укључивање породице и других чинилаца у васпитни рад са ученицима, припремање и 

израда анализа и извештаја. 

У раду са родитељима одељењске старешине су организовале индивидуалне и 

групне разговоре са родитељима ради међусобног информисања о: здравственом 

стању, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања 

ученика, као и о ваннаставним активностима и о ваншколском ангажовању, условима 

живота у породици, школи и друштвеној средини, као и родитељским састанцима. 

Одржана су најмање два родитељска састанка. Такође, одељењске старешине су 

пружале подршку укључивању родитеља у реализацију појединих активности 

(свечаности, разговори). Сарадња са родитељима се најчешће одвијала комуникацијом 

телефонским путем, услед неповољне епидемиолошке ситуације током првог 

полугодишта. 

Сарадња одељењских старешина са стручним сарадницима одвијала се кроз 

пружање помоћи при изради плана рада одељењског старешине и  одељењског већа;  у 

избору тема, припреми и реализацији часа одељењског старешине; праћењу и 

подстицању развоја ученика и напредовања; откривању узрока који доводе до 

поремећаја у учењу и понашању ученика и предузимању одговарајућих мера; избору, 

припремању и реализацији тема на родитељском састанку; у прaћењу и анализи 

реализације васпитних задатака; избору и припреми различитих инструмената и 

обради података. 
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16.2. ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

Извештај о реализованим активностима: 

Активности  Време реализације  Начин праћења – докази 

1. Конституисање 

одељењског већа за 

школску 2020/2021. 

годину; 

2. Утврђивање поделе 

ученика на групе и начина 

на који сваки ученик прати 

наставу по комбинованом 

моделу на почетку школске 

2020/2021. године; 

3. Усвајање годишњег 

плана и рада одељењског 

већа; 

4. Утврђивање распореда 

часова; 

5. Утврђивање распореда 

писмених задатака и 

других облика писане 

провере знања ученика; 

6. Утврђивање предлога 

коришћења уџбеника и 

приручника за школску 

2020/2021. годину; 

7. Утврђивање плана 

реализације осталих облика 

образовно-васпитног рада; 

8.Текућа питања. 

 

31.08.2020. 

 

Записник у ес-дневнику 

1. Разматрање плана 

усавршавања наставника, 

програма екскурзија и 

 

28.10.2020. 

 

Записник у ес-дневнику 
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календара такмичења;  

2. Избор ученика за 

допунску и додатну 

наставу;  

3. Уједначавање 

критеријума оцењивања 

ученика у одељењу;  

4. Текућа питања 

1. Анализа успеха и 

изостајања са наставе 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

школске 2020/2021. године; 

2. Давање предлога за 

изрицање васпитних и 

васпитно-дисциплинских 

мера ; 

3. Реализација часова 

редовне наставе и осталих 

облика образовно-

васпитног рада; 

4. Предлог педагошких 

мера за унапређивање 

наставног рада; 

5. Текућа питања. 

 

16.11.2020.-17.11.2020. 

 

Записник у ес-дневнику 

1. Утврђивање закључне 

оцене из владања ученика 

на предлог одељењског 

старешине 

2. Изрицање васпитних 

мера и давање предлога за 

изрицање васпитно-

 

21.12.2020.-22.12.2020. 

 

Записник у ес-дневнику 
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дисциплинских мера 

3. Утврђивање 

појединачног успеха 

ученика и одељења на 

крају првог полугодишта 

школске 2020/2021.године 

4. Изостајање ученика и 

одељења на крају првог 

полугодишта школске 

2020/2021.године 

5. Похваљивање појединих 

ученика и одељења на 

крају првог полугодишта 

школске 2020/2021.године 

6. Реализација часова 

редовне наставе, додатног, 

допунског рада и рада 

секција, као и осталих 

облика образовно 

васпитног рада  

7. Предлог педагошких 

мера за унапређивање 

наставног рада 

8. Текућа питања 

1. Израда планова подршке 

за неоцењене ученике; 

2. Разно. 

15.01.2021. Записник у ес дневнику 

1. Анализа успеха и 

изостајања са наставе 

ученика на крају трећег 

класификационог периода 

школске 2020/2021. године; 

2. Давање предлога за 

05.04.2021. Записник у ес дневнику 
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изрицање васпитних и 

васпитно-дисциплинских 

мера; 

3. Предлог педагошких 

мера за унапређивање 

наставног рада; 

4. Реализација осталих 

облика образовно-

васпитног процеса 

(слободне 

активности,допунска 

настава, додатна настава и 

др.); 

5. Текућа питања 

1. Утврђивање закључне 

оцене из владања ученика 

на предлог одељењског 

старешине 

2. Утврђивање 

појединачног успеха и 

изостајања ученика и 

одељења на крају  наставне 

2020/2021.године 

3. Похваљивање појединих 

ученика и одељења и 

изрицање васпитних мера, 

као и давање предлога за 

изрицање васпитно-

дисциплинских мера 

4. Реализација часова 

редовне наставе, допунског 

и додатног рада, 

припремне наставе, рада 

секција и осталих облика  

02.06.2021. (завршни 

разреди) 

24.06.2021. 

Записник у ес дневнику 
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образовно-васпитног рада 

5. Текућа питања 

Сва одељењска већа одржала су све седнице планиране Годишњим планом рада. 

Није било додатних седница ради упознавања предметних наставника са предлозима 

Тима за појачан васпитни рад и изрицања васпитних мера ученицима тих одељења. 

Извештаји о раду одељењских већа налазе се код педагога. 
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17. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Активности 

 

 

Носиоци 

 

Време 

реализације  

(месец) 

 

Начин праћења 

Родитељи ученика 

упознати са дужностима 

одељенских старешина, 

Правилником о васпитно-

дисциплинској 

одговорности ученика, 

Правилима понашања 

ученика, запослених и 

родитеља, Правилником о 

протоколу поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање и 

Програмом заштите 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Правилником о обављању 

друштвено-корисног, 

односно хуманитарног 

рада; изабран представник 

-Савет родитеља 

 

 

Одељењске старешине 

ученика од првог до 

четвртог разреда 

 

 

 

Септембар 

 

 

Записници са 

родитељских 

састанака 

Обављани разговори са 

родитељима и прикупљени 

подаци о здравственом 

стању, психофизичком и 

социјалном развоју, 

навикама ученика 

 

Одељењске старешине, 

педагог 

Током 

школске 

године 

 

Педагошка 

документација 

Обављана редовна размена 

информација са 

Одељењске старешине, 

педагог 

Током 

школске 

Записници са 

родитељских 
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родитељима о адаптацији 

ученика на школски живот 

године састанака 

Педагошка 

документација 

Обављана редовна размена 

информација са 

родитељима о резултатима 

учења, понашању ученика, 

ваннаставним 

активностима и 

ваншколском ангажовању 

 

 

Одељењске старешине, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Записници са 

родитељских 

састанака 

Педагошка 

документација 

Обављан саветодавни рад 

родитељима ученика који 

су имали тешкоћа у 

адаптацији на услове 

школског живота 

Педагог 

Током 

школске 

године 

Педагошка 

документација 

Обављан саветодавни рад 

родитељима ученика који 

су имали тешкоћа у учењу 

и понашању 

Одељењске старешине, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Педагошка 

документација 

Обављано професионално 

информисање родитеља 
Одељењске старешине, 

педагог 

Током 

школске 

године 

Записници са 

родитељских 

састанака, 

педагошка 

документација 

 

 

Учешће родитеља у раду 

Школског одбора и Савета 

родитеља 

 

 

Руководство школе, 

представник родитеља 

у Школском одбору и 

Савет родитеља 

Током 

школске 

године 

Записници са 

седница 

Школског 

одбора, Савета 

родитеља 

 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 330 

 

 

17.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 

 Савет родитеља Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу je током 

школске 2020/2021.  године одржао 4 седница на којима је разматрао питања из 

надлежности прописаним 120. Закона о основама система образовања и васпитања. 

 1. На седници одржаној дана 14.09.2020. године: 

1. Конституисање Савета родитеља школе и избор председника и заменика 

председника Савета родитеља за школску 2020/2021. годину 

2. Предлагање и избор представника родитеља из реда родитеља, односно других 

законских заступника у Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе 

3. Усвајање записника са седнице Савета родитеља одржане дана 10.07.2020. 

године 

4. Упознавање и разматрање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе за 

школску 2019/2020. годину 

5. Упознавање и разматрање Извештаја о раду директора Пољопривредно-хемијске 

школе за школску 2019/2020.  годину 

6. Упознавање и разматрање Извештаја о остваривању Развојног плана и Извештаја 

о  самовредновању Пољопривредно-хемијске школе  за школску 2019/2020.  

годину 

7. Упознавање и разматрање Извештаја о остваривању програма образовања и 

васпитања 

8. Упознавање и разматрање Извештаја о резултатима националног и међународног 

тестирања и спровођења мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада 

9. Упознавање и разматрање Извештаја о завршном испиту 

10. Упознавање и разматрање Годишњег плана рада Пољопривредно-хемијске школе 

за школску 2020/2021.  годину 

11. Упознавање и разматрање плана и програма за организовање екскурзије ученика 

Пољопривредно-хемијске школе за  школску 2020/2021. годину и давање 

сагласности 

12. Давање сагласности на одлуку о избору уџбеника за школску 2020/2021. годину 

13. Доношење одлуке о обавезном осигурању ученика Пољопривредно-хемијске 

школе за школску 2020/2021.  годину     

14. Именовање члана Стручног актива за развојно планирање из реда чланова Савета 

родитеља 
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15. Именовање члана Тима за самовредновање и вредновање  из реда чланова Савета 

родитеља 

16. Именовање чланова Тима за појачан васпитни рад са ученицима за школску 

2020/2021.  годину 

17. Именовање члана Тима за обезбеђивање квалитета и развој  школе 

18. Именовање члана Тима за инклузивно образовање 

19. Избор представника и заменика за општински савете родитеља из реда чланова 

Савета родитеља 

20. Текућа питања. 

2. На седници одржаној дана 14.01.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Савета родитеља одржане дана 14.09.2020 

године  

2. Разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021 године 

3. Разматрање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021 године 

4. Разматрање Извештаја о раду директора  Пољопривредно-хемијске школе на 

крају првог полугодишта школске 2020/2021 године 

5. Текућа питања 

 

3. На седници одржаној дана 03.06.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Савета родитеља одржане дана 14.01. 2021 

године 

2. Разматрање Извештаја о успеху и изостајању ученика са наставе на крају трећег 

класификационог периода школске 2020/2021 године и предлагање мера за 

побољшање услова рада и остваривања образовно-васпитног рада 

3. Упознавање са резултатима са одржаних школских такмичења и постигнућима 

у ваннаставним активностима 

4. Разматрање Извештаја о успеху ученика и одељења и изостајања ученика 

завршних разреда Пољопривредно-хемијске школе са наставе на крају наставне 

2020/2021 године 

5. Разматрање предлога и доношење одлуке о организовању прославе матурске 

вечери ученика завршних разреда Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу 

за школску 2020/2021 годину 
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6. Упознавање са Правилником о полагању завршних и матурских испита ученика      

Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу  

7. Текућа питања  

 

4. На седници одржаној дана 05.07.2021 године 

1. Усвајање записника са седнице Савета родитеља одржане дана 03.06.2021 

године 

2. Разматрање и усвајање Извештаја  о успеху ученика завршних разреда након 

одржаних завршних, односно матурских испита у јунском испитном року 

 школске 2020/2021 године – педагог  

3. Разматрање Извештаја о успеху ученика и одељења и изостајања ученика првог, 

другог и трећег разреда Пољопривредно-хемијске школе са наставе на крају 

наставне 2020/2021 године 

4. Разматрање предлога измена и допуна школског програма за период 2018-2022 

године 

5. Предлагање изборних садржаја и уџбеника  за школску 2020/2021 годину 

6. Давање сагласности на програм и организовање екскурзије ученика 

Пољопривредно-хемијске школе за школску  2021/2022 годину 

7. Разматрање намене коришћења средстава од донација и од проширене 

делатности школе и предлагање Школском одбору намене коришћења 

средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, 

односно другог законског заступника 

8. Разматрање услова за рад школе, услова за учење, безбедност  и заштиту 

ученика 

9. Доношење Одлуке о обавезном осигурању ученика Пољопривредно-хемијске 

школе за школску 2021/2022 годину  

10. Текућа питања 
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18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу образован је 

у складу са чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања, и у 

школској 2020/2021. години Ученички парламент има 44 члана (по 2 ученика из сваког 

одељења).  

 

Списак чланова Ученичког парламента за школску 2020/2021.  годину: 

Разред и 

одељење  

Име и презиме ученика 

1/1 Сара Александрић, Кристина Мишић 

1/2 Ана Јовановић, Немања Пеладић 

1/3 Сара Крсмановић, Невена Филиповић 

1/4 Миа Крстевски, Елена Симоновић 

1/5 Анђела Ђурић, Јелена Марјановић 

1/6 Аница Симић, Милан Маричић 

2/1 Марко Вуковић, Марија Ранковић 

2/2 Дајана Драгићевић, Дејана Бановић 

2/3 Ивана Стефановић, Андријана Јагодић 

2/4 Андреа Сарић, Огњен Васиљевић 

2/5 Тамара Лазић, Вељко Станишић 

2/6 Даница Омерашевић, Марко Лепојевић 

3/1 Марија Илић, Катарина Ковачевић 

3/2 Боба Радишић, Валентина Божић 

3/3 Кристијан Николић, Милица Илић 

3/4 Исидора Богићевић, Наташа Стевановић 

3/5 Ивана Павловић, Теодора Стакић 

3/6 Драгица Пашић, Александар Николов 

4/1 Јелена Милошевић, Анђела Шукало 

4/2 Бобан Радосављевић, Тања Јеротијевић 

4/4 Марија Митровић, Иван Бркић 

4/5 Бојана Јордановић, Лидија Ојданић 

  

После конститутивне седнице Ученичког парламента, на којој је Ученички 

парламент дао позитивно мишљење о предлогу Годишњег плана рада школе за 
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школску 2020/2021. годину, изабрано је руководство на чијем челу је Лидија Ојданић, 

ученица 4/5.  

План рада Ученичког парламента обухвата велики број садржаја који доприносе 

укључивању ученика у рад школе и локалне заједнице.  

Записници са састанка Ученичког парламента сведоче о раду и реализованим 

активностима током првог полугодишта школске 2020/2021. године. Ученички 

парламент је одржао један састанак током првог полугодишта школске 2020/2021. 

године, услед неповољне епидемиолошке ситуације и забрана окупљања већег броја 

ученика истовремено. 

 О раду Ученичког парламента води се уредна и доступна евиденција, а рад 

Ученичког парламента регулисан је Пословником о раду Ученичког парламента 

Пољопривредно-хемијске школе. 

 

На седници одржаној дана 11.09.2020. године: 

1. Конституисање Ученичког Парламента школске 2020/2021. године, избор 

председника, заменика и записничара Ученичког парламента   

2. Разматрање и усвајање Предлога плана рада Ученичког парламента за школску 

2020/2021. Годину 

3. Предлагање чланова Ученичког парламента ради учешћа у раду Школског 

одбора и чланова Стручног актива за развојно планирање, тима за превенцију 

вршњачког насиља, тима за самовредновање и вредновање рада школе, тима за 

обезбеђивање квалитета и развој школе 

4. Упознавање и разматрање Извештаја о раду Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за школску 2019/2020. Годину 

5. Упознавање и разматрање Извештаја о раду директора Пољопривредно-хемијске 

школе у Обреновцу за школску 2019/2020. годину  

6. Упознавање и разматрање Извештаја о самовредновању квалитета рада 

Пољопривредно-хемијске школе                                          

7. Упознавање са Годишњим планом рада Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за школску 2020/2021. годину и давање мишљења  

8. Давање мишљења о избору уџбеника за школску 2020/2021. Годину 

9. Информисање чланова о законској основи деловања и делокругу рада Ученичког 

парламента у средњој школи                   

10. Упознавање са Пословником о раду Ученичког парламента 

11. Разно.  
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На седници одржаној дана 14.01.2021. године: 

1. Усвајање записника са предходног састанка Ученичког парламета одржаног 

11.09.2020.године, 

2. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању са наставе  на крају првог 

полугодишта, 

3. Практична настава, блок настава (стање, проблеми, понашање и активности 

ученика), 

4. Разматрање Извештајa о раду Пољопривредно-хемијске школе на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021. године, 

5. Разматрање Извештаja о раду директора  Пољопривредно-хемијске школе на 

крају првог полугодишта школске 2020/2021. године, 

6. Договор о прослави школске славе Свети Сава, 

7. Разно.  

 

На седници одржаној дана 22.02.2021. године: 

 

1. Усвајање записника са предходног састанка Ученичког парламета одржаног 

14.01.2021.године, 

2. Договор о активностима у вези са Међународним даном борбе против 

вршњачког насиља који се обележава 24.02.2021. године, 

3. Разно.  

 

На седници одржаној дана 11.05.2021. године: 

 

1. Усвајање записника са предходног састанка Ученичког парламета одржаног 

22.02.2021.године, 

2. Разматрање Извештаја о успеху ученика и изостајању са наставе на крају трећег 

класификационог периода, 

3. Анализа посећености ученика у раду секција, допунске и додатне наставе 

4. Проблеми током остваривања наставе на даљину, 

5. Припреме за полагање пријемних испита на факултетима, 

6. Разно. 
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19. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

Извештај о стручном усавршавању током школске 2020/2021. године сачињен је 

на основу појединачних извештаја које су поднели наставници, односно на основу 

извештаја о стручном усавршавању које су поднели председници стручних већа.  

 

 Табеларни приказ стручног усавршавања током школске 2020/2021. године: 
Име и 

презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ХЕМИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

Гордана 

Радојичић 

“Примена 3D холограма у 

настави” 
“Зашто је проблем 

solvingнајважнија   STEAM 
вештина?” 

   слушалац 1 сат 30 

мин 

23.10.2020. 

Извођење огледног часа из 

наставног предмета Прерада и 
одлагање чврстог отпада 

   слушалац 1 15.12.2020. 

Обука за запослене -породично 

насиље 

   слушалац 16 20.4.2021. 

Стратегије у раду са ученицима 
који показују проблеме у 

понашању 

   слушалац 16 20.4.2021. 

Рад ментора (са приправником)    реализатор 2 фебруар 
2020. 

STEM у свету бајки,Водена 

QRогледнионица-Интегративни 

приступ садржајима о 

води,Ученичко лично 

стваралаштво и програм 

MuseScore 

   слушалац 3 13.05.2021. 

Изложбени 

пано=дружење+знање,STE(A)Mi 

Minecraft i Цветни бастион 

   слушалац 3 27.05.2021. 

Сингапурска математика,Наука 
и предшколци,Steam и екологија 

   слушалац 3 10.06.2021. 

 
Име и 

презиме 

 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенциј
а 

и приоритет 

Број 
бодов

а 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Јелена 

Томовић 

    Обука за коришћење 
CASIO калкулатора 

            1 28.02.2020. 

    Огледни час из 

наставног предмета 

Прерада и одлагање 
чврстог отпада 

          1 15.12.2020. 

 

   

“Вештине 21. века”, 

“СТЕМ 
експерименти у 

хибридном и/или 

3 25.03.2021. 
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онлајн 

окружењу”Институт 

за модерно 
образовање 

 

  

 „Концепт 
интегрисаног 

СТЕ(А)М 

образовања”, 
„Математика у 

пракси – практично 

усвајање 
математичких 

садржаја” и 

„Мозаик”Oнлајн 
предавање, Институт 

за модерно 

образовање 

3 28.04.2021. 

Име и 

презиме 

наставник
а 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенциј
а 

и приоритет 

Број 
бодов

а 

Усавршавање у установи 

Назив активности 

Број 

бодов
а 

Датум 

одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ХЕМИЈУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

Јелена 
Ранковић 

 

 

  

 

Поступак 

самовредновања 
“SELFIE 2019-2020, 

session 2” у оквиру 

Селфи инструмента 

1 

 23.03.2020. 

  

  
  ”Microsoft Teams”,   

Онлај предавање,  

Институт за модерно 

образовање 

3 

 4.04.2020. 

 

                          „Праћење напредовања ученика уз 

помоћ вики алата“ Онлајн 

предавање, Институт за модерно 
образовање 

 3 09.04.2020. 

 
                          

Израда вибер 
стикера за 

интерактивнију 

комуникацију са 
ученицима током 

онлајн наставе, 

Онлајн предавање, 
Институт за модерно 

образовање 

3 13.05.2020. 

 

        

“Wakelet“ ,Онлајн 

предавање, Институт 
за модерно 

образовање 

3 05.06.2020. 
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    Обука за коришћење 
CASIO калкулатора 

            1 28.02.2020. 

    Огледни час из 

наставног предмета 

Прерада и одлагање 
чврстог отпада 

          1 15.12.2020. 

 
 

   “Успешни СТЕМ 
пројекти- практичне 

идеје и 

приказ”,Онлајн 
предавање, Институт 

за модерно 

образовање 

3 12.02.2021. 

 

 

   

“Не види се шума од 

дрвета”, ”Откривање 

Париза” и “Поезија 
кроз 

математику”Институ

т за модерно 
образовање 

3 12.3.2021. 

 

   

“Вештине 21. века”, 

“СТЕМ 
експерименти у 

хибридном и/или 

онлајн 
окружењу”Институт 

за модерно 

образовање 

3 26.3.2021. 

 

   

“Googl Workspace”, 

Oнлајн предавање, 
Институт за модерно 

образовање 

3 31.03.2021. 

 
   

 “STEM i stvarni svet”, 
“Čuvari prirode”, “Od 

zrna pšenice do 

slasnog hleba”, 
Oнлајн предавање, 

Институт за модерно 

образовање 

3 

 15.04.2021. 

 

  

 „Концепт 

интегрисаног 
СТЕ(А)М 

образовања”, 

„Математика у 
пракси – практично 

усвајање 

математичких 
садржаја” и 

3 

28.04.2021. 
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„Мозаик”Oнлајн 

предавање, Институт 

за модерно 
образовање 

 

 

  

 

"Стратегије у раду са 
ученицима који 

показују проблеме у 

понашању", 
Mинистарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

16 

01.05.2021. 

   

 

"Обука за запослене 

- породично 
насиље", 

Mинистарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16  

                       18.05.2021. 
 

 

 

 

   

 

СТЕМ у свету бајки” 
, „Водена QР 

огледнионица - 

Интегративни 
приступ садржајима 

о води” и „Ученичко 

лично стваралаштво 
и програм 

MuseScore” - Oнлајн 

предавање, Институт 
за модерно 

образовање 

 

          3    13.05.2021. 

 

   

 

Остваривање 

пројекта образовно-
васпитног карактера 

у установи (Inno 

School програм 
учења о социјалном 

предузетништву ILS-

a) 

   

6 

новембар202

0 - фебруар 
2021. 

    

 

 

  

Име и 
презиме 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 
Компетенциј

а 
Број 

бодов

Усавршавање у установи 

Назив активности Број Датум 
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наставник
а 

и приоритет а бодова одржавања 

Миља 

Милојеви
ћ 

Креирање и 

модерација обука,  
ОКЦ Бор 

Каталошки број 632 

Број уверења 26283 
Програм се реализује 

електронским путем 

 

03.02.2020.

- 
02.03.2020 

K4/П3 32 Обука за коришћење 

CASIO калкулатора 

1 28.02.2020. 

Групни рад и 
интердисциплинарнос

т са применом веб-

алата, ОКЦ Бор  
Каталошки број 291 

Број уверења 31482 

Програм се реализује 

електронским путем 

08.02.2021 
- 

13.03.2021. 

K1/П1 36 

Огледни час из 
наставног предмета 

Прерада и одлагање 

чврстог отпада. 

Извођење угледних, 

огледних часова, 
односно активности 

са дискусијама и 

анализом. 

8 15.12.2020. 

Програм обуке за 
запослене у 

образовању / 

дигитална учионица / 
дигитално 

компетентан 

наставник - увођење 
електронских 

уџбеника и 

дигиталних 
образовних 

материјала 

 
Број уверења 

1164/2021/15103 

Програм обуке 
стручног 

усавршавања је 

одобрио Министар 
просвете, науке и 

технолошког развоја, 

број решења 610-00-
00247/1/2018-07 од 

23.02.2018. године. 

 

21.05.2021. K2/П1 19.5 Selfie 2019-2020, 
session 2 

1 04.03.2020 

    Microsoft Teams - 

Oнлајн предавање, 

Институт за модерно 
образовање 

3 04.04.2020. 

    Како разумети 

сопствене емоције у 

учионици (реалној и 

онлајн)? - Oнлајн 

предавање, Институт 
за модерно 

образовање 

3 24.04.2020. 
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    Timify.me - Oнлајн 
предавање, Институт 

за модерно 

образовање 

3 25.04.2020. 

Израда вибер 

стикера за 

интерактивнију 
комуникацију са 

ученицима током 

онлајн наставе. - 
Oнлајн предавање, 

Институт за модерно 

образовање 

3 13.05.2020. 

    

    Wekelet - Oнлајн 
предавање, Институт 

за модерно 

образовање 

3 05.06.2020. 

    Праћење 

напредовања 

ученика уз помоћ 
вики алата - Oнлајн 

предавање, Институт 

за модерно 
образовање 

3 09.04.2020. 

    Успешни СТЕМ 

пројекти – практичне 
идеје и приказ - 

Oнлајн предавање, 

Институт за модерно 
образовање 

3 11.02.2021. 

 

    „Истраживачко 

новинарство у 

функцији развоја 
ИМП-а код 

ученика”, 

„Математика и 

уметност” и 

„Хидраулика у 

млађим разредима“- 
Oнлајн предавање, 

Институт за модерно 

образовање  

3 25.02.2021. 

 

   

„Не види се шума од 

дрвета“, „Откривање 
Париза“ и „Поезија 

кроз математику“- 

Oнлајн предавање, 
Институт за модерно 

образовање 

3 11.03.2021. 

 

 

   

“Вештине 21. века”, 

“СТЕМ 

експерименти у 
хибридном и/или 

онлајн окружењу”- 

Oнлајн предавање, 
Институт за модерно 

3 25.03.2021. 
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образовање 

 
 

   

"Обука за запослене - 
породично насиље" 

16 19.04.2021. 

 

 

   

"Стратегије у раду са 
ученицима који 

показују проблеме у 

понашању" 

 

16 19.04.2021. 

 

 

   

„СТЕМ и стварни 
свет” , „Чувари 

природе” и „Од зрна 

пшенице до сласног 
хлеба” - Oнлајн 

предавање, Институт 

за модерно 
образовање 

3 15.04.2021 

 

 .   „Концепт 
интегрисаног 

СТЕ(А)М 

образовања”, 
„Математика у 

пракси – практично 

усвајање 
математичких 

садржаја” и 

„Мозаик”- Oнлајн 
предавање, Институт 

за модерно 

образовање 

3 28.04.2021 

 

    

СТЕМ у свету бајки” 

, „Водена QР 
огледнионица - 

Интегративни 

приступ садржајима 
о води” и „Ученичко 

лично стваралаштво 

и програм 
MuseScore” - Oнлајн 

предавање, Институт 

за модерно 
образовање 

3 13.05.2021. 



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 343 

 

 

 

    

„Изложбени пано = 

дружење + знање” , 

„СТЕ(А)М и 
Минецрафт” и  

„Цветни бастион”  

Oнлајн предавање, 
Институт за модерно 

образовање 

 

3 27.05.2021. 

 

    

„Сингапурска 

математика” , „Наука 
и предшколци” и 

„СТЕАМ и 

екологија”. 

Oнлајн предавање, 

Институт за модерно 

образовање 

 

3 10.06.2021 

 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 
Компетенција 
и приоритет 

Број 
бодова 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Илона 

Ђорђевић 

    Вештине 21. века “Стем 
експерменти у хибридном 

и /или онлајн окружењу” 

3 25.03.2021. 

    “СТЕМ и стварни 

свет”,”Чувари природе” и 
“Од зрна пшенице до 

сласног хлеба 

3 15.4.2021. 

    Стратегије у раду са 
ученицима који показују 

проблеме у понашању 

16 21.4.2021. 

    Обука за запослене - 
породично насиље 

16 21.4.2021. 

    “Концепт интегрисаног 

СТЕ(А)М 

образовања”,”Математика 
у пракси-практично 

усвајање математичких 

садржаја” и “Мозаик” 

3 28.4.2021. 
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Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Данка Остојић 

 

Настава у облаку 

 

 

05.06.2020. 

 

К4 

 

34 

   

 

кат.бр. 26352 

у Београду, 05.06.2020. 

 

Програм је реализован 
електронским путем 

 

      

 

Дигитални маркетинг 

у економији, 

угоститељству и 

туризму 

 

 

 
08.02.2021. 

 

 
К1 

 

 
32 

   

 

кат.бр. 31549 

 

у Београду, 27.03.2021 

 
Програм је реализован 

електронским путем 

 

      

 

Језичка култура на 

интернету 

 

 

 

08.02.2021. 

 

 

К4 

 

 

32 

   

 

кат.бр. 31190 

 

у Београду, 27.03.2021 

 

Програм је реализован 
електронским путем 

 

      

 

 
 

 

 
 

 

 

Дигитална учионица 
Увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 
 

број 1164/2021/15124 

у Београду, 16.08.2021. 

 
21.05.2021. 

 

за наставну 
област, 

предмет и 

методику 
наставе 

 
      19,5 

   

 

 

Име и 

презиме 
наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 
Датум 

одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

Тања Бучић 

    “СТЕМ и стварни 

свет”,”Чувари природе” и 
“Од зрна пшенице до 

сласног хлеба 

3 15.4.2021. 

    Стратегије у раду са 

ученицима који показују 
проблеме у понашању 

16 21.4.2021. 

    Обука за запослене - 

породично насиље 

16 21.4.2021. 

    “Концепт интегрисаног 3 28.4.2021. 
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СТЕ(А)М 
образовања”,”Математика 

у пракси-практично 

усвајање математичких 
садржаја” и “Мозаик” 

 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

Александар 

Паучковић 

Selfie 2019-2020, 

session 2 

06.03.2020.   присуство  1 06.03.2020. 

Обука за запослене- 
породично насиље 

29.04.2021.   присуство 16 29.04.2021. 

Стратегије у раду са 

ученицима који 

показују проблеме у 

понашању 

29.04.2021.   присуство 16 29.04.2021. 

 

Име и 
презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

Весна 

Ристић 

Читаковић 

Истраживачко 
новинарство у 

функцији развоја 

ИМП-а код ученика, 
Математика и 

уметност, Хидраулика 

у млађим разредима - 
Science on Stage онлајн 

догађаји 

26.02.2021.  3 Обука за 
запослене - 

породично 

насиље 
(Кампстер 

платформа за 

онлајн учење) 

16 април 
2021. 

Не види се шума од 

дрвета, Откривање 
Париза, Поезија кроз 

математику - Science 

on Stage онлајн 
догађаји 

12.03.2021.  3 Стратегије у раду 

са ученицима који 
показују 

проблеме у 

понашању 

16 април 

2021. 

Вештине 21. века, 

STEM експерименти у 
хибридном и/или 

онлајн окружењу - 

Science on Stage онлајн 
догађаји 

26.03.2021.  3    

STEM и стварни свет, 

Чувари природе, Од 
зрна пшенице до 

сласног хлеба - Science 

on Stage онлајн 
догађаји 

19.04.2021.  3    

Име и 

презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 
Компетенција 
и приоритет 

Број 
бодова 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Маја 

Радојичић 

Државни семинар 
Друштва математичара 

Србије 

 бр 269/2021-предавач 

20-
21.02.2021  

online 

преко 
Zoom 

платформе 

К1 16    

Стручни скуп 
“Дигитално 

образовање2021” 

8-
10.4.2021 

Путем 

 6    
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интернета 

Примери најбољих 

СТЕМ наставних 

пракси у Србији-
”Наука је свуда око 

нас”,”Прича у филму”, 

“Филмска чаролија” 

23.6.2021 

онлајн 

 3    

Име и 
презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

Име и 
презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив активности 
Број 

бодова 
Датум 

одржавања 

Смиљка 
Милићевић 

Домаћи задатак у 

функцији повећања 

ученичких постигнућа 

Образовно-креативни 

центар-Бор 
онлајн кат.бр.434 

8.02.-7.03 

2021. 

  К2/П1 32 Обука(радионица) 

за коришћење 

Casio калкулатора 

      1 28.02.2020. 

Програм обуке за 
запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално 
компетентан 

наставик/Увођење 

електронских уџбеника 
и дигиталних 

образовних материјала 

 
21.05.2021. 

 
К за 

наст.област,предмет 

и методику 

 
19,5 

   

 

 
 

Име и 
презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавањ

а 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 
Датум одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ 

Мина 

Веселиновић 

       

61. Републички 
зимски семинар 

 

Каталошки број: 
833; 

Број уверења: 

29/6; 
Место 

одржавања: 
Београд 

7-9. 
фебруара 

2020. 

П3, К1 24 Остваривање 
пројекта 

образовно-

васпитног 
карактера у 

установи - 

планирање 
активности, 

организација 
активности на 

изради 

школског 
часописа 

,,Путоказ” 

8 1.12.2020-
15.01.2021. 

Како нам 

интернет може 
помоћи у 

настави српског 

језика и 
књижевности 

 

Нема каталошки 
број;  

Семинар одржан 

3.03.2021.  Без 

бодова 

,,STEM и 

стварни свет”, 
,,Чувари 

природе” и 

,,Од зрна 
пшенице до 

сласног хлеба” 

 
На уверењу не 

постоји број 

3 бода 15.04.2021. 
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онлајн, уверење 
издато у 

Београду 

решења/број 
уверења; 

 

Семинар је 
одржан онлајн, 

а уверење је 

издато у 
Београду 

    ,,Стратегије у 

раду са 
ученицима 

који показују 

проблеме у 
понашању” 

 

На уверењу не 

постоји број 

решења/број 

уверења; 
Семинар је 

одржан онлајн 

16  

    ,,Обука за 
запослене - 

породично 

насиље” 
 

На уверењу не 

постоји број 
решења/број 

уверења; 

Семинар је 
одржан онлајн 

16  

    Истраживачко 

новинарство у 

функцији 
развоја ИМП-а 

код ученика; 

Математика и 
уметност и 

Хидраулика у 
млађим 

разредима 

 
Нема 

каталошки 

број;  
На 

сертификату 

не постоји број 
решења;  

Семинар је 

одржан онлајн, 
а уверење 

издато у 

Београду 

3 25.02.2021. 

    Не види се 
шума од 

дрвета; 

Откривање 
Париза; 

Поезија кроз 

математику 

3 11.03.2021. 
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Не постоји 

број решења; 

Семинар је 
одржан онлајн, 

а уверење 

издато у 
Београду 

    Вештине 21. 

века; STEAM 
експерименти 

у хибридном 

и/или онлајн 
окружењу 

 

Не постоји 

број решења; 

Семинар је 

одржан онлајн, 
а уверење 

издато у 

Београду 

3 25.03.2021. 

Дигитална 

учионица / 

дигитално 
компетентан 

наставник - 

увођење 
електронских 

уџбеника и 

дигиталних 
образовних 

материјала 

21.5.2021. Компетенције

: за наставну 

област, 
предмет и 

методику 

наставе, 
поучавање и 

учење 

19,5    

Име и 
презиме 

наставника 
 

 

Љиљана 
Чолић 

Назив семинара 

Датум 

одржавањ
а 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

Како нам 

интернет може 
помоћи у 

настави српског 
језика и 

књижевности 

Нема каталошки 
број; 

Семинар одржан 

онлајн, уверење 
издато у 

Београду 

3.03.2021.   Без 

бодова 

Сертификат о 

интерном 
стручном 

усавршавању 
„STEM у свету 

бајки“ 

  

3 13.05.2021

. 

 

Данијела 
Лазић 

Реализација 

нових програма 

наставе и учења 
оријентисаних  

према исходима.  

26.04.2021. за наставну 

област 

предмет и 
методика 

наставе 

српског језика 
и 

књижевности 

,поучавање и 
учење 

 

 

24    
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Име и 
презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавањ

а 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Драгана 

Живковић 

    “СТЕМ у свету 

бајки”, 
“Водена QR 

огледаоница- 

Интергративни 
приступ 

садржајима о 

води” и “ 
Ученичко 

лично 
стваралаштво 

и програм 

MuseScore” 

3 13.5.2021. 

    Нема података 
о броју 

решења; 

Нема броја 
уверења. 

Одржан је 

онлајн у 
Београду. 

  



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 350 

 

 

Име и 
презиме 

наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ 

Душанка 

Новаковић 

,,Дигитализација 
школских процеса и 

активности 

23.11.-
28.12.2020. 

онлајн  

Мајкрософт 
Офис365  

К1,К2,К3,П1 40    

,,Обука за запослене у 

раду са ученицима који 

показују проблеме у 
понашању” и ,,Обука за 

запослене-породично 

насиље” 

РС бр.81/17,  

48/18             

април 2021. 

Семинар 

Министарсто  

просвете,                                  
науке и     

технолошког   

развоја 

16+16 

укупно 

32 

   

Вебинар,,Концепт 

инегрисаног СТЕ(А)М 

образовања”и,,Математика 
у пракси”и,,Мозаик” 

28.апри2021. Институт за 

модерно 

образовање                                         

3    

 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ И ВЕТЕРИНУ 

Александра 

Милошевић 

Примена 3д холограма 

у настави 

22.10.2020.  3    

Унапређење 
компетенција 

наставника и стручних 

сарадника за 
спровођење 

активности каријерног 

вођења и саветовања. 
Каталошки број:88 

 

25.01-
28.02.2021.  

К3 П3 18 Радионица: 
Природни 

ресусрси 

ветра и воде у 
циљу 

унапређења 

мере 
наводњавања 

у 

пољопривреди 

2 . 
28.08.2020 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању/ дигитално 
компетентан 

наставник- увођење 

електронских 
уџбеника и 

дигиталних 

образовних материјала 
Број 1164/2021 / 14165 

21.05.2021. К1- 

компетенције 

за наставну 
област, 

предмет и 

методику 
наставе 

К2- 

компетенције 
за поучавање 

и учење  

 
 

19,5    

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара 
Датум 

одржавања 
Компетенција 
и приоритет 

Број 
бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Бојана 

Бирчанин 

Настава у облаку децембар 

2020 

К4, П1 34    

 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ, ГЕОГРАФИЈУ, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ФИЛОЗОФИЈУ И СОЦИОЛОГИЈУ 
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Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Весна 
Калоперовић 

Аутистични спектар, 

хиперактивност, 
дислексија и друге 

сметње-стратегије; 

кат.бр.1911234/4; 
бр.решења 1043-

174/2018 

23-

24.11.2019. 

Гимназија 

у 
Обреновцу 

К2 П2 16    

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ, ГЕОГРАФИЈУ, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА, ФИЛОЗОФИЈУ И СОЦИОЛОГИЈУ 

Радина Бабић 

Дијагностика, 

превенција и 

отклањање узрока 

неуспеха у школском 

учењу (онлajн) 

2. 4. 2021. К2П3 

Бр.27 

16    

   

Обука за запослене-

породично насиље  

    16 13. 5. 

2021. 

Стратегија у раду са 
ученицима који 

показују проблеме у 

понашању 

    16 13. 5. 
2021. 
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Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 
активности 

Број 
бодова 

Датум 
одржавања 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ХРАНЕ 

Биљана 

Јараковић 

Примери најбољих 

STEAM наставних 
пракси у Србији, 

онлајн предавања 

26.02.2021.г.  3    

Примери најбољих 
STEAM наставних 

пракси у Србији, 

онлајн предавања 

12.03.2021.г.  3    

Примери најбољих 
STEAM наставних 

пракси у Србији, 

онлајн предавања 

26.03.2021.г.  3    

Примери најбољих 

STEAM наставних 

пракси у Србији, 
онлајн предавања 

19.04.2021.г.  3    

Примери најбољих 

STEAM наставних 
пракси у Србији, 

онлајн предавања 

29.04.2021.г.  3    

    Обука за 

запослене - 
породично 

насиље 

16 27.04.2021.г 

    Стратегије у 
раду са 

ученицима 

који 
показују 

проблеме у 

понашању 

16 27.04.2021.г. 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара 

Датум 

одржавања 

Компетенција 

и приоритет 

Број 

бодова 

Усавршавање у установи 

Назив 

активности 

Број 

бодова 

Датум 

одржавања 

Татјана 

Љубичић 

"Minecraft" у настави: 

Ученици у улози 

наставника 

8.12.2020.             3    

Закон о проблем 

solvinga 

8.12.2020.             3    

Како да код детета 

развијемо најважнију 

вештину будућности-
проблем "солвинг" 

11.12.2020.         3    

Најбољи примери из 

праксе: Како изгледа 

један Brainfinity час 

9.12.2020.         3    

Како спремити 

ученике за Brainfinity 

такмичење 

7.12.2020.        3    

Win-Win стратегија-
креативна енергија 

деце у синергији са 

искуством 
компанијских 

проблема solvera 

10.12.2020.       3    

Лекције вредне 

дељења- TED-Ed 

10.12.2020.       3    
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20. ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИПРАВНИЦИМА И МЕНТОРИМА У ШКОЛСКОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ 

Презиме и 

име 
Занимање Радно место 

Предмети које 

предаје 

Датум 

пријема 

у 

радни  

однос 

Датум 

 почетка 

приправничк

ог стажа 

 

Напомена 

Јањуш Радош 

дипломирани 

историчар; 

мастер 

историчар 

Наставник 

историје 
историја 

01.09. 

2015. 

завршен 

приправнички 

стаж 

поднет захтев 

за полагање 

лиценце 

 

Ристић Тања 

Дипломирани 

инжењер 

заштите 

животне 

средине, мастер 

инжењер 

технологије 

Наставник 

хемијско-

технолошке 

групе предмета 

Општа и 

неорганска 

хемија, извори 

загађења 

животне средине, 

хемијска 

технологија, 

физичка хемија, 

прерада и 

одлагање 

отпадних вода, 

инструменталне 

методе анализе 

02.09.2019. 

завршен 

приправнички 

стаж 

поднет захтев 

за полагање 

лиценце 

 

Стојадиновић 

Теодора  

дипломирани 

инжењер 

технологије, 

одсек 

биохемијско 

инжењерство и 

биотехнологија; 

мастер инжењер 

заштите 

животне 

средине 

Наставник 

хемијско-

технолошке 

групе предмета 

Органска хемија, 

технологија 

фармацеутских 

производа, 

организација 

пословања 

01.09.2016. 

завршен 

приправнички 

стаж 

поднет захтев 

за полагање 

испита за 

лиценцу 
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Бирчанин 

Бојана 

дипломирани 

инжењер 

пољопривреде 

за сточарство 

Наставник 

ветеринарске и  

пољопривредне 

групе предмета 

Професионална 

пракса, хигијена 

и нега животиња, 

основи 

пољопривредне 

производње, 

сточарска 

производња 

02.09.2019. 

завршен 

приправнички 

стаж 

поднет захтев 

за полагање 

лиценце 
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21. ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ УВИДУ ДИРЕКТОРА 

И ПЕДАГОГА 

Током школске 2020/2021. године директор и педагог су педагошко-

инструктивни увид реализовали кроз посете часовима редовне теоријске наставе, 

вежби, практичне наставе. Посете часовима током првог полугодишта су реализоване 

само у току октобра месеца, због измењених услова услед епидемиолошке ситуације и 

преласка на онлајн наставу. Током другог полугодишта посете су реализоване у 

фебруару, марту и мају месецу. За време трајања наставе на даљину, директор и 

педагог су вршили педагошко инструктивни увид у складу са условима одвијања 

наставе. Путем разговора, сугестија и предлога након обављених  посета унапређивали 

су образовно-васпитни рад.  

Педагошка служба је саветодавним радом са наставницима о начинима подршке 

и применама одређених мера пружала подршку ученицима који имају проблема у 

учењу и мотивацији. 

 

Ред 

бр. 
Наставник Наставни предмет 

Разред и 

одељење 
Датум посете 

1. 
Милица 

Радосављевић 
Латински језик 1/2 

Уторак, 

13.10.2020. 

2. 
Небојша 

Петрашевић 
Физичко васпитање 2/3 

Четвртак, 

15.10.2020. 

3. 
Владимир 

Радосављевић 
Фармакологија (вежбе) 2/1 

Уторак, 

20.10.2020. 

4. Мирјана Симић Енглески језик 2/2 
Четвртак, 

22.10.2020. 

5. 

Гордана 

Тимотијевић 

Ђаковић 

Производња пецива, 

колача и тестенина 

(практична настава) 

3/6 
Среда, 

28.10.2020. 

6. 
Владимир 

Манојловић 
Наводњавање  3/2 

Петак, 

30.10.2020. 

7. 
Владимир 

Манојловић 
Биљна производња 1 2/2 

Уторак, 

02.02.2021. 

8. 
Александра 

Милошевић 

Хигијена и нега 

животиња 
2/1 

Среда, 

03.02.2021. 

9. Драгана Протић Биологија 1/5 Петак, 
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05.02.2021. 

10. Весна Бабић 
Операције и мерења у 

пексрству 
1/6 

Среда, 

10.02.2021. 

11. Ана Животић Органска хемија 2/4 
Четвртак, 

11.02.2021. 

12. Радина Бабић 
Социологија са 

правима грађана 
3/3 

Среда, 

17.02.2021. 

13. Татјана Љубичић Прерада меса 3/6 
Четвртак, 

04.03.2021. 

14. Жељка Антолич Музичка култура 1/4 
Петак, 

05.03.2021. 

15. Радош Јањуш 
Историја- одабране 

теме 
2/5 

Четвртак, 

13.05.2021. 

16. Данијела Лазић 
Српски језик и 

књижевност 
1/6 

Петак, 

14.05.2021. 

17. 
Александар 

Паучковић 
Професионална пракса 1/2 

Понедељак, 

17.05.2021. 

18. Биљана Јараковић Практична настава 2/6 
Уторак, 

18.05.2021. 

19. Миља Милојевић 
Загађивање и заштита 

воде 
4/4 

Петак, 

21.05.2021. 

20. 
Владимир 

Манојловић 
Професионална пракса 1/3 

Понедељак, 

24.05.2021. 

21. Драгана Станојевић Професионална пракса 2/2 
Понедељак, 

24.05.2021. 

22. Јасмина Тица Професионална пракса 2/2 
Понедељак, 

24.05.2021. 

 

Наставници су највећим делом успели да прилагоде начин рада новонасталим 

условима - скраћеним часовима, мањим групама ученика, уз истовремено ангажовање 

и на платформама за учење на даљину. 

Наставници су имали писане припреме за рад уз коришћење уџбеника и стручне 

литературе. Већина наставника је применила одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу - јасно су истицани циљеви часа, упутства и објашњења која су била 

јасна ученицима као и кључни концепти које ученици треба да науче.  
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Примењиване су различите стратегије учења: повезивање новог градива са 

претходно наученим, повезивање градива са садржајима из свакодневног живота, 

повезивање садржаја из различитих области.  

Недовољно је било присутно подучавање ученика да постављају себи циљеве у 

учењу, у складу са узрастом и њиховим способностимa и да процењују свој напредак, 

као и одговоре једни других. Томе је углавном допринео и мањак времена на самим 

часовима, односно скраћени часови, где је у првом плану истицана обрада суштинских 

делова градива и остављено нешто мање времена за обнављање и друге активности. 

Већина наставника је циљ часа истакла благовремено и јасно, а мањи број 

функционално. Код задатака часа већина наставника је истакла образовне, а мањи број 

развојне и васпитне задатке. 

Учење на часу одвија се у највећој мери путем предавања, повремено уз 

коришћење визуелних и аудио-визуелних средстава од стране наставника 

(презентације, фотографије, узорци), где су ученици аудитивно или визуелно активни, 

док наставник објашњава. Мање је присутна креативна активност и стицање знања 

самосталним радом. Али, са друге стране веома мали број ученика је у потпуности 

пасиван.   

У току часа ученици су углавном извршавали задате активности и одговарали 

на питања, у мањој мери полемисали међусобно и са наставником и тражили допунска 

објашњења.  

На крају часа, већина наставника је извршила рекапитулацију најчешће сажетим 

понављањем садржаја, а мање обичним репродуковањем и пропитивањем ученика. 

Самим тим, недовољно је извршена провера да ли су постигнути сви циљеви часа. 

Такође, велики број наставника је задао домаћи задатак и дао неопходне 

инструкције за самосталну израду. На посматраним часовима у великој мери је било 

присутно уважавање свих дидактичких принципа, а нарочито принципа поступности и 

систематичности, прилагођености наставе узрасту ученика, очигледности и 

повезаности наставе са свакодневним животом. Више од две трећине наставника 

ефикасно управља временом на часу. Углавном се остварују све фазе часа; понекад се 

деси да остане мало времена за завршни део часа. 

На посматраним часовима присутни су сви облици рада, али фронтални облик 

рада је доминантан. Изабрани облици рада највише одговарају планираним задацима, 

мање сазнајним могућностима ученика. Међутим, изостало је организовање групног 

рада и понекад рада у паровима, где су ученици у већој мери активнији и показују већу 

заинтересованост за рад - опет услед забрана окупљања више ученика на једном месту 

истовремено. Рад је најчешће био организован као индивидуалан. 
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Већина наставника је прилагодила рад на часу потребама ученика: задаци су 

прилагођени способностима ученика, као и карактеристикама одељења; темпо рада се 

прилагођавао различитим потребама ученика; време се посвећивало ученицима у 

складу са њиховим образовним потребама; регистрован је и похваљен сваки образовни 

напредак ученика. Ученицима који раде по индивидуалном образовном плану је 

посвећивана додатна пажња, у складу са могућностима наставника и временском 

динамиком часа; овим ученицима је припреман посебан материјал за рад.  

Начин оцењивања се прилагођавао различитим способностима ученика.  

Већина наставника је користила облике и методе активне наставе. Такође, 

највећи број наставника је давао јасну и потпуну повратну информацију ученицима о 

њиховом раду.  

На великом броју часова ученици су заинтересовани у свом раду, показали су да 

разумеју предмет учења на часу, користили су наставникову повратну информацију да 

унапреде учење, процењивали тачност и умели су да изложе како су дошли до решења. 

Потребно је активирати и додатно мотивисати и оне ученике који су пасивни. 

Наставници су ефикасно управљали процесом учења на часу тако што су ефикасно 

структуирали и повезивали делове часа, редослед наставних етапа је био правилан, 

наставни ток повезан, ефикасно су користили време, на конструктиван начин 

успостављали дисциплину на часу, функционално користили наставна средства, 

користили питања и коментаре ученика за рад на часу. Наставници су најчешће кроз 

дијалошку методу наводили ученике на исправна решења. 

Избор наставних средстава је био у складу са дидактичким захтевима:  

адекватан наставним садржајима, примерен узрасту и знању ученика, прилагођен 

процесу сазнања и наставниковој оспособљености за њихову употребу. 

На часовима је владала пријатна атмосфера: наставници су показивали 

поштовање према ученицима и прихватали личност ученика. Недовољно наставника је 

користило поступке мотивисања ученика у смислу подстицајних питања, задатака и 

захтева. Потребно је да већи број ученика слободно поставља питања, дискутује и 

коментарише у вези са предметом учења на часу. 

Оно што треба унапредити је вредновање рада ученика на часу. Поред оцене као 

повратне информације, препоручује се више похвала и образложења на самом часу, 

који би имали не само мотивациону функцију, него би то ученицима помогло да 

процењују свој напредак. Такође, један од предлога је боља временска артикулација 

часа, како би се на крају часа могао направити краћи резиме наученог и како би се 

проверило да ли су циљеви часа у потпуности остварени. 
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22. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, ПРОМОЦИЈА И 

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Установа са којом је 

реализована сарадња 
Активности Време Начин праћења 

Инфо радионица на 

школској економији у 

организацији 

Института за 

економику 

пољопривреде, заједно 

са Институтом 

Михајло Пупин, д.о.о, 

Београд, Центар за 

роботику  

Презентација 

коришћења ветротурбине 

мале снаге за потребе 

наводњавања биљних 

култура у пластеничкој 

производњ са освртом на 

економску анализу ефеката 

инсталираног постројења 

25.09.2020. Извештај  

Пројекат у 

организацији ЕУ 

Учешће ученика и 

наставника школе у 

пројекту Innoschool које за 

циљ има јачање 

предузетничке културе и 

повећано ангажовање 

младих у области 

социјалних иновација и 

предузетништва 

Октобар 

2020.  јануар 

2021. 

Извештај  

Црвени крст Србије- 

Црвени крст 

Обреновац 

Обука добровољног 

давања крви за ученике 

четвртог разреда 

Новембар, 

2020. 

Извештај, 

сертификати за 

ученике 

Хуманитарно-

еколошка организација 

„Чепом до осмеха“ 

(Удружење „Чепом до 

осмеха“) 

Акција сакупљања 

пластичних чепова за 

рециклажу са циљем 

прикупљања средстава за 

помоћ деци са 

инвалидитетом 

Током 

школске 

године 

 

Дом здравља 

Обреновац 

Обављање редовних 

систематских прегледа 

ученика свих разреда; 

Обављање санитарних 

прегледа ученика и 

запослених 

Током 

школске 

године 
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23. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 Садржај праћења и Начини праћења и 
Време 

Носиоци 

праћења и  
 

вредновања вредновања вредновања 
 

   

 

Планови рада 

наставника и 

стручних сарадника 

Инструменти за 

Током 

школске 

године 

 Тим за 

самовредновање 

рада школе 

 
 

вредновање годишњег 
 

  
 

и месечних планова 
 

  
 

наставника и стручних 
 

  
 

сарадника 
 

   

 
Програми рада Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Септембар 

Педагошки 

колегијум 

 
 

јануар, 
 

 

стручних 
 

 

март, 
 

 
већа 

 
 

јун 
 

   

 Планови рада Увид у документацију, Током 

Педагог 

 
 

одељењских увид у реализацију школске 
 

  

 старешина текућих активности године  

 Праћење часова 

Непосредан увид у 

наставни процес 

Током 

Директор, педагог 

 
 
редовне,практичне, школске 

 
  

 

допунске и додатне године 
 

  

 наставе, секција   

 Планови и програми Непосредан увид у Током Педагог, директор, 

одељењске 

старешине 

 

 додатног и допунског наставни процес, увид школске  

 рада рада у документацију године  

 Образовна постигнућа 

ученика (успех, 

владање, 

такмичења...) 

Извештаји, увид у 

документацију, 

посматрање, аналитичка 

делатност 

Током 

школске 

године 

Педагог, директор 

 
  
  

  
  

  

  

 
Планови, програми и 

Непосредан увид у Током Педагог, директор,  
 

наставни процес, увид школске председници 
 

 

рад секција 
 

 

у документацију године стручних већа 
 

   

 Планови рада Непосредан увид у Током Директор,  

 слободних активности наставни процес, увид школске педагог  

  у документацију године   

 
План рада Ученичког 

парламента 

  Увид у документацију, 

записнике 

Током 

године  Педагог   
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Материјално-технички 

ресурси школе 
Анализа и бележење 

података, увид у пратећу 

документацију 

Током 

школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

 

Рад Aктива за 

развојно планирање 

Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа 

и бележење 

Током 

школске 

године 

Школски одбор, 

педагошки надзор 

 
  
  

  

  
  

  

  

 
Програм стручног 

усавршавања 

Увид у досијеа Током Педагошки 

колегијум, 

директор 

 
 

наставника, анализа и школске 
 

  
 

бележење података године 
 

  

 

Планови заштите 

ученика од 

дискриминације 

насиља, злостављања 

и занемаривања; План 

заштите и 

унапређивања 

здравља ученика; 

План професионалне 

оријентације ученика 

Увид у документацију, 

увид у реализацију 

текућих активности 

Током 

године 
Педагог, директор 

 

  

  

  

з  
  

  

  

  

  

  

Сарадња са родитељима 

Праћење непосредних 

Током 

школске 

године 

Педагог, директор, 

одељењске 

старешине 

и контаката са 

родитељима и њихове 

укључености у рад 

школе 

 Сарадња са Анализа документације Током Директор,  

 друштвеном о сарадњи године Педагошки  

 средином   колегијум  

 Остваривање садржаја Увид у документацију, Током Председници  

 наставних планова и увид у реализацију године стручних већа,  

 програма, текућих активности  педагог  

 остваривање настaве у     

 блоку, рад секција у     

 оквиру свог већа     



Извештај о раду школе за школску 2020/2021. године 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац 362 

 

 

Извештај о раду школе 

Извештај о раду школе, 

Записник Школског 

одбора 
Септембар, 

фебруар 

Директор, педагог, 

oдељењскa већa, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

(усваја), Савет 

родитеља, Ученички 

парламент 

 

Извештај о раду 

директора школе 

Извештај о раду, 

Записник Школског 

одбора 

Септембар, 

фебруар 

Директор, педагог, 

oдељењскa већa, 

Наставничко веће, 

Школски одбор 

(усваја), Савет 

родитеља, Ученички 

парламент 

 

 
 

 

 

 

 

Реализација програма 

рада: административног 

пословања школе; 

Реализација одлука 

Школског одбора и 

стручних органа школе у 

домену законских 

прописа 

Анализа и бележење 

података, увид у 

пратећу документацију 

Током 

школскe 

године 

Секретар 
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ПРИЛОГ БРОЈ 1. 
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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), 

члана 72. Статута Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, мишљења 

Ученичког парламента датог на седници одржаној дана 08.09.2021. године, 

Наставничко веће Пољопривредно-хемијске школе разматрало је Извештај о раду 

Пољопривредно-хемијске школе за школску 2020/2021. годину на седници 

одржаној дана 08.09.2021. године, а Школски одбор Пољопривредно-хемијске 

школе на седници одржаној дана 14.09.2021. године разматрао је и усвојио 

Извештај о раду  Пољопривредно-хемијске школе за школску 2020/2021. годину.  

Председник Школског одбора                      Директор Школе  

________________________                       _____________________________ 

Смиљка Милићевић, дипл.физичар                  Драгољуб Златановић, дипл.маш.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




