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Услови рада

Материјално-технички услови

У  августу  месецу  2018.  год.  помоћни  радници  школе  су  били  ангажовани  на
сређивању и припремању школе за почетак нове наставне године (окречене су просторије,
поправљена и делимично офарбана столарија, извршена замена електричних инсталација,
застакљени прозори,  извршена је поправка мокрих чворова, помоћни радници су радили
на сређивању школског простора и простора око школе  итд.).

Што се тиче школске опреме може се рећи да школа располаже намештајем који је
дотрајао и старији је од 5 година, такође и намештај  за наставничку зборницу и друге
канцеларије веома је дотрајао те је неопходно његово обнављање. У току лета 2017.године,
замењена  су  стакла  на  прозорима  и  искрпљена  силиконом.  Прекидачи,  утичнице  и
штекери су испитани и неисправни замењени у свим просторијама школе. Замењена су
сијалична  грла  и  сијалице.  Школски  инвентар  је  (клупе,  столице  и  табле)  поправљен.
Поправљене су браве на учионицма. Лакиран је паркет у зборници, окречен хопдник у
приземљу у мала зборница у кабинету здравствене неге.

У школској 2015/16.години у школи је уведен видео надзор, како би се повећала
безбедност и сигурност ученика и запослених.

Кадровски услови

У току школске године није било проблема што се тиче кадровске заступљености
наставног и ваннаставног особља.

У школи је радило 55 наставника, 10 лекара oпште болнице «Др Алекса Савић» и
Дома  здравља  у  Прокупљу-  по  уговору  о  извођењу  наставе,  директор,  педагошко-
психолошка  служба,  библиотекар,  органозатор  вежби  и  вежби  у  блоку,  секретар,
дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове,  референт за правне,
кадровске и административне послове, домар и чистачице.

Љиљана  Грујовић,  наставник  практичне  наставе  отишла  је  у  пензију  дана
24.08.2018.  год.  и  њене  часовце  је  добила  Александра  Стаменковић,  до  преузимања
запосленог, односно до добијања сагласности за расписивање конкурса.

Ивана  Ђорђевић,  наставник  практичне  наставе  је  на  породиљском  одсуству  од
10.08.2016. године.

Анкица Симоновић наставник практичне наставе,  06.12.2016. на породиљском је
одсуству.
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Светлана Дојчиновић, наставник српског језика и књижевности, почела је са радом
од 13.12.2017.године, - замена за Јасмину Пршић, која је отишла на функцију директора у
основној школи.

Љубица Мушикић, наставник хемије на одређено време, 40% радног времена од
05.02.2018.године, на месту наставника изборне наставе из Хемије.

Ове школске године 2017/18. по налогу МПНИТР Србије уписано је 4 одељења
првог  разреда,  и  то  три  у  одељења  четворогодишњм  трајању  и  једно  одељење  у
трогодишњем  трајању,   што  је  условило  губитак  мањег  дела  норме  одређеним
професорима ( Светлана Ђорђевић – 5%, Јасмина Гавриловић 10%). Професорима којима
је смањен број часова за ову школску годину су додељени часови Грађанског васпитања и
то:  Мирослави Пауновић, Крстић Новици и Јелени Марјановић.

За часове веронауке ангажован је вероучитељ Даниел Јовановић са 50% норме.

Организација рада

Настава

Школска 2017/2018. год. почела је 01.09.2017. године. За четврти разред завршила
се  31.05.2018.  године.  За  ученике  првог,  другог  и  трећег  разреда  школска  година  се
завршила 21.06.2018. год.

Наставни план и програм у 2017/2018. год. је реализован у потпуности.

Рад  професора  се  огледао  у  припреми  ученика  за  такмичења  као  и  у  раду  са
ученицима четвртог разреда кроз припремну наставу. Ученици наше школе су постигли
добре резултате и уписали се на жељене факултете.

Матурски  испит  за  ову школску  годину  почео  је  06.06.2018.  год. и  завршио  се
14.06.2018. год.

Сведочанства за први, други и трећи разред подељена су 28.06.2018. год. 

Подела диплома је била 18.06.2018. год.

Школа и даље има потребу за већим и функционалнијим простором и савременим
наставним средствима јер би то сигурно утицало на још бољи квалитет наставе, а самим
тим постизање значајнијих резултата.

У  школској  2017/2018.  год.  уписано  је  16 одељења  у  три  образовна  профила:
медицинска сестра-техничар –  8 одељења;  педијатријска сестра-техничар – 4 одељења;
гинеколошко-акушерска сестра- 4 одељења.

На  почетку  школске  2017/2018.  године  настава  је  стручно  заступљена  у  свим
наставним предметима. Дошло је до мањих измена у наставном кадру.

Први класификациони период завршио се 15.11.2017. год.
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Други класификациони период завршио се 31.01.2018. год.

Трећи класификациони период завршио се 11.04.2018. год.

Радни дани у току школске године су Савиндан и Видовдан. Нерадни дани, кад се
празнују  државни  и  верски  празници  су:  9,10  и  11.11.2017.год,  08.01.2018.  год.  15  и
16.02.2018. год., 01-02.05.2017. год. и 03-08.05.2018. год.  

Поправни испити за ученике првог разреда, у августовском испитном року одржани
су  од 22.08.2018. год.

Наставна средства и опрема

У школској 2009/2010. год. купљена су неопходна наставна средства за рад свих
актива,  50-так нових наслова за библиотеку и књиге за осаврмењавање наставе језика,
компјутер за  директора и  шефа  рачуноводства,  један  ласерски штампач и  намештај  за
канцеларије, лутка и рука за ињекције за потребе актива здравствене неге, зановљена је
опрема кабинета здравствене неге,

Набављено је 40 табли за клупе, 60 седишта и 50 наслона за ђачке столице.

У школској 2011/12 год.  домари-мајстори су поправили сва оштећења на зидовима,
подовима  и  плафонима,  затим  поправили  ламперију,врата,  прозоре  и  електо-
инсталације.Поправили су и комплетирали већи број столица и клупа,тако да сада свака
учионица има  по 18 комплетних клупа са столицама.

Школске  2012/13  године  све  учионице  су  окречене,ламперија  премазана
сандоином,под премазан уљем, радијатори офарбани и 15 школских табли је репарирано. 

За школску 2012/2013 годину планирано је и повезивање свих кабинета интернетом
што је  и спроведено.Такође из  сопствених средстава  и донацијом опремљена је  једна
комплетна учионица. 

У току 2013/2014.  год.  премештен је  кабинет информатике и  библиотека у нове
просторије. Ту је уведено парно грејање, купљен нови под и намештај. Опремљена је и
читаоница  за  ученике  у  оквиру  библиотеке.  Окречене  су  и  порављене  просторије  у
болници које се користе за пресвлачење наставника и ученика  и које су у власништву
школе на 30 година.  За потребе кабинета здравствене неге купљена је машина за прање
веша. Опремљене су четири учионице новим столицама и клупама. Медицинска школа је
из сопствених средстава по одобрењу школског одбора обезбедила костуре за столове и
столице.  Све  учионице  су  окречене,  поправљен  инвентар,  поправљена  столарија.
Обезбеђени су услови за нормалан почетак школске  2014/2015. год. и рад у току школске
године. 

У  току  школске  2013/2014.  год.  купљене  су  :  књиге  за  библиотеку,  стручна
литература за професоре, спортска опрема (одбојкашки дресови за дечаке и девојчице) ,
лопте за одбојку, кошарку, рукомет и фудбал.

У школској  2014/2015.  год.  купљено је:   један комплетан компјутер,  кућиште за
компјутер,  штампач,  рутер  за  кабинет  неге,  рачунарска  машина  за  рачуноводство,6
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струњача за Прву помоћ и један лаптоп за језике, књиге за ђачку библиотеку као и књиге
које  смо  поводом  55.  година  постојања  школе  доделили  радницима  -  пензионерима,
социјалним партенрима и  осталим сарадницима представницима друштвено  политичке
заједнице, уређење школског дворишта-озелењавање.

Школске 2015/16. године обновљен је школски намештај и инвентар (160 клупа и
320 столица).

Школске 2016/17. Године за потребе вежби у блоку из Прве помоћи, купљене су две
лутке (модели бебе и тинејџера за КПР), лутка за здравственеу негу 2, инструментаријум
за вежбе гинекологије и акушерства.

У доњем кабинету здравствене неге обновљен је под и прекривен плочицама као и
канцеларија психолога.

У школској 2017/18.години за потребе вежби из Здравствене неге, купљена су два
модела руке-за апликацију лека, два апарата за мерење крвног притиска, лап топо и један
пројектор. За кабинет Анатомије и физиологије  - модел шаке, модел мозга и едукативни
постери.

Споразумом о материјално – техничкој  сарадњи Медицинске школе са Болницом
добили смо две учионице од 70 m² на  коришћење на  период од 30 година за  потребе
свлачионице и једног кабинета.

СО Прокупље је школу редовно снабдевала лож уљем, тако да на том делу није
било  проблема.  За  време  летњег  распуста  извршено  је  генерално  чишћење  школског
простора.

Школски простор

Медицинска школа смештена је у школској згради заједно са Гимназијом. Теоријска
настава организована је  у поподневној смени у учионичком простору школе.  Вежбе из
Здравствене неге су такође организоване у  школском Кабинету неге болесника,  док се
вежбе и  вежбе у блоку  реализују на одељењима Опште болнице ,,Др Алекса Савић" у
Прокупљу, у  Дома здравља, Дому за стара и изнемогла лица и вртићима у Прокупљу и
основним  школама.  Школа  поседује  Кабинет  анатомије  са  физиологијом,  Кабинет
рачунарства  и  информатике,  Кабинет  хемије,физике  и  биологије  и  мултимедијалну
учионицу. Часови физичког васпитања се одвијају у спортској сали „Соколане“, која се
налази преко пута школе.

Број ученика

Кретање ученика у току  школске 2017/2018. год.

На крају школске 2017/2018. год. у Медицинској школи „Др Алекса Савић“ је 504
ученика  од чега 130 дечака и  374 девојчица. Ученици су распоређени у 16 одељења и 3
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образовна  профила:  медицинска  сестра-техничар,  педијатријска  сестра-техничар  и
гинеколошко-акушерска сестра.

Први разред је похађало 121 ученика од којих 25 дечака и 96 девојчицa. 
Други разред је похгађало 126 ученик од којих 34 дечака  и  92 девојчицe. 
Трећи разред је  похађало 125 ученика и  то 41 дечакa  и 84 девојчицe а  четврти

разред је похађало 132 ученик од чега 30 дечакa и 100 девојчица. 

Успех ученика

Од 504 ученика који су похађали Медицинску школу «Др Алекса Савић»
током школске 2017/2018 . год. закључно са 31.08.2017. год. 504 ученика  или 100% је
постигло позитиван успех. 

На нивоу првог разреда од 123 ученика са одличним успехом је 52 ученика или
42,97%; 60 ученика или 49,59% је постигло врло добар успех док је са добрим успехом 9
ученика или 7,44%. Довољних и недовољних ученика у првом разреду нема.

У  другом  разреду  од  126  ученика  81  ученика  је  постигло  одличан  успех  што
процентуално износи 64,25%; са врло добрим успехом је 33 ученик или 26,19%; са добрим
успехом је 12 ученика или 9,52% , са довољним и недовољним успехом нема ученика.

У трећем разреду од 125 ученика 81 ученика постигла су одличан успех или 64,8%;
врло добрих је 40 или 32%; са добрим успехом је 4 ученик или 3,2%  са довољним и
недовољним успехом и неоцењених нема.

Од 132 ученика четвртог разреда   одличан успех  постигло је 88 ученика  или
66,66%; 37 ученика је разред завршило са врло добрим успехом или 28,03%; 7 ученика или
5,32 % је разред завршило са добрим успехом, довољан и недовољан  успех нема ниједан
ученик. 

На нивоу школе од 504 ученика 504 ученика или  100% је  позитивно завршило
разред. 

Одличан успех је постигло 302 ученик или 59,92%; са врло добрим успехом је 170
ученика или 33,73%; 32 ученика је са добрим успехом завршило разред што процентуално
износи  6,35.

На крају школске 2017/18год.  од укупно 504 ученика  њих  504 тј.  100%  је са
позитивним успехом. 

Поправни испити

На нивоу првог разреда  6 ученика је полагало поправни испит из физике и добили
су оцену довољан (2). Општи успех након положеног поправног испита је: добар успех
постигло је њих четвро а два ученика имају врлодобар успех.

Мере за унапређење успеха ученика
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Као подстицајне мере за унапређење успеха ученика наше школе Наставничко веће
је донело одлуку да се на класификационим периодима одељења која постижу најбољи
успех на нивоу школе јавно похвале.

Постигнути резултати са такмичења  за школску 2017/18. 
год.

Физичко васпитање
У школској години 2017-2018. постигнути су следећи резултати:
У  футсалу  мушка  и  женска  екипа  су  освојили  треће  место  на  општинском

такмичењу.
У одбојци  ученици су  освојили  треће  место на  општинском такмичењу, док су

ученице освојиле прво место на општинском такмичењу, а друго на међуокружном.
У рукомету ученици су освојили треће место на општинском такмичењу, док су

ученице освојиле прво место на општинском такмичењу, прво место на окружном и треће
место на међуокружном.

У кошарци ученице  су  освојиле  друго место на  општинском такмичењу док  је
мушка екипа елиминисана у полуфиналу.

У мају месецу (11.05.2018.) одржан је крос РТС-а у којем су учествовали ученици
наше школе.

Латински језик

На републичко такмичење из Латинског језика пласирао се ученик првог разреда
Бодановић Марко I-4. Освојио је шесто место.

Српски језик и књижевност

Књижевна олимпијада

На општинском такмичењу су учествовале четири ученице Ксенија Стојановић и
Вукић Милица 2/4 одељење, Сара Стојановић из 2/3 и Ана Вилимонович 3/1 одељење.

На  окружном  такмичењу  учествовале  су  ученице  Стојановић  Сара  2/3  и  Ана
Вилимоновић 3/1 која је освојила 20 поена и пласирала се на Републичко такмичење у
С.Карловцима, где освојила 1.место.

Рецитатори 

Ученица  наше школе  Ивана  Јанковић  4/3  учествовало  је  на  општинској  смотри
рецитатора  ,,Песниче  народа  мог“  и  пласирала  се  на  окружно  такмичење  на  којем  је
освојила друго место..

Мислиша 
Такмичење МИСЛИША, одржано је 8.03.2018. год. у просторијама школе. Пријављен

је  30  ученик  из  1,  2,  3  и  4.  разреда.  Такмичење  су  организовали  Јасна  Георгиев-
координатор  такмичења и Горан  Благојевић.  Такмичење  има за   сврху популаризацију
математике.

Здравствена нега
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На школском такмичењу из здравствене неге учествовало је 26 ученика. Екипа која
се пласирала на републичко такмичење је заузела  13  место. 

Наставници  Здравствене  неге  организовали  су  низ  манифестација  обележавања
значајних датума из области струке као и ,,Отворена врата“ на пешачкој зони у центру
града за ученике завршних разреда основних школа из Прокупља.

Прва помоћ и РППОС

Школско такмичење одржано је 24.04.2018.године, а Републичко такмичење из прве
помоћи  ове  године  организовано  је  11-12.05.2018.године.  На  републичком  такмичењу
екипа ПП је заузела 7. место а екипа РППОС 6.место.

Културна и јавна делатност

Актив наставника српског језика је са већим бројем наших ученика активно радио
током целе школске године па су узели активно учешће у припреми приредбе за Савиндан
и приредбе за Дан школе на гробу др Алексе Савића уз помоћ наставника страних језика.

Као и претходне наставне године организована је шетња до гроба др Алексе Савића
у склопу обележавања Дана школе.

Наставници Здравствене  неге  су  са  ученицима обележели низом манифестација
значајен  датуме  из  струке.  Светски  Дан  борбе  против  ХИВ-а,  акцијом  испред  школе,
Међународни Дан Цк, Међународни Дан борбе против трговине људима,  Међународни
Дан борбе против Дијабетеса, Међународни Дан сестринства...итд.

Програм професионалне оријентације

Ове школске године садржај професионалне орјентације реализиван је кроз часове
одељењског старешине, кроз часове одговарајућих  предмета и у оквиру рада педагошко-
психолошке службе-професионално информисање и професионална орјентација ученика
четвртог разреда.

Ученици  четвртог  разреда  упознати  су  са  програмом рада  појединих  факултета
путем  информација  и  брошура.  Поједини  факулутети  и  више  школе  вршили  су
презентације  међу  ученицима  четвртог  разреда.  У току  ове  школске  године  већи  део
факултета и високих школа је путем поште слао своје презентације у виду брошура које је
педагог школе прослеђивао ученицима и давао им одређене смернице. Помоћ ученицима
завршног разреда се огледала и у давању информација о  факултетима чије су презентације
биле на интернету.

Педагошко-психолошка служба  је  имала индивидуалне  саветодавне разговоре  са
ученицима четвртог разреда све у циљу лакшег одабира занимања.
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Ученички парламент

Ученички парламент медицинске школе  „ Др Алекса Савић“,  Прокупље

   Ученички  парламент  је  законом  загарантована  формална  институција,  која
ученицима  омогућава  демократски  начин  удруживања,  ради  заступања  интереса  свих
ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

   УП школе чине по два представника ученика свих одељења. Надлежности УП
уређене су чланом 88. Закона о основама система образовања и васпитања Р. Србије. У
медицинској школи „Др Алекса Савић“ УП је наставио улогу Школске заједнице. УП има
председника,  кога на почетку сваке школске године бирају  чланови парламента школе,
заменика председника и записничара.

   УП је значајан јер гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на
слободу  говора,  изражавања,  слободу  удруживања,  слободу  изражавања  сопственог
мишљења....

   УП омогућава лични развој ученика. Пружа могућност  колективног одлучивања
кроз  ученичке  парламенте  и  доприноси  побољшању  атмосфере  и  живота  у  школи,
доприноси развоју колективног односа, изградњу партнерства са наставницима, стручним
сарадницима, директором и органима школе. Обавештава ученике о питањима од посебног
значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге  стручним органима, Школском
одбору, Савету родитеља, директору школе о правилима понашања у школи, Годишњем
програму  рада,  Школском  развојном  плану, слободним  и  ваннаставним  активностима,
учешћу  у  спортским  и  другим  такмичењима  и  организацији  свих  манифестација,
организује и подржава хуманитарне и  радне  акције у школи и ван ње.

   Битно  је  да  ученици  буду  укључени  у  процес  одлучивања  кроз  ученичке
парламенте, зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.

Извештај рада ученичког парламента Медицинске школе “Др Алекса Савић“ у 
току школске 2017/2018. Године

Парламент је одржао 15 седница.                                                                             
На првој седници је усвојен план рада парламента за ову школску годину, као и

руководство  парламента  и  то:  за  председника  је  изабрана  Тамара  Добросављевић,  за
заменика председника Аница Ранђеловић, а за записничара Ана Јеротијевић.

Поводом  обележавања  Европског  дана  борбе  против  трговине  људима,
18.октобра 2017.  године,  ученички парламент је  организовао едукативно-информативно
предавање на ову тему, коме је присуствовало 22 ученика и десетак професора. Предавање
су  одржале  ученице  наше  школе  и  волонтери  Црвеног  крста-Прокупље:  Андријана
Миладиновић и Анђела Здравковић.

Као и неколико година уназад, 14. Новембра 2017. године, обележен је Светски дан
борбе против дијабетеса, у сарадњи са Домом здравља Прокупље и EBERS- асоцијацијом,
акцијом мерења гликемије, крвног притиска и здравствено васпитним радом у холу Дома
здравља Прокупље.
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20.11.2017.године чланови парламента су учествовали у радионици под називом
„Спречимо дискриминацију у раду са хендикепираним лицима“, коју је спровела психолог
Ивана Милановић, уз подршку Канцеларије за децу и младе Општине Прокупље.

На  петој  седници  парламента,  педагог  школе  Ивана  Андрић  Сарић  је  чланове
парламента упознала са успехом и дисциплином ученика на крају првог класификационог
оцењивачког периода. Дискутовало се о разлозима изостајања ученика, као и о мерама за
њихово смањење, такође и о проблемима везаним за оцењивање из појединих предмета и
од стране појединих наставника.

На крају године, парламентарци су реализовали Новогодишњу хуманитарну акцију
сакупљања  и  поделе  Новогодишњих  пакетића  деци  на  одељењу  педијатрије  Опште
болнице у Прокупљу (28.12.2017.), а за то су заслужни сви ученици наше школе, јер су
омогућили реализцију ове хуманитарне акције.
Све акције Ученичког парламента су испраћене од стране локалних медија.

На  осмој  седници парламента,  педагог  школе  Ивана  Андрић  Сарић  упознала  је
чланове парламента са успехом и дисциплином на крају првог полугодишта. Дискутовало
се  о  изостанцима  и  проблемима  везаним  за  оцењивање  из  појединих  предмета,  са
посебним освртом на проблеме прве године, која је имала мало лошији успех у односу на
ученике старијих разредa.

Као  и  увек,  разматане  су  мере  за  побољшање  успеха  и  смањење  изостанака.
Чланови парламента  су упознати са садржајем мејла Уније средњошколаца Србије, у вези
пројеката  који  је  прошле  године  послат  у  оквиру  програма  „Средњошколци  за
средњошколце“,  мејлом  је  саопштено  да  ће  пројекат  бити   финансиран  у  наредном
периоду.  Парламент  је  одабрао  своје  делегате  за  формирање  Уније  парламената
Прокупачких средњошколаца, а председница нашег парламента Тамара Добросављевић
постављена је на место председника Уније парламената. 

            Девета и десета  седница биле су посвећене припремама матурске вечери.  
Ученици су упознати са процедуром организације матурске вечери, те су након што су
стигле понуде одабрали где ће и када славити матуру. Већином гласова за место прославе
одабран је  ресторан „Стела“,  а  такође су изгласани и „Ех ју“ бенд као и фотографска
радња   „Палма“.  За   датум  је  одабран  01.06.2018.  године  са  почетком  од  19  сати.
Десетој седници парламента присуствовао је  и директор школе Небојша Лукић који је
ђацима  саопштио  да  по  законској  регулативи  није  дозвољено  одржавање  прославе
последњег дана школе матурантима, што су ученици прихватили.

            На једанестом заседању парламенту је дат на разматрање и усвајање „Пословник о
раду парламента“. Након проласка кроз цео садржај пословника, једноглано је усвојен, а
чланови парламента су упознати са  својим правима и обавезама.  Оно што су ученици
увидели као пропуст у досадашњем раду парламента  јесте то,   да чланови парламента не
дају мишљење и немају увид у све што је утврђено одредбом члана 88. Закона. (Члан 3
новог Правилника). Ученици су дискутовали и гласањем се сложили да школа треба да
направи  нови  критеријум  за  одабир  ђака  генерације,  као  и  да  се  Школским  планом
планирају  награде за ученике или одељења који оставаре најбољи успех у неким сверама. 
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Чланови  ученичког парламента су покренули хуманитарну акцију прикупљања новчане
помоћи  за болесну девојчицу, ученицу ОШ „9. октобар“.
Сакупљен новац у износу 11700,оо динара, улаћен је на рачун Николине Јосић, 23.04.2018.
год.

На дванаестом заседању парламента, ученици су се договорили  да спроведу анкету
о  томе  за  шта  би  требало  користити  донторски  динар,  и  то  на  предлог  Тамаре
Добросављевић,  која  је  тај  предлог изнела на Школском одбору. Ученици су и  изнели
потребу  за  постављање  огласне  табле  за  потребе  ученичког  парламента  као  и  за
постављање „ХУМАНЕ КУТИЈЕ“ у којој би се сакупљао новац за хуманитарне сврхе.
Резултати  спроведене  анкете  „  На  шта,  по  твом мишљењу  ,  треба  трошити  новац  од
донаторског  динара“(  у  одељењима  првог  и  другог  разреда):  50%  треба  уложити  за
поправку и набавку школског инвентара ( завесе и прозори првенствено), 30% за потребе
такмичења и награђивања ученика, 20% за потрбе хигијене у школи.

На тринаестом заседању парламента дискутовало се о обележавању Међенародног
дана  Сестринства  као  и  о  предлозима  за  похваљивање  и  награђивање  ученика.  На
четрнаестом  заседању  парламента  су  се  ученици  договорили  о  задужењима  за
обележавање Међенародног дана Сестринства.

12.05.2018. обележен је „Међународни дан сестринства“,  презентацијом школе у
центру града. На четири штанда је промовисан  рад три образовна профила наше школе и
секције Прве помоћи и Реалистичког приказаПОС. На тај  начин приказане су поједине
сестринске процедуре које ученици уче у току школовања и чиме ће се бавити у будућем
раду, као медицинске сестре, као и начин рада секција које су једне од најпосећенијих од
стране ученика.

На петнаестој  седници ,  чланови парламента су изабрали фотографа за школско
сликање. Понуде које су стигле на адресу школе су: ФОТО ПЕКОС и ФОТО ПАЛМА.
Ученици  су  једногласно  одабрали  Фото  Пекос.  Анализирали  су  овогодишњи  рад
ученичког парламента, такође су и предложили да, због још бољег рада парламента, треба
одабрати руководство паламента из реда ученика трећег разреда.
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Програм здравственог васпитања и заштите здравља 
ученика

Реализација овог програма одвијала се путем редовне наставе (здравствена нега,
хигијена,  физичко  васпитање,  психологија,  биологија  и  свих  стручно  заступљених
предмета у оквиру четврогодишњег школовања).

Деца  су  имала  предавања  лекара  која  су  планирана  Годишњим  програмом
рада.Активности из ове области су остварене и кроз сарадњу са Домом здравља.

Стоматолошки  преглед  ученика  првог  разреда  обављен  је  почетком  првог
полугодишта,  док  су  се  прегледи  осталих  ученика  одвијали  према  потреби.Редован
систематски преглед ученика наше школе обављен је у Дому здравља.Ученици трећег и
четвртог разреда добровољно су давали крв у току ове школске године.

Здравствено васпитни рад се одвија и у Дому за смештај старих и изнемоглих лица,
Дечјим вртићима, основним и средњим школама.

Обављени  су  редовни  санитарни  прегледи  ученика  наше  школе  због  похађања
вежби у наставној бази.

По  наставном  плану  и  програму  здравствене  неге  за  трећи  разред  здравствено
васпитни рад ученика огледао се у едукацији вршњака и  деце у основним школама и
вртићима. Повратне информације о здравствено-васпитном раду наших ученика из свих
школа су позитивне. Ова сарадња континуирано траје дужи низ година.

Екскурзија

Услови за извођење екскурзије

Децембра   2017.  год.  одељењске старешине  су извршиле  анкетирање ученика и
родитеља на родитељским састанцима . На основу добијених података утврђено је да је
испуњен основни услов који предвиђа Правилник а то је да се екскурзија изводи ако се
пријави  уз  сагласност  родитеља  60%  ученика  разреда  и  ако  су  створени  услови  за
остваривање циља екскурзије.

На седницама Одељенска већа предлажу план и програм екскурзија који разматра
Наставничко  веће.Предложени  план  разматра  и  на  њега  даје  сагласност  Савет
родитеља.Након избора агенције, програм путовања и општи услови путовања достављају
се родитељима на писмену сагласност.

Пре изведеног  путовања наставници и ученици ће  бити  упознати  са  правилима
понашања којих се требају придржавати. и трајању екексурзије.
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Маршруте екскурзија које ће бити реализоване  школске 2018/2019. год.

Разред Дестинација-програмски садржај трајање Време

IV Италија 6 дана 13-18.10.2018.

III Крф 4 дана Октобар 2018.

II Златибор 3 дана Октобар 2018.

I Једнодневни излет по избору 1 дан пролеће

Због недовољног броја пријављених ученика, екскурзија за 3.разред неће бити реализована
у шк:2017/18. год.

Извештај о реализацији екскурзије II  разред

Екскурзија, која је изведена од 20.-22. септембра на релацији Прокупље - Овчарско
– Кабларска клисура – Дрвенград – Златибор, омогућила је ученицима да се непосредно
упознају са лепотама југозападне Србије.

Ток и реализација екскурзије:

1. дан – 20.09.2017.

Први дан екскурзије почео је провером исправности аутобуса од стране МУП-а.
Након  што  су  утврдили  исправност,  ученици,  наставници  и  водичи  су  се  сместили  у
аутобусе тако да се на пут кренуло у планирано време, у 07:00 часова.

Прва пауза била је након 3 сата вожње, након чега смо наставили пут до Овчарско –
Кабларске клисуре где је планиран обилазак манастира Благовештење. Кише још није било
тако  да  смо  након  саслушане  приче  о  манастиру  могли  да  се  дивимо  архитектури
манастира и природи која га окружује.

Пут смо продужили ка Мокрој Гори где је планирана посета града Мећавник. У
Дрвенграду  нас  је  дочекала  ситна  киша.  По  доласку,  ученици  су  имали  прилику  да
погледају пројекцију филма Емира Кустурице, а након тога обиђу Дрвенград, хотел – град
који је Кустурица створио и у којем и даље ствара.

Након Дрвенграда, кренули смо ка хотелу „Браћа Секулић“ на Златибору. Стигли
смо у 18:00 часова, сместили се и вечерали. Ученици су после вечере имали прилику да се
спреме за дискотеку у склопу хотела где су били до поноћи. Након дискотеке су дружење
наставили у собама.

2. дан – 21.09.2017.

Одмах по буђењу приметили смо да киша није престајала током ноћи. Након што
смо се угрејали традиционалним златиборским доручком, кренули смо на пут.
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За  други  дан  је  планран  обилазак  манастира  Милешева  у  који  смо  стигли  у
преподневним часовима. Могли смо да се уверимо у оно што прича каже: „Милешева је
један од ретких манастира који није одолео времену и стално се обнавља“.

 Оно по чему је  манастир посебан је  фреска Белог Анђела којој  су се  ученици
дивили након саслушане историје манастира у главној манастирској цркви.

Под благословом смо кренули даље ка Пријепољу, где смо имали 2сата слободног
времена за обилазак након чега је планиран повратак у отел. 

Како је након ручка требало да обиђемо етно село Сирогојно, ученици, старешине,
вођа и водичи су се брзо усагласили да то поподне проведемо на Златибору, а сутрадан,
надали смо се по лепшем времену, посетили етно село.

 У хотелу су нас дочекале топле собе и ручак, након ког су ученици имали слободно
цело  поподне  за  обилазак  и  уживање  на  Златибору  и  оближњем  језеру.  У  20:00  је
постављена вечера а већ у 21:00 су ученици били спремни да уђу у дискотеку где су били
до поноћи.

3. дан – 22.09.2017.

Одморни, након доручка, Златибор смо напустили у 10:00, без икаквих замерки од
стране хотела. Позвани смо да их поново посетимо што смо и сами пожелели. Следећа
дестинација је била оближња специјална болница Чигота где смо упознати са њиховим
специјалностима које годинама усавршавају. 

Пут смо наставили ка  Врњачкој  Бањи.  На самом доласку ученици и одељенске
старешине  су  се  упутили  у  хотел  „Бреза“  на  заказани  ручак.  После  ручка  имали  су
довољно времена да обиђу Врњачку Бању и увере се зашто је једна од најпосећенијих у
Србији.

Последња дестинација била је Прокупље куда смо кренули у 17:30 а стигли у 20:30
часова.

У  реализацији  екскурзије  учестовало  је  85  ученика  другог  разреда  у  пратњи
одељенских  старешина:  Мирославе  Пауновић,  Даниеле  Киковић,  Драгане  Николић  и
Валентине Николић, лекара Јелене Марковић и стручног вође Катарине Дељанин.

Извештај о реализацији екскурзије IV разред

Екскурзија је  према плану и у складу са Законом организована и реализована у
периоду  02.10-07.10.2017. године.
Релација :Северна Италија.

На екскурзију је кренуло 103 ученика, (4 гратиса), одељењске старешине: Марија
Васковић,  Гордана  Бјелић,  Драган  Тонић,  Драгана  Коцић,  лекар  специјалиста  интерне
медицине Сунчица Петровић Дуњић,  стручни вођа пута  Љиљана Грујовић,  водичи  из
агенције Љубиша Маринковић,  Миодраг Грујић и четири возача.
Екскурзија  је  реализована  преко агенције  ,,Еуротурс“  из  Ниша,  која  је  обезбедила  два
аутобуса.

ПРВИ ДАН:  Полазак са паркинга испред ,,РИЧ-а“ у 04 часа ујутру, вожња кроз
Србију, Хрватску и Словенију са неопходним паузама (седам). Долазак у Лидо ди Језоло у
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хотел ,,Тифани С Парк“ у 22:45мин. Пре смештаја у хотел, ученицима је узет депозит у
износу од 15 евра, који је враћен након шестог дана пре поласка из Лидо ди Језола.
Лидо ди Језоло је најпопуларније летовалиште на северном Јадрану, са плажом дужине 15
километара. Након вечере, ноћење.

ДРУГИ  ДАН:  После  доручка  у  9  часова,  полазак  за  Болоњу  (седми  град  по
величини у  Италији).  Најпознатији по болоњском универзитету, најстаријем у  Европи.
Град  са  100  000  студената,  са  низом  вредних  грађевина.  Од  12:30минута  шетња
историјским  делом  града:  торњеви  Азинела  и  Гарисенда,  Велики  трг,  Катедрала  Св.
Петронија,  палата  Подеста,  Универзитет  са  најстаријим  хируршким  столом  у  Европи,
градска  кућа,  Нептунова  фонтана.  Разгледање  са  водичима  до  15  часова.  након  тога
слободно време 2 сата.  у  17:15 минута полазак за  Римини.  Римини је  летовалиште на
обали Јадранског мора, познато по лепим и дугим плажама. У 19:40 минута смештај у
хотелу ,,Таманко“ у Риминију. Хотел је са три звездице. Након вечере заједничка шетња
ученика и одељењских старешина плажом. Ноћење.

ТРЕЋИ ДАН: Након доручка, у 09:20 минута, полазак за Сан Марино.Сан Марино
је  једна од најстаријих држава на свету, основана 301.године).  Обилазак града државе,
капија Сан Франческо, Музеј тортуре, стрелиште, Парламент, Трг слободе.
Наставак пута за Равену у коју стижемо око 13:15минута. Шетња историјским центром,
обилазак гробнице Данте Алигијерија  и  разгледањецркве Сан Витале и гробнице Гале
Плацидије.
У 17ч. враћамо се у Римини, вечера, дискотека од 22-00 сати и ноћење.

ЧЕТВРТИ ДАН: Након доручка у 8:45минута, полазак за Верону (други највећи
град после Венеције у покрајини). Место где се одвија радња Шекспирове драме ,,Ромео и
Јулија“.  Сваке јесени одржава се  светски сајам камена.  Након 4 сата  вожње са  једном
краћом паузом стижемо у Верону. Разгледање центра града: Трг Бра, Арена из 1. века ,
Палата  Барберини,  споменик  Виторију  Емануелу,  тргови  Ербе  и  Сињорија,  споменик
Дантеу Алигијерију, палата и гробница Скалиђари, Ромеова кућа, споменик Гарибалдију,
Јулијина кућа. Од 13-17:15 слободно време. Након тога крећемо за Лидо ди Језоло. После
три сата вожње стижемо у хетел ,,Тифани С Парк“. Смештај у хотел, вечера и дискотека.

ПЕТИ ДАН: Доручак. Одлазак до луке Пунта Сабјони и бродом до Обале гробова.
У Венецији смо око 8:45 и са локалним водичем обилазимо град. Мост уздаха, Дуждева
палата, Трг Светог Марка, црква Св.Марка, Прокурације, Наполеонов двор, Национална
библиотека, Мост Риалто. Слободно време четири сата. Повратак у Лидо ди Језоло у 18:15
минута. Вечера. Ноћење.

ШЕСТИ ДАН: Полазак из хотела и Лидо ди Језола у раним јутарњим часовима
(05:00 сати). Ученицима враћен депозит од 15 евра. У повратку до Прокупља, имали смо
четири  паузе  као  и  успутна  кратка  задржавања  на  граничним  прелазима  Словеније  и
Хрватске. Доручак из хотелског ланч-пакета. Долазак у Прокупље у 21час.

АНАЛИЗА ЕКСКУРЗИЈЕ: 

Програм ексурзије је у потпуности реализован према датој сатници и динамици:
1. Током целе екскурзије ученици су се понашали одговорно и савесно, примера ради

похваљени су од хрватских цариника ,,да никада нису имали овако дисциплиновану
групу ученика“;
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2. Одељењске старешине су се добро слагале – међусобно и са вођом пута, лекарем и
водичима;

3. Струни водичи су добро и професионално обавили свој посао, и својим знањем су
успели да заинтересују ученике;

4. Општи  утисак  свих  учесника  екскурзије  је  да  је  дестинација  врло  захтевна,  за
следеће генерације сматрамо да требају променити одређене ставке;

5. Као вођа пута изражавам велико поштовање и похваљујем одељењске старешине,
родитељима и ученицима на завидном понашању и сарадњи.

Извештај о излету - манастир Липовац

По Плану и програму Верске наставе изведен је излет до манастира Светог Стефана
-  Липовац  код  Алексинца.  Посета  је  остварена  27.  априла  2018.  у  суботу, на  верски
празник  Лазарево  васкрсење  и  Врбица,  предвечерје  празника  Цвети.  Литургији  је
присуствовало и причестило се 30 ученика Meдицинске школе. Ученицима је послужен
доручак и одржано им је предавање о историји и значају манастира од стране монахиње
Нектарије.

Повратак је био у 12 часова. Излет изведен од стране превозника ,,Бачанин турс“.

Сарадња породице и школе

Школа  је  посебно  заинтересована  за  добру  сарадњу  са  родитељима  тако да  су
родитељи добродошли и адекватно прихваћени како би добили све потребне информације.

Психолошко-педагошка  служба  има  активну  сарадњу  са  родитељима  како
проблематичних  тако и  осталих  ученика.  Своју  сарадњу  реализује  кроз  индивидуалне
контакте.

Сарадња са родитељима се одвијала кроз родитељске састанке (екскурзија, успех и
владање  ученика  на  класифиакционим  периодима,  дисциплина  ученика,  такмичења
ученика итд.), преко индивидуалних контаката родитеља и одељењских старешина, као и
путем  сарадње  педагошко-психолошке  службе  и  родитеља  (индивидуални  разговори,
предавање психолога за родитељске састанке)

У школи ради и савет родитеља који разматра одговарајућу проблематику (успех,
дисциплина,  екскурзије,  сарадња  породице  и  школе  итд.).  У  току  ове  школске  године
одржано  је  5  састанака  на  којима  је  разматран  успех  и  владање  ученика  на
класификационим  периодима,  проблем  изостајања  и  мере  за  побољшање,  екскурзије,
такмичења ученика, успех на матурском испиту итд.

Стручни и управни органи

Стручни активи
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 У  школи је  формирано  13  актива:  актив  за  српски  језик  и  књижевност, актив
страних језика, актив математике и информатике, актив природних наука, актив професора
физичког, актив уметности, актив лекара, актив здравствене неге, актив друштвених наука,
актив проф. грађанског, актив одељењских старешина, актив наставника за ШРП, актив
наставника за самооцењивање.

Ови  активи  су  радили  на  подели  часова,  планирању  наставног  градива,
уједначавању критеријума оцењивања, одређивању питања за матурске испите, припреми
ученика за такмичење. Поједини активи били су у прилици да разговарају и размењују
искуства после стручног усавршавања појединих професора.

Одељењска већа су одржала редован број седница на којима су разматрана следећа
питања:  организација  васпитно-образовног  рада  и  његова  реализација,  анализа  успеха,
изостанака и дисциплине ученика, екскурзија ученика.

Поред тога неке одељењске старешине су сазивале ванредно одељењска већа на
којима су изрицане васпитно-дисциплинске мере појединим ученицима.

Наставничко веће

У току школске 2017/2018. године  одржано је 11 седница Наставничког већа.
Наставничко веће је на својим седницама разматрало и доносило одлуке о свим

питањима реализације и остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада  који се
одвија  у  школи.  Наставничко  веће  је  утврђивало  предлоге  годишњег  плана  рада;
учествовало у припремању програма општеобразовних и стручних предмета; анализирало
остваривање циљева и задатака образовања; одлучивало о подели предмета на наставнике;
одређивало одељењске старешине и руководиоце одељењских, односно разредних већа;
вршило  распоред  послова  и  задужења  наставника  и  стручних  сарадника;  разматрало
облике  сарадње  родитеља  и  школе;  старало  се  о  раду  заједница  ученика  и  других
организација;  утврђивало  предлог  програма  екскурзија;  разматрало  појаву  слободних
радних  места  и  сарадника;  одобравало  употребу  уџбеника  у  школи;  планирало  и
организовало  различите  облике  ваннаставних  активности  ученика;утврђивало  и
одобравало  распоред  екскурзија  ученика;утврђивало  план  стручног  усавршавања
наставника и сарадника, одређивало менторе  за праћење рада приправника; предлагало
чланове испитних комисија;  разматрало извештаје  директора,  одељењских старешина и
организатора практичне наставе; доносило одлуке о похваљивању и награђивању ученика;
изрицало васпитни-дисциплинске мере ученицима.

Наставничко веће  је  на  седницама   имало  увид  у  планирање  садржаја  рада,  у
остваривање циљева и задатака и пратило динамику реализације.

Седнице је припремао и водио директор школе.
На свакој седници Наставничког већа је вођен записник, а књига са записницима се

чува у документацији школе. Сви записници су прегледани од стране надлежне службе и
није било замерки.
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Стручни сарадници 

Извештај о раду психолога школе

Валентина Николић психолог  школе,  у  току школске 2017/2018.  год.обављала је
следеће делатности:

 пратила  и  проучавала  развој  личности  ученика  интелектуалног,  социјалног,
емоционалног и предлагала мере за подстицање тог развоја,  стварала оптималне
услове за лични и професионални развој ученика

 чувала и унапређивала ментално здравље ученика (превентивни рад)
 проучавала, пратила и подстицала психолошки развој ученика
 испитивала  психолошке  чиниоце  успеха  и  напредовања  и  узрок  неуспеха  изостајања

појединих ученика, одељења и разреда и предлагање мера за побољшање рада и резултата
рада

 пратила и проучавала односе међу ученицима и доприноса схватања позитивних односа
сарадње, међусобног поверења и другарства

 злостављање (занемаривање, емоционално и физичко злостављање)
 вршњачки односи (проблеми с пријатељима, партнерски односи)
 школски  проблеми  (проблеми  с  наставницима,  проблеми  с  учењем  ,  анксиозност  због

одговарања)
 зависност и психоактивне супстанце (зависност у породици, пријатељи зависници)
 породични однос (однос родитељ -дете, сиблиншки односи, губитак у породици, родитељи

зависници, родитељи у сукобу, живот у Дому)
 учествовала у прилагођавању ритма живота и рада у школи специфичностима узраста и

потребама ученика
 пружала подршку ученицима из осетљивих друштвених група
 пружала  подршку  ученицима  с  већим бројем  слабих оцена  (анализа  и  преглед броја

слабих  оцена  након  сваког  класификационог  периода  и  успостављање  сарадње  с
наставницима и ученицима)

 пружала  подршку  развоју  професионалне  каријере  ученика  професионалним
информисањем и саветовањем

 информисала  ученике  о  раду  педагошко-психолошке  службе,  разматрала  постојање
предрасуда о обраћању психологу и тражењу помоћи

 учествовала у структуирању одељења првог и по потреби других разреда
 подржавала  јачање  наставничких  компетенција  у  областима:  комуникације  и  сарадње,

конструктивног решавања сукоба и проблема, подучавања и учења...
 упознавала наставнике са психолошким принципима успешног процеса учења, природом

мотивације за учење, методама за подстицање различитих врста интелигенције, стиловима
и облицима учења, стратегијама учења

 учествовала у саветовању наставника у индивидуализацији образовно-васпитног рада на
основу уочених потреба, интересовања и способности ученика

 подржавала  наставнике  у  раду  са  ученицима  код  којих  је  утврђен  психолошки  узрок
неуспеха у достизању постављених захтева, као и појава неадаптивних облика понашања и
предлагање мера за њихово превазилажење
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 пружала подршку наставницима у раду са родитељима односно старатељима
 сарађивала с родитељима (прикупљала од родитеља податке који су значајни за упознавање

ученика и праћење његовог развоја, обављала саветодавни рад са родитељима ученика који
имају  тешкоће  у  развоју, учењу и понашању, обављала саветодавни рад и усмеравање
родитеља и ученика који су извршили повреду правила понашања у Школи и којима је
одређен појачан васпитни рад

 држала часове психологије
 била члан комисије на ванредним, матурским и разредним испитима
 присуствовала седницама Савета родитеља, одељењских већа, наставничког већа  и

Педагошког колегијума
 обављала непосредан саветодавни рад са ученицима који су начинили тежу повреду

обавеза ученика са циљем развијања социјалних и комуникационих вештина, ради
бољег  упознавања  себе  и  других,  изградње  позитивних  односа  са  другима,
прихватања одговорности  за  исказана  осећања и  управљање својим  понашањем
сагледавања тачке гледишта друге особе, могућности сагледавања и себе и других
са становишта треће особе, разграничавања соспственог гледишта од онога што се
може сматрати гледиштем просечног припадника групе

 за  потребе  дисциплинских  поступака,  урадила  изјаве  о  дотадашњој  сарадњи са
ученицима и присуствовала  усменој  расправи ради давања изјава именованих  у
присуству родитеља да би се правилно и потпуно утврдиле чињенице

 пратила одвијање  наставе  по усвојеном наставном плану  и  програму утврђеном
распореду часова

 упућивала одељењске старешине у вођење педагошке документације
 учествовала у изради појединих делова Годишњег плана рада школе за школску

2018/2019. год.
 учествовала у раду Тима за самовредновање и вредновање рада Школе
 учествовала у изради ШРШ-а
 Учествовала у изради Тима за безбедност ученика и заштите од насиља
 учествовала у раду школског парламента
 учествовала у раду актива одељењских заједница
 ширила  и  обогаћивала  знање  из  психологије,  менталне  хигијене  међу

наставницима, ученицима и родитељима
 учествовала у откривању даровитих ученика, који заостају у развоју и школском

успеху као и ученика са специфичним сметњама и недостацима

Извештај о раду педагога школе

У оквиру својих планираних активности и обавеза, према Годишњем плану рада
педагога  за  школску  2017./2018.  годину  остварила  сам  своје  учешће  на  различитим
пољима васпитно-образовног рада.

Свакодневно  сам  водила  дневник  свог  рада,  а  на  почетку  сваког  месеца  сам
израдила  оперативне  планове  рада  школе  и  педагога.  Била  сам  активни  учесник  у
организацији  пријема  првака  на  почетку  школске  2017./2018.  године  и  у  складу  са
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потребама  ученика,  родитеља  и  наставника  обавештавала  их  о  свим  битним
информацијама и активностима везаних за васпитно-образовни рад наше школе. У оквиру
тих послова, а у циљу што боље информисаности свих актера васпитно-образовног рада,
свакодневно сам водила рачуна да све битне информације буду адекватно изложене и увек
доступне  на  огласним  таблама,  како  наставницима,  тако  и  ученицима  и  родитељима
ученика наше школе.

У сарадњи са директором школе сам организовала наставу за службено одсутне
наставнике,  пратила  дежурства  ученика  у  приземљу,  припремала  дневне  редове  и
организовала  седнице  одељењских  и  наставничких  већа,  Савета  родитеља  и  активно
учествовала у организацији истих. Такође, обилазила сам часове редовне наставе, часове
ваннаставних активности (додатна, допунска,  часови одељењског старешине, секције) и
часове иновације заједно са директором и психологом  школе са циљем да сугестије које
добију по завршетку часа усвоје и примене како би се унапредио наставни процес убудуће.
На почетку сваког месеца прикупљала сам оперативне планове рада наставника и вршила
евиденцију истих. Ове школске године сам имала приправника педагога коме сам била
ментор. Моја обавеза је била да је свакодневно упућујем у обавезе и дужности педагога
школе,  да  је  мотивишем и   пратим  њен  рад  и  залагање у  школи.  Као  члан  комисије,
присуствовала сам часовима приправника за полагање лиценце. У  оквиру  својих
радних  обавеза  обављала  сам  индивидуалне  и  саветодавне  разговоре  са  ученицима,
ученицима и њиховим одељењским старешинама и родитељима, који су били иницирани
од стране одељењских старешина и потреба самих ученика. Била сам ангажована у раду
тима  за  ШРП,  Тима  за  безбедност,  Тима  за  превенцију  од  насиља,  занемаривања  и
злостављања деце – ученика, Тима за стручно усавршавање, Тима за ИОП а присуствовала
сам и седницама Педагошких колегијума и Ученичког парламента где сам обавештавала
ученике о постигнутом успеху на крају класификационих периода. Као члан  тима за ИОП
имала сам обавезу и одговорност да заједно са својим члановима детаљније објасним и
приближим која је сврха и значај овог тима у школи. У складу са потребама васпитно-
дисциплинских  поступака  организовани  су  саветодавни  састанци  са  ученицима,
родитељима ученика, психологом и одељењским старешинама.

 Кроз сарадњу са директором, а у оквиру професионалне оријентације ученика 4.
разреда, организовала сам пријем представника и реализацију презентација Факултета и
Виших  школа  матурантима.  На  крају  наставне  године  активно  сам  учествовала  и  у
припреми матурских испита за ученике завршног разреда и припреми и организацији свих
поправних  и  разредних  испита  на  нивоу  школе.  Кроз  сарадњу  са  наставницима
Здравствене  неге  стручним  сарадницима  Основних  школа  организовала  сам
манифестацију под називом "Отворена врата школе" и учествовала у реализацији исте.

На крају класификационих периода и школске године вршила сам анализу података
о успеху, дисциплини,  изостајању и васпитно-дисциплинским мерама,  а  у  оквиру ових
извештаја  урађени  су  и  упоредни  подаци  са  претходном  годином.  Извештајима  су
обухваћене и ваннаставне активности, такмичења и учешће наших ученика у истим. Кроз
активно  учешће  на  седницама  Одељењског  и  Наставничког  већа  и  Савета  родитеља
трудила сам се да сугестије и предлоге наставног кадра и родитеља искористим у циљу
постизања бољих резултата и квалитетнијег васпитно-образовног процеса. У току месеца
августа учествовала сам у изради Годишњег програма рада школе и  Извештаја о раду и
припремљености школе за  наредну школску годину, анекса  школског  програма,  изради
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извештаја за Завод за статистику у Нишу и свих неопходних података за Школску управу.
Такође, бавила сам се припремом документације и обавештења за наредну школску годину
и припремама за рад школе и почетак нове наставне године. Реализовала сам свој план у
потпуности у складу са 40% норме.

Извештај о раду директора школе

Рад директора Школе у школској 2017/18.години заснива се на Закону о основама
система  образовања  и  васпитања,  Закону  о  средњм  образовању  и  васпитању,  као  и
Годишњем плану рада школе за школску 2017/18.годину

Током школске 2017/18.године рад директора школе био је усмерен на:

 Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности установе.

Припреме за почетак школске 2017/18.године утврђене су благовремено. Извршена је
подела предмета наставницима, одређене одељењске старешине, утврђене радне обавезе у
оквиру  четрдесеточасовне  радне  недеље.  Обезбеђен  је  наставни  кадар,  материјално
технички услови, и простор који је на време припремљен за рад.

Програм образовања и васпитања је остварен, тако да су сви планирани садржаји
реализовани.  Распоред  часова,  распоред  вежби,  распоред  вежби  у  блоку  и  распоред
дежурства наставникје урађен и истакнут, тако да су наставници могли на време да се
припреме за реализацију наставе и осталих планираних обавеза.

Са здравственим установама у којима су ученици уз надзор наставника обављали
вежбе, успостављена је сарадња и потписани уговори (Д.Здравља, ОБ,,Др Алекса Савић“,
предшколска установа Невен и Дом за смештај и негу старих и изнемоглих лица)

Током школске године директор школе је организовао све активности школе које су
садржане у извештају о раду школе (упис ученика, организација полагања свих испита,
обележавање  значајних  датума  школе,  организовање  екскурзија  ученика,  организовање
акције  добровољног  давања  крви,  организовање  санитарног  прегледа  ученика  и
наставника, остваривање развојног плана установе, организовање промоције школе).

 Праћење  и  вршење надзора  у  вези  са  реализацијом Годишњег  плана  рада  школе  и
развојног Плана 

Директор школе је редовно пратио извршење Годишњег плана рада и Развојног плана
школе,  организовао је  састанке и  упућивао у рад  стручне органе и наставнике који  су
задужени  за  реализацију  истих.  Сагледавање  реализованих  активности  је  праћено  на
састанцима Педагошког колегијума, којима је председавао директор школе.

 Праћење одвијања наставе по усвојеном плану и распореду часова
Директор  школе  је  вршио  увид  у  дневнике  образовно-васпитног  рада,  посећивао

часове  и  пратио  редовно  одвијање  наставе,  правио  замене  за  оправдано  одсутне
наставнике, како ученици не би губили часове и били без надзора наставника.
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 Сазивање и руковођење седницама Наставничких већа, одељењских већа и педагошког
колегијума.

Укупно је одржано 12 седница Наставничког већа на којима су разматрани извештаји
о успеху ученика, давани предлози за побољшање квалитета рада и подизања нивоа знања
ученика и разматрана сва питања из надлежности Наставничког већа.

Одељењска већа су одржавана након класификационог периода и на крају школске
године.

Укупно  је  одржано  5  састанака  Педагошког  колегијума  на  коме  су  разматрани
извештаји о раду у протеклом периоду и давани предлози за унапређење рада школе.

 Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља
Редовно  подносио  извештаје  о  свом  раду  и  раду  школе  Школском  одбору,

присуствовао састанцима Савета родитеља и редовно обавештавао родитеље о животу и
раду  школе.  Укупно  је  одржано 9 састанака  школског  одбора  и  8  састанака  Савета
родитеља на којима су разматрана питања из ихове надлежности.

 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника
Током године  директор  је  пратио  стручно  усавршавање  наставника,  упућивао  на

семинаре и давао реч наставницима који су похађали семинаре да поднесу извештаје са
семинара на Наставичкм већу.

 Вршење увида у школску документацију
Током године директор школе је редовно вршио увид у школску документацију и указиваo
на  пропусте, ради  отклањања  истих,  како би  се  школска  документација  у  потпуности
водила у складу са позитивним прописима.

 Усмеравање и усклађивање рада стручних органа, стручних већа и тимова
У току школске 2017/2018.године директор је преседавао Педагошким колегијумом

(одржано 5 састанка) и усмеравао рад стручних већа, како би сва већа и тимови добили
смернице за рад, у циљу усклађивања њиховог рада.

 Обављање педагошко-инструктивног рада
Директор школе је током године обављао разговоре, посећивао часове и упућивао у

рад наставнике. Ради подизања квалитета наставе и увида у рад посетио је часове редовне
наставе, и то: историја, географија, хемија, математика, хирургија, здравствена нега.

 Сарадња са просветним институцијама и локалном заједницом
Редовно  присуствовао  састанцима  које  је  организовало  Министарство  просвете,

науке и технолошког развоја, Школска управа града Ниша и следио њихова упуства за рад.
Директор школе је сарађивао са просветним инспекторима који су посећивали школу, а
поводом редовног инспекцијског надзора и ванредних инспекцијских надзора.
Присуствовао  састанцима  Актива  директора  средњих  школа,  састанцима  које  је
организовало Министарство просвете и науке  и технолошког развоја и Школска управа
града Ниша. Такође је присуствовао састанцима УМШ Србије.
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 Сарадња са родитељима и ученицима
У  циљу  бољих  постигнућа  ученика  у  успеху  и  валадању  директор  је  обављао

разговоре са ученицима и њиховим родитељима. Сарађивао са представницима Ученичког
парламента  (уређење  школског  дворишта,  дестинације  екскурзија,  прослава  матурске
вечери,  акција смањења изостанака, присуства седницама Ученичког парламента...).

 Организовање поправних, разредних, допунских, матурских и завршних испита
Током године распореди полагања испита на време су истакнути, тј. Ученици су у

законском року упознати са временом, местом и начином полагања испита. Све комисије
су  стручно  биле  заступљене  и  комплетне,  тако  да  су  испити  током  године  протекли
регуларно.

 Руковођење уписом ученика у први разред школске 201  8  /201  9  . године
Директор школе је формирао и координарао рад уписних комисијам за упис ученика

у први разред школске 2018/2019. године. У првом уписном року уписани су сви ученици
првог разреда.Упис је завршен 09. и 10. Јула 2018. године. Упис ученика у други, трећи и
четврти разред је обављен 31.08.2018. године.

 Вођење кадровске политике, материјално-техничког и финансијског пословања школе
Током школске године  директор школе је водио рачуна о стручној заступљености

наставника, како би се настава одвијала квалитетно и редовно. Свакодневно је имао увид у
материјално-техничко и финансијско пословање школе, организовао и учествовао у раду
при изради финансијског плана и плана набавки, организовао спровођење поступка јавних
набавки и набавки на које се закон не непримењује, организовао редовно извештавање о
реализованим јавним набавкама уношењем података у апликациони софтер.

Благовремено  организовао,  давао  инструкције  и  надгледао  унос  података  у
Информациони систем МПНИТР ,,Доситеј", ради обезбеђивања материјалних средстава.

Извештај о раду школе по месецима

СЕПТЕМБАР

- Учешће у изради Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину;
- Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину;
- Израда Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. годину;
- Учешће у изради четрдесеточасовне радне недеље за школску 2017/2018. годину;
- Организовање  и  учешће  у  уносу  података  у   Информациони  систем  МПНИТР

,,Доситеј" (унети сви запослени, слободна радна места, технолошки вишкови...);
- Рад на изради и доношење општег акта о организацији и систематизацији послова;
- Учешће у изради распореда дежурстава наставника;
- Потписивање и подела решења о четрдесеточасовној радној недељи;
- Успостављање пословне сарадње и потписивање уговора са наставним базама;
- Поздравна реч добродошлице ученицима првог разреда ;
- Учествовање у раду Школског одбора (14.09.2017. год.);
- Припремање, сазивање и  вођење седнице Наставничког већа (13.09.2017. год.);
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- Обављање разговора са родитељима и доношење одлука о молбама родитеља за упис
ученика;

- Обављање саветодавног рада са одељењским старешинама и новим наставницима;
- Обављање контроле сређености педагошк документације за претходну школску годину;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Екскурзија II година – Златибор 20-22.09.20107. год.

ОКТОБАР

- Организовање  састанака  одељењских  старешина  и  давање  упустава  о  правдању
изостанака и упознавање са Правилником о оцењивању;

- Организовање и вођење екскурзије ученика четвртог разреда (02-07.10.2017);
- Сарађивао  са  градским  просветним  инспектором  поводом  редовног  инспекцијског

надзора;
- Праћење  реализација  часова,  дежурстава  наставника,рада  помоћно-техничког   и

административно-финансијског особља;
- Свакодневно праћење финансијских токова;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Присуствовање  интерном стручном усавршавању, Предавање  о  трговини  људима  у

ОБ ,,Др Алекса Савић“ у организацији стручног већа Здравствене неге (18.10.2017.); 
- Присуство такмичењу ,,Достигнућа младих“ у Лесковцу (25.10.2017.).

НОВЕМБАР

- Учествовање  у  раду  Скупштине   Удужења  медицинских  школа  Србије
(28 29.11.2017. год.)

- Учествовање у раду одељењских већа (15.11.2017.);
- Припремање и вођење седнице Наставничког већа (17.11.2017. год.);
- Прегледање педагошке документације;
- Припрема и организовање акције добровољног давања крви;
- Присуствовање интерном стручном усавршавању – Присуство обележавању Светског

дана борбе против Дијабетеса у Леонију (14.11.2017. год.)
- Учешће у раду Школског одбора (20.11.2017. год.)
- Учешће у раду Савета родитеља;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;
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- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;

ДЕЦЕМБАР

- Орагнизовање пописа финансијских и нафинансијских средстава школе;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Присустовање интерном стручном усавршавању;
- Учешће у раду Наставничког већа (22.12.2017. год.);
- Учешће у раду Школског одбора – (25.12.2017. год.);
- Присуство ,,Забавно вече" у Дому ученика средњих школа у Прокупљу, 21.12.2017. год.
- Набавка  наставних  средстава  –  пројектор,  лап-топ,  апарат  за  мерење  артерисјког

крвног притиска, два модела руке-за и.в. апликацију лека;

ЈАНУАР

- Организовање генералног спремања школе;
- Учешће  изради финасијског плана школе и плана набавки;
- Прегледање педагошке документације;
- Организовање прославе школске славе „Светог Саве“;
- Учешће у раду Наставничког већа (19.01.2017. год.);
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Учешће у раду Школског одбора (16.01.2017. год.).

ФЕБРУАР

- Припрема и вођења седница Наставничког већа (02.02.2018. год.);
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Учешће у раду Савета родитеља (02.02.2018. год.);
- Састанак Директора основних и средњих школа Шу Ниш (13.02.2018. год.);

МАРТ

- Организација промоције Правног факултета из Ниша, за матуранте школе (07.03.2018.) 
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- Учешће у организација прославе Дана школе (22.03.2017. год.);
- Учешће  у  организацији  санитарног  прегледа  за  ученике  другог, трећег  и  четвртог

разреда;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;

АПРИЛ

- Организовање и учествовање у раду седница Одељенских већа и Наставничког већа
(11. и 13.04.2018. год.).

- Присуства састанка Савета родитеља;
- Састанак  са  социјалним  партнерима  у  наставне  базе  –  ОБ  ,,Др  Алекса  Савић“

(16.04.2018. год.);
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Учешће у организацији школског такмичења из Прве помоћи – 20.04.2018. год.

МАЈ

- Присуство обуци ,,Превенција и борба против корупције“ – Ниш;
- Присуство прослави Дана сестринства (11.05.2018. год.);
- Организација ПИСА тестирања у школи (15.05.2018. год.);
- Присуство школском такмичењу ученичких компанија (24.05.2018. год.);
- Припрема и реализација Седница наставничког већа (30.05.2018. год.);
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Учешће у изради правилника о похваљивању, награђивању ученика и избору ученика

генерације;
- Учешће у организацији матурске прославе за ученике четвртог разреда;
- Учешће у организацији матурских испита;
- Организација и припрема екскурзије за наредну школску годину;

ЈУН
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- Учествовање у раду седница одељењских већа првог, другог и трећег разреда;
- Припрема и реализација седница наставничког већа (15.06. и 25.06.2018. год.);
- Организација разредних, поправних и матурских испита;
- Прегледање педагошке документације;
- Рад на сравњивању, потписивању и издавању сведочанстава и диплома;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом;
- Формирање комисије за упис ученика у први разред;
- Учествовање у изради решења о коришћењу годишњег одмора запослених.
- Ућешће у организацији и извођењу наставничког излета (29.06.2018. год.);

ЈУЛ

- Пријем у Дому Културе за награђене ученике и Вуковце, основних и средњих школа
Прокупља (02.07.2018. год.);

- Припрема и реализација седница наставничког већа (11.07.2018. год.);
- Реализовање уписа ученика у први разред (09.и 10.07.2018. год.);
- Организовање и формирање одељења ученика првог разреда;
- Рад  на  организационим  припремама  за  прерасподелу   часова  за  наредну  школску

годину;
- Рад на утврђивању потреба школе за бројем извршилаца и проглашења технолошких

вишкова;
- Организовање израде распореда часова, вежби и вежби у блоку;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом, правном и административно-финансијском службом;

АВГУСТ

- Припреме и реализација седнице наставничког већа (20.08.2018.год);
- Припреме и реализација седнице наставничког већа (31.08.2018. год.);
- Организовање набавке потрошног материјала за наредну школску годину;
- Организовање генералног спремања школе;
- Обављање разговора са родитељима и доношење одлука о молбама родитеља за упис

ученика;
- Организовање уписа ученика другог, трећег и четвртог разреда;
- Учешће у изради извештаја о раду школе за школску 2017/18 годину.
- Учешће у изради Годишњег плана школе за школску 2018/19. годину;
- Успостављање пословне сарадње и потписивање уговора са наставним базама. 
- Организовање  састанака  одељењских  старешина  и  давање  упутстава  за  почетак

школске године;
- Учешће о изради распореда дежурстава наставника;
- Стална сарадња са  организатором вежби и вежби у  блоку, педагошко-психолошком

службом,  правном  и  административно-финансијском  службом,  наставницима,
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одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима тимова и стручних
већа;

Све активности рализоване су на нивоу конструктивне сарадње са  запосленима школе,
ученицима,  родитељима,  Школским  одбором,  Саветом  родитеља,  наставним  базама,
локалном заједницом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Школски одбор

У школској 2017/2018 . год. укупно је одржано 9 седница школског одбора. Чланови
школског одбора :

Николић Емилија,проф. руског језика - наст. веће

Бјелић Гордана, наст.здравствене неге  - наст.веће 

Крстић Новица, проф. филозофије.- наст.веће

Томашевић Милосављевић Јелена, локална самоуправа

Драган Живковић локална самоуправа

Раденковић Марија - локална самоуправа

Милић Млађан,савет родитеља

Каличанин Ненад, савет родитеља

Младеновић Бојан, савет родитеља

У  првом  полугодишту  одржанe су  2  седнице  на  којима  су  разматрана  следећа
питања:  разматрање  материјалног  положаја  школе,  усвајање  Годишњег  плана   рада,
школског програма, извештаја о раду школе, успех и изостајање ученика на крају сваког
класификационог  периода,  доношење  одлуке о  попису,  план  уписа  за  први  разред за
школску 2018/2019. год., осигурање запослених,   и др. 

У другом полугодишту и одржано је 7 седница и разматрана су следећа питања:
сагледавање  финансијских  ефеката  школе  за  календарску  годину  и  усвајање  пописа,
усвајање завршног рачуна, кадровска питања, одлуке о награђивању ученика и наставника,
усвајање  Статута  школе  и  свих  општих  аката  усаглашених  са  новим законом,  упис  за
школску 2018/2019. год. 

Савет родитеља

Савет  родитеља је  одржао  8 седница у  току школске године.  На састанцима су
разматрана следећа питања: 
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 организовање и реализација екскурзије и излета;
 осигурање ученика;
 родитељски донаторски динар;
 успех  ученика  на  класификационим  периодима  (успех,  дисциплина,  васпитно-

дисциплинске мере, похвале, награде, изостајање);
 успех ученика на такмичењима;
 предлози и мере за бољи рад и друго.

Веома су активно радиле комисије изабране од стране савета родитеља у избору
агенције за реализацију екскурзије и организацију матруске вечери и др. 

Библиотекар

Библиотека медицинске школе "Др Алекса Савић" је у школској 201/2018. години
(заједно са Гимназијом, са којом дели и прилицно скучен и неадекватан простор и књижни
фонд) имала 12 098 књига, 408 чланова из редова ученика и 51 из редова наставника.

  Стручни  сарадник  –  школски  библиотекар,  својим  стручним  ангажовањем,
доприносио  је  и  прошле  школске  године  остваривању и  унапређивању  свих  облика  и
подручја рада, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима.
На  том  задатку  библиотекар(ка)  је  подстицао  промовисање  читања  и  самосталност
ученика  у  учењу,остваривао  сарадњу  и  заједничко  планирање  активности  наставника,
стручних сарадника и управе школе, обезбеђивао електронске изворе и приступ ка њима,
чиме  се  омогућавало  ученицима  да  овладају  вештинама  налажења  и  критичког
процењивања  датих  информација  и  перманентност  учења  током  читавог  живота. 

ЗАДАЦИ 

Школски  библиотекар,  реализовањем  задатака  и  послова  из  области  образовања  и
васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске
библиотеке,  доприносио  је  унапређивању  свих  облика  и  подручја  рада,  тако  што  је
учествовао  у  пословима  планирања,  програмирања,  организовања,  унапређивања  и
праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса.

Посебна пажња посвећивана је:

 развијању  и  неговању  навике  читања  и  коришћења  библиотеке  код  ученика  и
наставника, 

 развијању и промовисању правилне употребе свих облика извора информација, 

 мотивисању  за  учење  и  подстицање  на  оспособљавања  за  самостално  учење  и
образовање током целог живота, 

 сарадњи са наставницима, ученицима и струцним слузбама сколе као и са градском
библиотеком "Раде Драинац"
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 праћењу  и  подстицању  развоја  ученика  у  индивидуалним  способностима  и
њиховим  склоностима  ка  интелектуалном,  емоционално-социјалном  и  сваком
другом професионалном развоју, 

 пружању  помоћи  обдареним  ученицима  при  налажењу  и  избору  одговарајуће
литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним
ученицима  који  живе  у  тежим  социјалним  приликама,  сарађујући  са  њиховим
родитељима и релевантним институцијама, 

 стварању  услова  за  што  непосреднији  и  једноставнији  приступ  библиотечком
фонду  и  расположивим  изворима  информација,  и  развијање  индивидуалне
стваралачке способности и креативности код ученика, 

 обезбеђивању  приступа  програмима  који  раде  на  развијању  информационе
писмености,  како  би  се  корисници  оспособили  за  проналажење,  анализирање,
примену  и  саопштавање  информација,  уз  вешто  и  ефикасно  коришћење
информационо-комуникационих технологија, 

 припремању  и  реализовању  библиотечког  програма  намењеног  ученицима  са
посебним потребама и посебним способностима, 

 вођењу  библиотечког  пословања  (инвентарисање  и  сигнирање,  каталогизација,
класификација библиотечке грађе и други послови), 

 коришћењу савремених облика и метода рада са ученицима, 

 заштити и чувању библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда. 

Организатор вежби и вежби у блоку

01.09.2017.године – Стручно веће Здравствене неге - усвојен је и коригован распоред
теорије и вежби из Здравствене неге,  наставе у блоку из Прве помоћи и здравствене неге.
Представљен је  и  усвојен  распоред  дежурства  нставника у  наставној  бази  и  утврђени
термини  за  пријем  родитеља у  текућој  школској  години.  Направљен  је  план  извођења
часова иновације за шк.2016/17. и достављен педагошкој служби.

На стручном већу су такође оформљене секције и изабрани руководиоци секција на
нивоу стручног  већа  Здравствене  неге.  У оквиру стручног  већа  постоје:  Секција  Прве
помоћи,  Реалистичког  приказа  обољења,  стања  и  повреда,  Секција  Здравствене  неге,
секција Здравственог васпитања и Омладина Црвеног крста. Усвојени су планови рада за
све секције за текућу школску годину.

01.09.2017.  год.  -  ученицима  трећег  и  четвртог  разреда  образовног  профила
медицинска сестра техничар, подељени су анкетни листићи, којима су се опредељивали за
иборне предмете у току ове школске године. 

У току прве недеље школске године,  преуређени су кабинети,  и  припремљен сав
документациони и потрошни материјал за несметан почетак наставе у кабинетима. Такође
организовано чишћење и сређивање свлачионице за ученике и наставнике у наставној бази
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Са  педагогом  школе  учествовао  у  изради   Годишњег  програма  рада  школе  за
2017/18.год,  као  и  у  изради  Извештаја  о  раду  школе  у  претходној  школској  години  и
припремљености за наредну.

Са  Директором  учествовао  у  изради  решења  о  40-часовној  радној  недељи  за
наставнике здравствене неге.

У периоду од 18-22.09.2017.године органозован је и спроведен санитарни преглед, у
сарадњи са Институтом за јавно здравље из Ниша, за ученике другог, трећег и четвртог
разреда и за наставнике Здравствене неге.

09.09.2017.године у центру града организовано је обележавање Светског дана Прве
помоћи, у сарадњи са Ц.Крстом –Прокупље . Такође је овај значајан датум обележен и у
школи, читањем пригодног текста ученицима свих разреда на почетку наставног дана.

11.09.2017.године,  учествовао  у  организацији  предавања  на  тему  ,,Улога
дефибрилатора  у пружању прве помоћи“ у сарадњи са ОБ ,,Др Алекса Савић“ и идељењем
за ургентну медицину.

14.09.2017. године, састанак са Директорком и Главним медицинским техничарем ОБ
,,Др Алекса Савић“ у Прокупљу. Договор око организације вежби на акушерском одељењу
и одељењу офталмологије.

18.09.2017. год. -унос података у ,,Доситеј“ о подели одељења на групе у наставни
здравствене неге. 

21.09.2017.године - направљене комисије за рад са ванредним ученицима.
У току октобра месеца, набављен је потребан материјал (хамер папир, фломастери,

маркери  итд.) за извођење наставе у блоку из Здравствене неге 3.
29.09.2017. године - присуствовао сам састанку председништва секције Здравствене

неге  у  медицинској  школи  у  Земуну. Тема  састанка  је  била,  организовање  модуларне
наставе кроз предмет Здравствена нега 4 и Организација матурских испита за иновиране
образовне профиле.

У октобру месецу сам учествовао у писању новог правилника о раду са ученицима
на преквалификацији и доквалификацији.

20.10.2017.године учествовао у прпреми и присуствовао предавању у синдикалној
сали ОБ ,,Др Алекса Савић“ поводом обележавања Светског дана борбе против трговине
људима.

24.10.2017.гоине  присуствовао  регионалном  такмичењу  ученика  ,,Достигнућа
младих“ у Лесковцу.

Припрема  табела  и  документацје  поводом  најављеног  доласка  општинског
просветног инспектора.

26.10.2017. године, присуство Педагошком колегијуму.
13.11.2017.године,  учешће  у  комисији  за  избор  осигуравајуће  куће  за  осигурање

ученика и запослених.
14.11.2017.године, организација и присуство обележавању Сетског дана борбе против

Дијабетеса у Ленију; 
Током  новембра  месеца  присуствовао  сам  предавањим  која  су  наши  ученици

припремали за ученике основних и средњих школа у Прокупљу, у склопу наставе у блоку
из  Здравствене  неге  3.  Предавања  су  одржана  по  принципу  вршњачке  едукације  и
обухватала су низ актуелних тема везаних за узраст ученика.

У новембру месецу, за потребе наставе вежби из Здравствене неге, набављена су два
модела – руке за апликацију лека, лап топ и један пројектор.
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27.11.2017.године, учешће у раду комисије за оснивање ученичке компаније.
28-29.11.2017.године - присутво састанку УМШ Србије у Краљеву.
01.12.2017.- низом акција испред школе и предавањем у школи,  обележен Светски

дан борбе против ХИВ-а.
04.12.2017.  год.  –  из  штампарије  ,,Графикс“  допремљени  панои  који  ће  бити

постављени у ходницима школе у вези превенције насиља у школи.
Израда  решења  о  допунским  испитима  за  ученике  на  преквалификацији  и

доквалификацији.
12.12.2017. године, присуство угледном часу из Предузетништва
14.12.2017.године,  презентација  Технолошког  факултета  из  Лесковца  за  ученике

четвртог разреда.
21.12.2107.године  -  са  Директором школе  и  групом наставника присуствовао  сам

приредби  у Дому ученика средњих школа у Прокупљу.
18.01.2018.године, присуство Педагошком колегијуму.
Пре завршетка првог полугодишта, према правилнику о организовању и спровођењу

матурског испита, ученицима четвртог разреда (гас и пст) поделио сам комплете питања за
матурски испит из Здравствене неге/деце.

Реорганизација вежби у наставној бази због епидемије морбила.
13.02.2018.године,  за  акбинет Здравствена нега 2,  купљена два апарата  за мерење

крвног притиска.
13.02.2018.године,  учешће  у  раду  комисије  за  пријем  у  радни  однос  наставника

српског језика и књижевности.
14.02.2018.године, учешће у организиацији школског такмичења из Здравствене неге.
05.03.2017. год. - одржано је поновљено школско такмичење из Здравствене неге,за

најбоље пласиране ученике, након којег је оформљена екипа која ће представљти нашу
школу на Републичком такмичењу у мају месецу.

05.03.2018.године,  организација  Систематског  прегледа  за  ученике  сва  четири
разреда.

07.03.2018. год.- одржана презентација Правног факултета из Ниша.
08.03.2018. године, присуство такмичењу Ученичких компанија у Нишу.
21.03.2018. године, посетио сам Гл.техничара болнице и набавио одређену количину

потрошног материјала за кабинете.
Учешће у организацији Дана школе 22.03.2017. год.
30.03.2018.године, ученицима четвртог разреда (мст) подељена нова збирка задатака

за израду теста на Матурском испиту, коју је издао ЗУОВ.
16.04.2018.године, организован други санитарни преглед за ученике другог, трећег и

четвртог разреда.
20-21.04. 2018. године, 6.Републичко такмичење из Здравствене неге у Н.Саду.
24.  04.2018.  год.-  ученицима четвртог  разреда  подељени формулари којима  су  се

изјашњавали о изборним предметима на матурском испиту (гас и пст).
03.05.2018.године, организовао учешће наше школе на Републичком такмичењу из

ПП и РППОС у Суботици.
04.05.2018. године, присуство угледном часу из Дечије неуропсихијатрије са негом,

на тему ,,Аутизам“.
11.05.2018.године, учешће у организацији обележавања Светског дана сестринства у

центру града и у школи.
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16.05.2018.године – присуство пробном матурском испиту у Крагујевцу.
21.05.2018.године,  обука  наставника  за  полагање  Матурског  испита  по  новом

правилнику.
30.05.2018.године, обука социјалних партнера за полагање матурског испита.
У јуну  организовао  и  надгледао  израду  матурског  испита  и  попуњавање  пратеће

документације.
Током јуна месеца са педагогом школе радио на изради Програма рада школе за сва

четири образовна профила.
Са  педагогом  школе  израдио  Годишњи  план  рада  школе  за  2018/19.  год.  као  и

Извештаје  о  раду  школе  за  претходну  школску  годину  и  о  припремљености  школе  за
наредну школску годину 2018/19.

Израдио распоред за наставнике здравствене неге  за шк:2017/18.годину.

Током  наставне  године  обилазио  сам  колеге  и  ученике  у  наставној  бази  и
координирао  рад  са  стручним  већем  лекара.  Радили  смо  заједнички  на  усаглашавању
критеријума оцењивања и успостављању корелације између стручних предмета.

На стручном већу, извештавао сам колеге о закључцима са састанака Секције ЗН која
функционише у склопу УМШ Србије.

Извештаји о реализацији ваннаставних активности

СЕПТЕМБАР

09.09.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА - обележен „Светски дан Прве
помоћи“ - у центру града у сарадњи са ЦК – Прокупље – показна вежба о употри завојног
материјала и техника оживљавања на симулаторима на овогодишњу тему „Прва помоћ за
све“. Наставници: Драган Тонић, Даниела Киковић. Драгана Стојановић, Снежана Никић,
Ана Благојевић, Биљана Миленковић, Гордана Бјелић.
09.09.2017.- СЕКЦИЈА РППО/С – обележен „Међународно дан ПП“ – темом „ПОВРЕДЕ
У ДОМАЋИНСТВУ“, показном вежбом у центру града.
11.09.2017.-   -  обележен „Светски дан прве помоћи“ предавањем  „РЕАНИМАЦИЈА И
ПРИМЕНА  ДЕФИБРИЛАТОРА“  у  сарадњи  са  Ургентним  центром  у  ОБ  „др  Алекса
Савић“  у  Прокупљу. Реализатори:  Б.  Миленковић,  Г. Бјелић,  Јелена  Пантовић,  Драган
Динић.
12.09.2017.-  СЕКЦИЈА  РППО/С  –  и  СЕКЦИЈА  ОМЛАДИНЕ  ЦРВЕНОГ  КРСТА
одржана  показна  вежба  ЦК  Прокупље,  у  просторијама  ЦК  Дољевац,  у  склопу  обуке
цивилне заштите, где је учествовало 4 члана секције.
29.09.2017.  -  СЕКЦИЈА  ЗН  ПРИ  УМШ  СРБИЈЕ  –  Медицинска  школа  „Надежда
Петровић“, Земун. Наставници: Драган Тонић, Младен Павловић.

ОКТОБАР

01.10.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА - обележен „Међународни дан
старих“ – у Удружењу пензионера мерен ТА и упознати са факторима ризика појединих
болести, последицама које те болести изазивају и могућем отклањању узрока олести
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05.   –  12.  10.2017.-  СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА  са  ЦК-  обележена
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
09.10.2017.  –  СЕМИНАР  –  обука  за  наставнике  Предузетништва  –  Крагујевац.
Наставник: Драгана Николић.
18.10.1017. –  УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ  –  обележен  „Европски  дан  борбе  против
трговине  људима“  предавањем  у  медицинској  школи  „др  Алекса  Савић“  у  Прокупљу.
Реализатори: Даниела Киковић, ЦК – Прокупље.
18.10.2017.-  СЕКЦИЈА  ОМЛАДИНЕ  ЦРВЕНОГ  КРСТА -  обележен  „Европски  дан
борбе  против  трговине  људима“  радионицом  –локална  обука  волонтера  ЦК.
Наставници:Б. Миленквић, Г. Бјелић.
19.10.2017.-  СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА -  предавање у Дому ученика
средих  школа  у  Прокупљу,  на  тему  „ДЕПРЕСИЈА  У  ДОБУ  АДОЛЕСЦЕНАТА“  –
Реализатори:  Снежана Никић, Јасмина Ђорђевић са ученицима из II2 одељења.
26.10.2017.  –  СЕКЦИЈА  ПРЕДУЗЕТНИШТВА  –  РЕГИОНАЛНО такмичење
средњошколаца  у  предузетничким способностима „ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ“ –  Лесковац.
Реализатори: Драгана Николић, Драган Тонић.
27.10.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА –  радионива „Сачувајмо леп
осмех“ у О.Ш. „Свети Сава“
НОВЕМБАР

07.11.2017.  –  УЧЕНИЦИ  ВЕРСКЕ  НАСТАВЕ  –  промоција  романа  „Олујни  бедем“,
Дејана Стојиљковића у Плочнику. Реализатор: Даниел Јовановић.
08.11.2017.-  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА   -  одржано  предавање
ученицима   ОШ.  „9.  Октобар“  на  тему  „БОЛЕСТИ  ПРЉАВИХ  РУКУ И  ПРАВИЛНО
ПРАЊЕ РУКУ“.  Реализатори:  Милена  Марјановић,  Јелена  Ристић  са  ученицима  III/4
одељења.
14.11.2017. - СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА  -  Обележен „Међународни
дан  борбе  против  дијабетеса“  акцијом  у  фабрици  „Леони“  у  Прокупљу.  Реализатори:
Николић  Драгана,   Ивана  Станимировић,  Драган  Тонић,  Гордана  Бјелић,  др  Љиљана
Обрадовић са ученицима из IV1 и II3 одељења.
14.11.2017.  -  УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ -  обележен „Међународни дан борбе против
дијабетеса“,  у  сарадњи  са  ЕБЕРС-ом  у  холу  Дома  здравља  у  Прокупљу.  Реализатор:
Даниела Киковић.
14.11.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА-  обележен „Међународни дан
борбе против дијабетеса“, у
16.11.2017.- ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ –РУКОМЕТ-
 Општинско такмичење – ученице – 1 место; ученици – 3 место.
 Окружно такмичење - ученице – 1 место
Међуокружно такмичење – Алексинац - ученице – 2 место
Наставник: Никола Тодоровић и ученици II-2, II-3, II-4, III-4, IV-4 одељења.
17.11.2017. – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - предавање у матичној школи, на тему „ДА,
НЕ,  МОЖДА“ -   програм превенције  трговине људима у  сарадњи са  волонтерима ЦК
Прокупље. Реализатор: Мирослава Пауновић са ученицима II разреда
17.11.2017. – Седница Наставничгог већа медицинске школе –  предавање о насиљу у
школи „ЈА ВОЛИМ А ТИ МРЗИ, ПА КО ВИШЕ ИЗДРЖИ“. Реализатор: Младен Павловић
са ученицима III/1 одељења.
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20.11.2017.  –  Седница  Савета  родитеља  и  седниаца  Школског  одбора  медицинске
школе  –  предавање  о  насиљу  у  школи  „ЈА  ВОЛИМ  А  ТИ  МРЗИ,  ПА  КО  ВИШЕ
ИЗДРЖИ“. Реализатор: Младен Павловић са ученицима III/1 одељења.
20.11.1017. –  УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ  –  чланови парламента  су  учествовали  у
радионици  под  називом  „СПРЕЧИМО  ДИСКРИМИНАЦИЈУ  У  РАДУ  СА
ХЕНДИКЕПИРАНИМ  ЛИЦИМА“,  коју  је  спровела  психолог  Ивана  Милановић,  уз
подршку Канцеларије за децу и младе Општине Прокупље
16.11.2017.- ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ОДБОЈКА – 
Општинско такмичење - ученице – 1 место; ученици – 3 место.
Окружно такмичење -  Куршумлија - ученице – 2 место
Наставник: Душан Мијалковић и ученици III-1, III-2, III-4, IV-2, IV-4 одељења
22.11.2017.  –  СЕКЦИЈА  ПРЕДУЗЕТНИШТВА  –  Презентација оснивања  Ученичке
компаније у матичној школи. Реализатор: Драгана Николић са ученицима  III/4 одељења.
 23 – 26.10.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА – обука подмладка у ПП у
све 4 О.Ш.
28-29.11.2017. – Скупштина УМШС – Краљево – уесници: Небојша Лукић, Д. Тонић.
30.11.2017.  –  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА   -  одржано  предавање
ученицима   ОШ.  „М.Р.-Мирко“  на  тему  „НАСИЉЕ  И  ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА“.
Реализатор: Виолета Станојевић са ученицима III/3 одељења.

ДЕЦЕМБАР

 01.12.2017. -  СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА  -  обележен „Светски дан
борбе  против  сиде“  акцијом  у  медицинској  школи  -  Реализатори:  Никић  Снежана,
Ђорђевић Јасмина, са ученицима из I/1 и II/1,2,3 одељења.
01.12.2017.  -  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  - обележен  „Светски  дан
борбе против  сиде“  предавањем  у  ОШ „9.Октобар“-  Прокупље  са  ученицима из  I/2  и
III/4одељења. Реализатори: Слађана Станковић, Милена Марјановић. 
01.12.2017.  -  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  - обележен  „Светски  дан
борбе против сиде“ предавањем у Дому ученика. Реализатор: Павловић Младен.
01.12.2017.  -  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  - обележен  „Светски  дан
борбе  против  сиде“  предавањем  у  ОШ  „9.Октобар“  -  Прокупље.  Реализатор:  Драгана
Николић, и ученици II/3 одељења.
01.12.2017.  Обележен „СВЕТСКИ  ДАН  ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“  у  дневном
боравку   за  децу  ометену  у  развоју„СУНЦЕ“  у  Водицама.  Реализатори:  Ивана
Станимировић, Биљана Миленковић и ученици IV/4  одељења.
01.12.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА - обележен „Светски дан борбе
против сиде“ – тематска журка
02.12.2017. ТРИБИНА - „ НАСИЉЕ ЈЕДНАКО ЗЛОЧИН“,  Народни музеј Топлице у
Прокупљу. Реализатори: Локална самоупава и  Комисија за родну равноправност и једнаке
могућности општине Прокупље.
03.12.2017.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА -  Обележен „СВЕТСКИ ДАН
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“  у дневном боравку  за децу ометену у развоју„СУНЦЕ“
у Водицама – гости.
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07.12.2017.-  СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА -  предавање у Дому ученика
средих  школа  у  Прокупљу,  на  тему  „СМЕХ  КАО  ЛЕК“  –  Реализатори   –  Јасмина
Ђорђевић,  Снежана Никић, са ученицима III/3 одељења.
08.12.2017.-  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  –  „Новине  у  Закону  о  основама  система  образвања  и
васпитања  и  Закону  о  средњем  образовању“  у  матичној  школи.  Реализатор:  Анкица
Трајковић
08.12.2017.-  УГЛЕДНИ  ЧАС  –  из  предмета  Инфектологија  „ДИЈАГНОСТИКА
ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ“ у матичниј школи. Реализатор: Сунчица Петровић Дуњић и
ученици III/2 одељења.
12.12.2017.-  УГЛЕДНИ  ЧАС  –  из  предмета  Предузетништво  -  „ИСТРАЖИВАЊЕ
ТРЖИШТА И МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ“. Реализатор: Драгана Николић и ученици IV/2
одељења.
12.12.2017.-  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  –  предавање  у  ОШ  „Ратко
Павловић – Ћићко“ на тему „ЗДРАВА ИСХРАНА – ПРАВИЛНА ИСХРАНА“. Реализатор:
Виолета Станојевић са ученицима III/3 одељења.
21.12.2017.-  ДОМ   УЧЕНИКА  СРЕДИХ  ШКОЛА  –  ПРИРЕДБА  –  у  организацији
ученика  корисника  услуга  Дома  учаника  средњих  школа  у  Прокупљу.  Присутни  –
наставници Медицинске школе Прокупље. 
25.12.2017.-  СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА -  предавање у Дому ученика
средих  школа  у  Прокупљу,  на  тему  „УТИЦАЈ  ДРУШТВА  И  НОВЕ  СРЕДИНЕ  НА
ПОНАШАЊЕ“  –  Реализатори   –  Весна  Дурутовић,  Јелена  Лукић,  са  ученицима  I/3
одељења.
26.12.2017.- СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  –   предавање  „ПРАВИЛНО
ДРЖАЊЕ  ТЕЛА“,  „БОЛЕСТ  И  ЗДРАВЉЕ“  и  „БОЛЕСТ  И  ЗДРАВЉЕ“,у  ОШ  „М.  Р. -
Мирко“ - Прокупље. Реализатор: Драгана Николић, ученици II/3 одељења.
28.12.2017.- УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – Хуанитарна акција, подела пакетића поводом
новогодишњих  празника  хоспитализованој  деци  на  педијатријском  одељењу  ОБ  у
Прокупљу. Реализатор: Даниела Киковић.

ЈАНУАР

27.01.2018. - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ –  Прослава Савиндана – приредба.
Наставник: М. Васковић, Татјана Цветановић. 
27.01.2018.- СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА  –   Обележавање Савиндана.
Наставник: Слађана Станковић, ученици I/2 одељења.
ФЕБРУАР
14.02.2018.- СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ – Школско  такмичење из  Здравствене
неге – учествовало 26 ученика II/1, II/4,  III/1,  III/2,  III/3 одељења.  Наставници који  су
учествовали у припреми: Ј. Ђорђевић С. Никић, М. Марјановић, Ј. Ристић, В. Станојевић,
Д. Дурлевић, Д. Тонић, И. Станимировић, Љ. Грујовић.
16.11.2017.- ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – КОШАРКА – 
Општинско такмичење - ученице – 2 место; ученици – елиминисани
Наставник:  Предраг  Младеновић  и  ученици  I-1,  I-2,  II-2,  III-1,  III-2,  III-3,  III-4,  IV-4
одељења.

МАРТ
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01.03.2018.- СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА –   - предавање у Дому ученика
средих школа у Прокупљу, на тему „РАЗЛИКЕ У РЕЛИГИЈИ“ – Реализатори  –Снежана
Никић, Даниел Јовановић са ученицима II/2 одељења.
03.03.2018.- СЕКЦИЈА РППО/С – одржана показна вежба ЦК Прокупље, у просторијама
ЦК Дољевац, у склопу обуке цивилне заштите, где је учествовало 2 члана секције.
07.03.2018.- промоција Правног факултета из Ниша ученицима 4 разреда
08.03.2018.- МАТЕМАТИКА – „МИСЛИША“ - ученици I1, I2, I3,I4, II1, II2, II3, II4, III1, III2, IV1

IV2  одељења. Укупно 30 ученикa. Наставници: Георгијев Јасна, Благојевић Горан.
08.03.2018.- ученичка компанија „АЛСАКО“ наше школе – РЕГИОНАЛНО такмичење
Ученичких компанија југоисточне Србије у ТЦ „Рода“ Ниш. Реализатори: Д. Николић, Г.
Бјелић, Драган Тонић.
08.03.2018. – СЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА – РЕПУБЛИЧКО такмичење за избор
најбоље ученичке компаније у Нишу. Реализатор: Драгана Николић
10.03.2018.  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ  –  „Књижевна  олимпијада“  –
Општинско такмичење – 5 ученика из 2/4, 2/3 и 3/1 одељења. 2 ученика се пласирало за
Окружно такмичење.Наставници: М. Васковић, Д. Анђелковић, С. Дојчиновић. 
28.03.2018.  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ  –  Смотра  рецитатора  „Песниче
народа  мог“-  Општинско такмичење.  Ивана  Јанковић,  пласирала  се  за  следећи  ниво.
Наставник: Марија Васковић.
22.03.2018. - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Прослава Дана школе – приредба.
Наставник: Марија Васковић
30.03.2018.  –   СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  -предавање  у  ОШ
„9.Октобар“-  Прокупље на  тему  „ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ“ са  ученицима из  I/2
иодељења. Наставник: Слађана Станковић.
30.03.2018.- ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ФУДСАЛ – 
Општинско такмичење - ученице – 3 место; ученици – 3 место
Наставник:  Предраг  Младеновић  и  ученици  I-1,  I-2,  II-2,  III-1,  III-2,  III-3,  III-4,  ,  IV-4
одељења

АПРИЛ

11.04.2018.- ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – АТЛЕТИКА – одржан крос РТС-а 
14.04.2018.  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ  –  „Књижевна  олимпијада“  –
Окружно такмичење – 2 ученика из 2/3 и 3/1 одељења. Ученица из 3/1 се пласирало за
следећи ниво такмичење.Наставници: М. Васковић, Д. Анђелковић, С. Дојчиновић.
20.04.2018.-  СЕКЦИЈА  ПП И  РППО/С  –  ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  ученика
медицинске школе. Организатори: Ивана Келер, Ана Војиновић. Ментори екипа: Снежана
Никић,  Весна  Дурутовић,  Ивана  Келер,  Ана  Војиновић.  У  реализацији  учествовали  и
наставници здравствене неге и професори опште образовних предмета.
20-21.04.2018.-  СЕКЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ – Републичко такмичење у Новом
Саду.  Ученици:  Динић  Наталија,  Вилимоновић  Ана,  Андрић  Милица.  Наставници:
Станимировић Ивана, Тонић Драган. Екипно је освојено 12 место 
24.04.2018.  –  СЕКЦИЈА  ПРЕДУЗЕТНИШТВА  –  НАЦИОНАЛНО  такмичење из
„Социјалног предузетништва“ у Београду. Реализатор: Драгана Николић
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25.04.2018.  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ  –  Смотра  рецитатора  „Песниче
народа мог“-  Окружно такмичење. Ивана Јанковић је  освојила друго место.Наставник:
Марија Васковић.
26.04.2018.  –  УГЛЕДНИ  ЧАС  из  Фармакологије  на  тему  „ТЕРАПИЈА  ЖУЧНИХ
БОЛЕСТИ“. Реализатор – Ивана Келер и ученици II/2 одељења.
26.04.2018.-ПРЕЗЕНТАЦИЈА ученичких постигнућа са Домијаде 2018. У Дому Културе
27.04.2018.  –   СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  -предавање  у  ОШ
„9.Октобар“- Прокупље на тему „КУЛТУРА ПОНАШАЊА“ са ученицима из I/2  одељења.
Наставник: Слађана Станковић.
27.04.2018.  –   СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  -предавање  у  ОШ
„9.Октобар“-  Прокупље  на  тему  „ВОДА  НАЈЗДРАВИЈЕ ПИЋЕ“.  Реализатори:  Милена
Марјановић, Јелена Ристић.
27.04.2018.  –   СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  -предавање  у  ОШ
„9.Октобар“-  Прокупље  на  тему  „КУЛТУРА  ПОНАШАЊА“  са  ученицима  из  III  /4
одељења. Наставник: Јелена Ристић.

МАЈ

04.05.2018.-  предавање  „ДЕЧИЈИ  АУТИЗАМ“.  Реализатор:  Ивана  Станимировић  и
ученици IV/4 одељења.
08.05.2018.- СЕКЦИЈА РППО/С – обележен је „Светски дан ЦК“, у просторијама ЦК где
су ученици презентовали рад секције.
11.05.2018.-  СЕКЦИЈА  РППО/С  –  поводом обележавања  „Међународног  дана
Сестринства“, у центру града је одржана презентација наше школе у којој је узела учешће
и ова секција.
11.05.2018.-УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ –  обележио је  Међународни  дан  сестринства,
презентацијом школе у центру града 
11-12.05.2018.-  одржано РЕПУБЛИЧКО такмичење из ПП и   РППО/С у Суботици са
седмим и шестим местом
14.05.2018.-  ПРЕДАВАЊЕ  поводом  пројекта  „МАТУРА –  2018“.   шк.  2017/18.  МУП
Прокупље.
15.05.2018.- ПИСА ТЕСТИРАЊЕ ученика у нашој школи. Д. Тонић, К. Дељанин 
16.05.2018.  -  СЕКЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  –  предавање  ученика I4

одељења на тему „АСЕРТИВНОСТ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА“ у  Дому ученика
Наставници: Весна Дурутовић; Јованка Томовић
16.05.2018.  –  ПРОБНА  МАТУРА  –  Медицинска школа  са  домом  ученика  „Сестре
Нинковић“, Крагујевац. Реализатор: ЗУОВ. НАСТАВНИК: Драган Тонић.
13.05.2018.  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ  –  „Књижевна  олимпијада“  –
Републичко такмичење –  ученица из 3/1 одељења Ана Вилимоновић. Ученица је освојила
прво место.Наставници: Д. Анђелковић, С. Дојчиновић. 
19.05.2018. – ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК – Републичко такмичење, Београд. Марко Богдановић
из I4 одељења
21.05.2018.  –  ХЕМИЈА  -  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  пројектне  наставе  –  „ПРОИЗВОДЊА
ШУМЕЋИХ  ТАБЛЕТА  –  ПЕНУШАВА  КУПКА“.  Реализатор:  Светлана  Ђорђевић  и
ученици III/3 одељења.
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21.05.2018. – ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА по иновираном наставном плану
и програму за МСТ у матичној школи. Реализатор: Драган Тонић.
21.05.2018.  –  ПРОБНА  МАТУРА  И  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  МАТУРСКОГ ИСПИТА
социјалним партнерима у матичној школи. Реализатор: Драган Тонић.
24.05.2018.  –  СЕКЦИЈА  ПРЕДУЗЕТНИШТВА  –  ШКОЛСКО  такмичење за  избор
најбоље ученичке компаније шк. 2017/18. Реализатор: Драгана Николић
31.05.2018.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА-  посвећен Светском дану без
дуванског дима.

ЈУН

09.06.2018.- СЕКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА- Учешће на Међурегионалном
такмичењу ПП са подмладком. Пласман на Репуличко такмичење.

Извештај о раду секције здравствене неге

Секција Здравствствене неге  медицинске школе ,,Др Алекса Савић“ , одржала   је
14.02.2018.године школско такмичење.
Учествовало  је  26 ученика  другог  и  трећег  разреда  које  су  припремали  наставници
здравствене неге.
Наставници који су спремали ученике су: Дурлевић Добрила, Љиљана Грујовић, Милена
Марјановић, Јелена Ристић,  Виолета Станојевић,  Драгана Тонић,  Ивана Станимировић,
Јасмина Ђорђевић, Снежана Никић.
Ученице  са  максималним  бројем  поена   су:  Мосић  Милица,  Ђорђевић  Александра,
Вилимоновић Ана, Андрић Милица, Јевтић Софија, Динић Наталија, Цекић Теодора.
Ученици који ће ићи на републичко такмичење одредиће ментори  на основу практичног
рада.
Ментори за припрему ученика за републичко такмичење су: Милена Марјановић, Драгана
Тонић, Јасмина Ђорђевић, Ивана Станимировић, Јелена Ристић.
Ученици  за  републичко  такмичење  су:  Вилимоновић  Ана,  Андрић  Милица,  Динић
Наталија
Наставници који  су  водили ђаке на  републичко такмичење су:  Ивана Станимировић и
Драган Тонић
Републичко такмичење из Здравствене неге одржано  jе 20 и 21.04.2018 у Новом Саду.
Екипно је освојено 13 место
Појединачно  освојено  место:  Динић  Наталија  45  место;  Вилимоновић  Ана  38  место;
Андрић Милица 30 место        
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Извештај  секције здравственог васпитања у шк:2017/18. год.

Име и презиме запосленог
Назив теме и облика

стручног усавршавања
Ученици
(одељење)

Време
(датум и место)

Снежана Никић реализатор
Јасмина Ђорђевић асистент

Присуствовали:Весна Дурутовић

„Депресија у доба
адолесцената“

II2
19.10.2017.

Дом ученика

Милена Марјановић реализатор
Јелена Ристић асистент

„Болести прљавих руку и
правилно прање руку“

III4
08.11.2017.

Ош „9.Октобар“

Драгана Николић реализатор
Присуствовали: Гордана Бјелић,

Драган Тонић, Ивана Станимировић

Обележавање
међународнод дана борбе

против дијабетеса
IV1,II3

14.11.2017.
Фабрика “Леони“

Младен Павловић реализатор
„Ја волим, а ти мрзи па ко
више издржи“-Насиље у

школи
III1

17.11.2017.
Седница наставничког већа

Младен Павловић реализатор
„Ја волим, а ти мрзи па ко
више издржи“-Насиње у

школи
III1

20.11.2017.
Cедница савета родитеља и седница школског

одбора

Виолета Станојевић реализатор Насиље и превенција
насиља

III3
30.11.2017.

Ош.“ М.Р. Мирко“

Снежана Никић реализатор
Јасмина Ђорђевић асистент

Светски дан борбе против
сиде

II1,2,3
I1

01.12.2017.
Mедицинска школа

Слађана Станковић реализатор
Милена Марјановић асистент

Светски дан борбе против
сиде

I2,III4
01.12.2017.

Oш. “9.Октобар“

Младен Павловић реализатор
Светски дан борбе против

сиде
III1

01.12.2017.
Дом ученика

Драгана Николић реализатор
Светски дан борбе против

сиде
II3

01.12.2017.
Oш. “9.Октобар“



Јасмина Ђорђевић реализатор
Снежана Никић асистент

Смех као лек III3
07.12.2017.

Дом ученика

Виолета Станојевић реализатор
Здрава исхрана правилна

исхрана
III3

12.12.2017.
Oш .“Р.П.Ћићко“

Весна Дурутовић реализатор
Јелена Лукић асистент

Утицај друштва и нове
средине на понашање

I3
25.12.2017.

Дом ученика

Драгана Николић реализатор
Правилно држање тела

Болест и здравље
II3

26.12.2017.
Ош „М.Р.Мирко“

Слађана Станковић реализатор
Обележавање школске

славе Светог Саве
I2

27.01.2018.
Медицинска школа

Снежана Никић реализатор
Даниел Јовановић асистент

Разлике у религији II2
01.03.2018.

Дом ученика

Слађана Станковић реализатрор Вештина комуникације I2
30.03.2018.

Ош.“9.Октобар“

Слађана Станковић реализатор Култура понашања
I2 27.04.2018.

Oш.”9.Oктобар“

Милена Марјановић реализатор
Јелена Ристић асистент

Вода најздравије пиће
III4 27.04.2018.

Ош.“9.Октобар“

Весна Дурутовић реализаор
Јованка Томовић асистент

Асертивност.Асертивно
понашање I4

16.05.2018.
Дом ученика



Сарадња са Црвеним крстом

Наставници и ученици Медицинске школе "Др Алекса Савић" су дужи низ
година волонтери Црвеног крста. Делокруг рада последњих година се углавном заснивао
на припреми екипе прве помоћи (омладине) и учешће исте на регионалном такмичењу,
често и републичком (уколико се екипа пласира) у пружању прве помоћи. Учешће у овим
такмичењима је узела и екипа реалистичког приказа повреда, обољења и стања. 

Наставници  су  такође  заједно  са  ученицима  и  члановима  екипе  за  деловање  у
ванредним ситуацијама.

Број ученика  се мења из године у годину тако да многи ученици након завршетка
школе одлазе на даље школовање, неки пак и даље остају веома активни као волонтери
Црвеног крста. Са  друге стране пак велики број наших ученика нижих разреда приступају
Црвеном крсту као волонтери, што је наравно врло похвално а са друге стране овде се
огледа њихова хуманост  јер овај позив радо прихватају.

Одлучили  смо се  да  са  ученицима наше  школе  узмемо учешће  у  следећим
областима кроз активности секције-омладина Црвеног крста.

12. 9. 2017. СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ 
 Поводом Светског дана Прве помоћи у Општој болници ,,Др Алекса Савић одржано је

предавање  за  ученике  медицинске  школе.  Предавање  одржала  Гордана  Бјелић  ,
инструктор Прве помоћи, Биљана Миленковић ,  предавач, Јелена Пантовић,  главна
сестра одељења ургентне медицине и др. Драган Динић начелник одељења.

 На градском тргу је одрађена показна вежба о употреби завојног материјала и тахници
оживљавања на луткама симулаторима. На овогодишњу тему,,Прва помоћ за све“

 Показна  вежба,  из  Прве  помоћи  за  Ученике  Средње  Економске  школе  из  Дољевца,
одржана 12.9.2017. Дољевац.

1.10.2017. МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ

Старим лицима у Удружењу пензионера у Прокупљу  је   мерен крвни притисак и
упознати су са  факторима ризика појединих болести,  последицама које  те  болести
изазивају и могућем отклањању узрока болести.

18.10.2017.  ОБЕЛЕЖЕН ЕВРОПСКИ ДАН ПОСВЕЋЕН ПРЕВЕНЦИЈИ ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА - РАДИОНИЦА-ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Локална обука, за нове волонтере Црвеног крста Прокупље на програму Превенција
Трговине људима. Предавање одржала Андријана Миладиновић са са сертификованим
тренерима Црвеног крста Србије.



5-12.10.2017.   ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Ученици наше школе, чланови секције Омладине Црвеног крста у сарадњи са Црвеним
крстом Прокупље, учествовали су у реализацији Здравствено превентивне радионице
за  кориснике  з  аједничког  прогрма  за  Инклузију  деце  са  посебним  потребама.У
Основној школи ,,Свети Сава“ одржана је радионица за кориснике програма, Помоћ
деци са посебним потребама на тему,, Болести прљавих руку- 

18. 10. 2017.ЕВРОПСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Овај  дан  је  обележен   постављањем  промотивног  штанда  и  поделом  брошура,
разговором са пролазницима у  центру града На овај начин су упознати ко све може
бити жртва трговине људима,и који су облици трговине људима.

27.10.2017. ХИГИЈЕНА КАО ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ И ЗНАЧАЈ ЦРВЕНОГ КРСТА
Здравствено  превентивна  радионица,,Сачувајмо  леп  осмех“  О.Ш.  ,,Свети  Сава“
Разговор  са  децом  о  здрављу  зуба,правилној  исхрани,  заштити  зуба,  одржавању
хигијене уста и зуба.

14.11.2017.СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА 

23.-26.11.2017. ОБУКА ПОДМЛАДКА У СВЕ ЧЕТИРИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ- ПРВА 
ПОМОЋ

1.12. 2017.-ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 
Тематска журка, Ученици, чланови секције и Црвени крст Прокупље

3.12.2017. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-  посета дневном
боравку ,, Сунце“ на позив, као гости

ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА ,,Жене и дијабетес- наше право на 
будућност“

31.5.2018. СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА. 

9.6.2018.  УЧЕШЋЕ НА МЕЂУРЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ са 
подмладком прве помоћи. Пласман на Републичко такмичење.



СЕКЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ

У школској  2017/18 год.  у  оквиру секције  прве  помоћи реализовано  је  школско
такмичење.  Такмичење је  одржано у ширем центру Прокупља,  на  четири радна и  три
рекреативна полигона, 27. априла 2018. Учествовало је 90 ученика и 20 наставника. За
прво  место  такмичило  се  7  екипа.  Првопласирана  екипа  представљала  је  школу  на
републичком  такмичењу  у  Суботици,12.маја  2018.,  где  је  освојила  прво  место  на
теоријском делу и седмо на практичном делу такмичења.

Истовремено је одржано и такмичење из реалистичног приказа повреда, обољења и
стања. 

Подршку такмичењу дали су Црвени крст Прокупље и донацијом, пекара „Паша“. 

Извештај рада секције „Реалистички приказ повреда 
обољења и стања“

 09. 09. 2017. Обележeн је  „Међународни  дан  прве помоћи“. 
Тема: “Повреде у домаћинству“ , показном вежбом у центру града.  

 12.09.2017. одржана је показна вежба ЦК Прокупље , у просторијама ЦК Дољевац,
у  склопу  обуке  цивилне  заштите,  где  је  учествовало  четворо  наших  чланова
секције.

 03.03.2018. је такође одржана показна вежба ЦК Прокупље , у просторијама ЦК
Дољевац, у склопу обуке цивилне заштите, где је учествовало двоје наших чланова
секције

 20.04.2018. одржано је школско такмичење Прве помоћи и Реалистичког приказа
ПОС,  такмичење  је  одржано  на  четири  радна  и  три  рекреативна  полигона,
постављења  у  центру  града.  Учествовало  је  24  ученика,  чланова  секције
Реалистичког приказа ПОС.

 08.05.2018. обележен је „Светски дан Црвеног крста“, где су ученици  презентовали
рад секције.

 12.05.2018. поводом обележавања „Међународног дана Сестринства“, у цетру града
је одржана презентација наше школе у којој је узела учешће и наша секција.

 11. и 12.05.2018. одржано је републичко такмичење из Прве помоћи и Реалистичког
приказа ПОС, где је наша екипа заузела шесто место. 

Извештај о Школском развојном планирању за период од 2017-2018. год.

Активности које су предвиђене за пето шестомесјече:
 Праћење дежурства наставника
 Праћење дежурства ученика
 Промоција Правилника о кућном реду школе
 Израда Правилника о понашањуученика на нивоу одељенских заједница
 Утврђивање потребе ученика из области културно забавног живота



 Вршњачка едукација
 Утврћивање потребе за новим наставним средствима
 Израда 40-часовне радне недеље отворених врата,одређивање термина за писмене 

задатке и тестова и планови рада
 Ирада акционих планова тимова
 Одржавање допунске наставе и ИОП-а
 Упознавање ученика првог разреда са „Кодексом професионалног понашања“

Дежурство наставника и ученика су формално почела у другој недељи септембра.Ученици
и  наставници  су  у  овом  периоду  уредно  дежурали  и  уредно  евидентирали  у  књиге
дежурства.
На часовима одељенских старешина извршена је промоција Правилника о кућном реду
школе, а на наредним часовима одељенсих заједница усвојена су и своја интерна правила
понашања која су била усклађивана са школским правилником.
На почетку школске године,септембра 2017.године,сви наставници су одрадили годишње
планове  рада,  а  оперативне  планове  рада  уредно  предају  сваког  месеца.  Одређени  су
термини  писмених  задатака  и  тестова.Због  боље  сарадње  предметних  наставника  и
родитеља одређени су термини отворених врата.
Сви руководиоци тимова су  у  адекватном року предали акционе планове.  У новембру
месецу оформљена је и Ученичка компанија.
У  оквиру наставе  Зравствене  неге  наши ученици  су  са  својим  наставницима одржали
предавање о АИДС-у,презентовали у школи и ван ње,болест прљавих руку и правилно
прање руку,правилна исхрана,утицај друштва и нове средине на понашање. У сарадњи са
болницом на дан дијабетиса у компанији „Леони“ одрађено је мерење шећера у крви. У
сарадњи  са  болницом  и  Црвеним  крстом  обележен  је  Светски  дан  прве
помоћи,затим,Европски дан трговине људима. На Наставничком већу ученици теће године
(III1)  са  својим  наставником  Младеном  Петровићем  одржали  предавање  о  Насиње  у
школи.Исто предавање одржано је и на Савету родитеља,Школском одбору и у првој и
другој  години.  У  Плочнику  је  одржана  промоција  књиге  „Олујни  бедем-Дејана
Стојиљковића“.  Одржано  је  предавање  о  коришћењу  интерактивне  табле,обележен  је
Светски дан особе са инвалидитетом у дневном боравку Сунце,разредним старешинам је
одржано  предавање  о  Новинама  закона  образовања  и  васпитања  у  средњим
школама,ученици  Ђачког  парламента  вршили  су  поделу  новогодишњих  пакетића  на
педијатрији.Урађена је и промоција Технолошког факултета из Лесковца.
Одржани су часови иновације из предузетништва и инфектологије.
Наставници физичког  васпитања водили су децу на следећим такмичењима:стонитенис
(учешће на Републичко такмичење), рукомет ( дечаци опшинско а девојчице су освојиле
3.место  на  међуокружном),  одбојка  (учешће  на  окружном).У  Лесковцу  наши  ђаци  су
учествовали на регионалном такмичењеу у предузетничким вештинама.
У току су и припреме такмичења према утвђеном календару такмичења из здравствене
неге,прве помоћи, реалистичког приказа стања и повреда,математике,физичког васпитања,
рецитатора, књижевне олимпијаде итд.
У току првог полугодишта према потребама наставника,школа је обезбедила нова наставна
средства  за  стручне  предмете  (анатомију,патологију  инфектологију  итд.),  библиотеку,
психологију, купљен је лаптоп за кабинет здравсвене неге, пројектор, обезбеђене су беле
табле за целу школу и интрактивна табла.



Тим за  школско развојно планирање се  у  последњем класификационом периоду  бавио
израдом трогодишњег школско развојног плана где се највећи број састанака одвијао у
ходу  здог  праћењав  великог  броја  података  везано  за  такмичења,завршних  испита,
завршетка године односно реализацији плана и прогама и других текућих питања.

Извештај о школском самовредновању 

Тим за самовредновање у току школске 2017/2018. године спровео је предстојеће
активности рада:

- као  приоритетна  кључна  област  у  оквиру  самовредновања  изабран  је  Етос,
Атмосфера и међуљудски односи

- у  оквиру  Тима  задужени  су  чланови  који  су  спровели  истраживање  у  којем  су
анкетирани професори, ученици и родитељи у току првог полугодишта.

Чланови Тима задужени за спровођење анкете и обраду датих података урадили су
извештаје у којима се, између осталог истиче:

- позитивност  неговања  добре  атмосфере,  међусобног  уважавања  и  поштовања,
подстицање  на  толеранцију  и  сарадању, али  да  би  требало  радити  на  њиховом
побољшању, као  и  да  су  међусобни  односи  у  школи  без  предрасуда  у  погледу
социјалног статуса, вероисповести, националне и полне припадности

- свесност важности личног примера као узора ученицима, родитељима и колегама и
развијање одговорности код ученика и самосталности њиховог одлучивања и тиме
припремања  ученика  за  укључивање  у  животне  ситуације,  током   и  после
школовања

- потреба  о  промовисању  школе  као  централног  места  културних  и  спортских
активности и, сходно томе, боље одржаван и уређен школски простор

- очекивања родитеља у границама очекиваних  резултата а у циљу боље сарадње
пожељно је подстицати узајамно уважавање и сарадњу са бољом и правовременом
обавештеношћу о дешавањима у школи, повратну, јасну и прецизну информацију о
реализацију активности које морају финансијски пропратити, као и постојање веће
заинтересованости за рад Савета родитеља и уважавање постојећих иницијатива и
сугестија

- жеља  и  потреба  ученика  о  подстицајном  изгледу  и   атмосфери  у  учионици  и
доприносу  наставника  томе,  пре  свега,  промовисањем   међусобног  поштовања,
охрабривањем  самоуверености  и  подстицањем  слободног  изражавања  у  циљу
стимулације самосталног рада ученика и његове независности ради припреме за
доношење сопствених одлука потребних за развој  једне самосвесне,  развијене и
зреле личности.

Тим за самовредновање на основу спроведеног анкетирања и анализе прикупљених
података  урадио  је  акциони  план  у  којем  су  планиране  потребне  активности  у  циљу
побољшања атмосфере и међуљудских односа, али и упознавање ученика и наставника са
неопходним правилницима потребним у свакодневном раду. Према акционом плану, поред



чланова  Тима,  укључени  су  и  директор,  стручни  сарадници,  одељењске  старешине,
Педагошки колегијум, Савет родитеља, Ђачки парламент и целокупно наставно особље и
наведено потребно праћења свих наведених активности.

На крају другог полугодишта урађено је поново анкетирање ученика, наставника и
родитеља и истраживање показује  благе помаке у  циљу неговања позитивне социјалне
климе  и  бољих  међуљудских  односа  што,  наравно,  утиче  на  лакше  и  квалитетније
обављање свих професионалних и ученичких обавеза.

Извештаји о раду тимова

Извештај о раду иоп тима

Поред педагошко-психолошке службе, Иване Андрић-Сарић и Валентине Николић, 
остале чланове тима чине:
 Бјелић Гордана- руководилац тима  
 Стојановић Драгана                                                                                                             
 Георгиев Јасна                                                                                                                      
 Тонић Драгана                                                                                                                      
 Грујовић Љиљана                                                                                                                 
 Благојевић Ана                                                                                                                     
 Младеновић Предраг

На крају школске 2017/18. се показало да су наставници у спели са планом прилагођавања
да утичу на рад ученика те да савладају градиво и поправе недовољне оцене.

Резултати су следећи: 
I1- Нема недовољних
I2- Нема недовољних
I3- Ђурић Теодора, недовољна оцена из физике
      Миладиновић Василије, недовољна оцена из физике
      Рогановић Маша—недовољна оцена из физике
I4- Стефановић Андријана -недовољна оцена из физике
      Филиповић Светлана- недовољна оцена из физике
II1- Нема недовољних 
II2- Нема недовољних
II3- Нема недовољних
II4- Нема недовољних
III1- Нема недовољних
III2- Нема недовољних
III3- Нема недовољних
III4- Нема недовољних
IV1- Нема недовољних
IV2- Нема недовољних
IV3- Нема недовољних
IV3- Нема недовољних



Недовољне оцене су код проф. Марице Раденковић, у архиви тима нема образаца за 
индивидуални план рада за наведене ученике.



Извештај тим за професионалну орјентацију запослених шк:2017/18. год.

Име и презиме запосленог
Назив теме и облика

стручног усавршавања
Ученици

(одељење)
Време

(датум и место)

Учесници:
Гордана Бјелић, Биљана Миленковић, 
Ана Благојевић, Снежана Никић, Даниела
Киковић, Драгана Стојановић, 
Драган Тонић

Обележавање Светског дана
Прве помоћи – акција у Центру

града у сарадњи са Ц.Крстом
Прокупље

Секција ЦК
Секција
РППСО

09.09.2017. год.
Трг Топличкиг јунака -Прокупље

Реализатори:
Др.Драган Динић, ВМС Јелена Пантовић,
Гордана Бјелић, Биљана Миленковић
Асистент:
Драган Тонић
Присуство:
Драгана Тонић, Драгана Коцић, Драгана 
Стојановић, Љиљана Грујовић, Јелена 
Ристић, Милена Марјановић, Снежана 
Никић, Ивана Станимировић, Весна 
Дурутовић, Виолета Станојевић

Обележавање Светског дана
Прве помоћи – предавање у

сарадњи са Ургентним центром
ОБ ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу ,,Реанимација и
примена дефибрилатора“

Секција ЦК
11.09.2017. год.

Сала за састанке ОБ ,,Др Алекса Савић“ у
Прокупљу

Учесници:
Драган Тонић, Младен Павловић

Учешће у раду Председништва
Секције Здравствене неге при

УМШ Србије

Председ-
ништво

Секције ЗН

29.09.2017.године
Медицинска школа ,,Надежда Петровић“

Земун

Учесници:
Драгана Николић

Учешће на семинару – обука за
наставнике Предузетништва 

/
09.10.2017. год.
У Крагујевцу



Реализатор:
Даниела Киковић и ЦК Прокупље
Присуство:
Драгана Тонић, Ивана Станимировић, 
Јасмина Ђорђевић, Ивана Келер, Љиљана
Грујовић, Младен Павловић, Драгана 
Николић, Снежана Никић, Весна 
Дурутовић.

Обележавање Европског дана
борбе против трговине људима

- предавање

Ученички
парламент

18.10.2017. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“

Прокупље

Реализатори:
Гордана Бјелић, Биљана Миленковић
Асистент:
Драган Тонић
Присуство:
Драгана Тонић, Добрила Дурлевић, 
Јасмина Ђорђевић, Даниела Киковић, 
Љиљана Грујовић, Милена Марјановић, 
Младен Павловић, Драгана Николић, 
Слађана Станковић, Снежана Никић, 
Ивана Станимировић, Небојша Лукић

Обележавање Европског дана
борбе против трговине људима

- предавање
Секција ЦК

18.10.2017. год.
ОБ,,Др Алекса Савић“

Прокупље

Реализатор: 
Снежана Никић
Асистент: 
Јасмина Ђорђевић
Присуствовали:
Весна Дурутовић

„Депресија у доба
адолесцената“

II2
19.10.2017. год.

Дом ученика средњих школа у Прокупљу

Реализатор:
Драгана Николић
Асистент:
Драгана Тонић
Присуство:
Небојша Лукић, директор

Регионало такмичење
средњошколаца у
предузетничким

способностима ,,Пословни
изазов“ – 2017.

Секција
Предузетни

штва
25.10.2017. год.

Лесковац



Реализатор:
Даниел Јовановић

Промоција романа ,,Олујни
бедем“ Дејана Стојиљковића

Ученици
верске
наставе

07.11.2017. год.
Плочник

Реализатор: 
Милена Марјановић 
Асистент:
 Јелена Ристић

„Болести прљавих руку и
правилно прање руку“

III4
08.11.2017.

ОШ„9.Октобар“ у Прокупљу

Реализатори: 
Драгана Николић и 
Др Љиљана Обрадовић
Асистенти:
 Гордана Бјелић, Драган Тонић, Ивана 
Станимировић
Присуство: 
Небојша Лукић, директор школе

Обележавање Међународног
дана борбе против дијабетеса

IV1, II3
14.11.2017.

Фабрика “Леони“ у Прокупљу

Реализатор:
Даниела Киковић

Обележавање Међународног
дана борбе против дијабетеса, у

сарадњи са ЕБЕРС-ом

Ученички
парламент

14.11.2017. год.
Хол Дома Здравља у Прокупљу

Реализатор:
Мирослава Пауновић

Предавање у склопу предмета
Грађанско васпитање

 ,,Да, не, можда“ програм
превенције трговине људима, у
сарадњи са Волонтерима ЦК

Ппрокупље

Ученици II
разреда

17.11.2017.године
Настава Грађанског васпитања у медицинској

школи ,,Др Алекса Савић“ у Прокупљу

Реализатор: 
Младен Павловић 
Присуство:
Александра Стојановић, Ана Благојевић, 
Ана Војиновић, Бранислав Божиловић, 
Биљана Миленковић, Драгана Коцић, 
Драгана Николић, Драгана Стојановић, 
Драгана Тонић, Драган Тонић, Даниел 
Јовановић, Добрила Дурлевић, Драгана 

Предавање о насиљу у школи
„Ја волим, а ти мрзи па ко више

издржи“

III1 17.11.2017.
Седница Наставничког већа медицинске
школе ,,Др Алекса Савић“ у Прокупљу



Стојиљковић, Миодраг Грујић, Ивана 
Андрић Сарић, Ивана Станимировић, 
Ивана Келер, Јасмина Пршић, Јелена 
Ристић, Јасмина Ђорђевић, Јасна 
Георгиев, Јелена Бејатовић, Јована 
Костадиновић, Катарина Дељанин, 
Љиљана Грујовић, Марија Васковић, 
Марица Јовановић, Милена Марјановић, 
Милунка Марковић, Мирослава 
Пауновић, Новица Крстић, Оливер 
Јанковић, Предраг Младеновић, Светлана
Ђорђевић, Снежана Никић, Слађана 
Станковић, Сунчица Петровић Дуњић, 
Валентина Николић, Виолета Станојевић,
Весна Дурутовић, Зоран Ђорђевић, 
Небојша Лукић

Реализатор: 
Младен Павловић

Предавање о насиљу у школи
„Ја волим, а ти мрзи па ко више

издржи“
III1

20.11.2017.
Cедница Савета родитеља и седница Школског
одбора медицинске школе ,,Др Алекса Савић“

Реализатор:
Драгана Николић
Присуство:
Гордана Бјелић, Драган Тонић, Катарина 
Дељанин, Снежана Никић, Весна 
Дурутовић

Презентација оснивања
Ученичке компаније

Секција 
Предузетни

штва

22.11.2017. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“

у  Прокупљу

Реализатор:
Никола Тодоровић

Међуокружно такмичење у
рукомету

II-2, II-3, II-
4, III-4, IV-4

23.11.2017. год.
Алексинац

Реализатор:
Душан Мијалковић

Окружно такмичење у одбојци
III-1, III-2,
III-4, IV-2,

IV-4

28.11.2017.године.
Куршумлија

Учесници:
Драган Тонић, Небијша Лукић

Скупштина Удружења
медицинских школа Србије

УМШС
28/29.11.2017.године.

Медицинска школа - Краљево



Реализатор: 
Виолета Станојевић 
Присуство:
Снежана Никић, Весна Дурутовић, 
Драгана Стојановић

Предавање ,,Насиље и
превенција насиља“ III3

30.11.2017.
ОШ. ,,М.Р. Мирко“ у Прокупљу

Реализатор: 
Снежана Никић
Асистент: 
Јасмина Ђорђевић 
Присуство:
Ана Војиновић, Биљана Миленковић, 
Весна Дурутовић, Виолета Станојевић, 
Гордана Бјелић, Драгана Николић, 
Драгана Тонић, Драган Тонић, Даниела 
Киковић, Добрила Дурлевић, Драгана 
Коцић, Драгана Стојановић, Драгица 
Анђелковић, Ивана Станимировић, 
Јелена Лукић, Јасмина Ђорђевић, Јелена 
Ристић, Јованка Томовић, Јована 
Костадиновић, Небојша Лукић, Љиљана 
Грујовић, Марија Васковић, Мирослава 
Пауновић, Младен Павловић, Никола 
Тодоровић, Снежана Никић, Сунчица 
Петровић Дуњић.

Обележавање Светског дана
борбе против сиде – акција

испред школе

II1,2,3
I1

01.12.2017.
Mедицинска школа ,,Др Алекса Савић“

Прокупље

Реализатор: 
Слађана Станковић
Асистент:
Милена Марјановић 

Обележавање Светског дана
борбе против сиде – предавање

I2,
III4

01.12.2017.
OШ. ,,9.Октобар“ у Прокупљу

Реализатор:
Младен Павловић 
Присуство:
Ана Војиновић, Весна Дурутовић, Јована 
Костадиновић, Сунчица Петровић Дуњић

Обележавање Светског дана
борбе против сиде – предавање

Секција
Здр.

васпитања

01.12.2017.
Дом ученика



Реализатор:
Драгана Николић

Обележавање Светског дана
борбе против сиде – предавање

II3
01.12.2017.

OШ. ,,9.Октобар“ у Прокупљу

Учесници:
Биљана Миленковић, Ивана 
Станимировић

Обележавање Светског дана
особа са инвалидитетом

IV-4
01.12.2017.годи.

Дневни боравак за децу ометену у развоју
,,Сунце“ у Водицама

Реализатори:
Локална самоуправа и комисија за родну 
равноправност и једнаке могућности 
општине Прокупље
Присуство:
Весна Дурутовић, Ивана Станимировић, 
Гордана Бјелић, Мирослава Пауновић, 
Драгана Николић, Јована Костадиновић

Трибина ,,Насиље једнако
злочин“

/
02.12.2017. год.

Народни музеј Топлице у Прокупљу

Реализатор:
Јасмина Ђорђевић 
Асистент: 
Снежана Никић 
Присуство:
Снежана Никић, Јованка Томовић

Предавање ,,Смех као лек“ III3
07.12.2017.

Дом ученика средњих школа у Прокупљу

Реализатор:
Сунчица Петровић Дуњић
Присуство:
Весна Дурутовић; Горан Благојевић, 
Драгана Стојановић,Даган Тонић, 
Драгана Тонић, Ивана Келер, Ивана 
Станимировић, Јованка Томовић,   

Угледни час из предмета
Инфектологија ,,Дијагностика

инфективних болести“
III2

08.12.2017. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу

Реализатор:
Анкица Трајковић
Присуство:
Бранислав Божиловић, Валентина 
Николић, Гордана Бјелић, Даниела 
Киковић, Драгана Николић, Јелена 

Презентација ,,Новине у Закону
о основама система образовања

и васпитања и Закону о
средњем образовању“

/ 08.12.2017. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу



Ристић, Катарина Дељанин, Драгана 
Коцић, Марија Васковић, Мирослава 
Пауновић, Јасмина Пршић, Светлана 
Ђорђевић, Драган Тонић.

Реализатор:
Драгана Николић
Присуство:
Биљана Миленковић, Весна Дурутовић, 
Гордана Бјелић, Добрила Дурлевић, 
Драгана Стојиљковић, Драгана 
Стојановић, Драган Тонић, Драгана 
Тонић, Ивана Андрић Сарић, Ивана 
Станимировић, Јованка Томовић, 
Катарина Дељанин, Марија Васковић, 
Сунчица Петровић Дуњић

Угледни час из предмета
Предузетништво

,,Истраживање тржишта и
маркетинг стратегије“

IV-2
12.12.2017. год.

Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у
Прокупљу

Реализатор:
Виолета Станојевић 

Предавање ,,Здрава исхрана-
правилна исхрана“

III3
12.12.2017. год.

OШ ,,Р.П.Ћићко“ у Прокупљу
Присуство:
Весна Дурутовић, Горан Благојевић, 
Даниела Киковић, Драган Тонић, Младен 
Павловић, Јасмина Ђорђевић, Јасна 
Георгиев, Мирослава Пауновић, Небојша 
Лукић, Милунка Марковић, Предраг 
Младеновић, Снежана Никић

Приредба у организацији
ученика средњих школа

корисника услуга Дома ученика
средњих школа у Прокупљу

/
21.12.2017. год.

Дом ученик средњих школа у Прокупљу

Реализатор:
Весна Дурутовић 
Асистент:
Јелена Лукић 
Присуство:
Ивана Станимировић, Јованка Томовић, 
Јована Костадиновић, Небојша Лукић

Предавање ,,Утицај друштва и
нове средине на понашање“

I3
25.12.2017. год.

Дом ученика средњих школа у Прокупљу



Реализатор:
Драгана Николић

Предавање ,,Правилно држање
тела“ 

и ,,Болест и здравље“
II3

26.12.2017. год.
ОШ „М.Р.Мирко“ у Прокупљу

Реализатор:
Даниела Киковић

Хуманитарна акција, поделе
новогодишњих пакетића деци
хоспитализваној на Дечијем

одељењу ОБ у Прокупљу

Ученички
парламент

28.12.2017. год.
Дечије одељење ОБ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу

Реализатор:
Mарија Васковић
Татјана Цветановић

Приредба поводом прославе
школске славе ,,Св Саве“ /

27.01.2018. год.
Хол медицинске школе ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу
Реализатор:
Стручно веће Здравствене неге

Школско такмичење из
Здравствене неге 

Секција
Здр.неге

14.02.2018. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу
Реализатор:
Даниел Јовановић 
Снежана Никић

Предавања на тему ,,Разлике у
религијама“ II2

01.03.2018. год.
Дом ученика средњих школа у Прокупљу

Реализатор:
Драган Тонић

Промоција Правног факултета
из Ниша

Ученици IV
разреда

07.03.2018. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу
Реализатор:
Јасна Георгиев
Горан Благојевић

Такмичење из математике
,,МИСЛИША“

Ученици
I,II,III, IV

разред

08.03.2018. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу
Реализатор:
Драгана Николић
Гордана Бјелић
Драган Тонић

Регионалано такмичење
Ученичких компанија

југоисточне Србије

Ученичка
компанија ,,
АЛСАКО“

наше школе

08.03.2018. год.
ТЦ ,,Рода“ Ниш.

Реализатор:
Марија Васковић
Татјана Цветановић

Прослава Дана школе
Рецитат.
секција

Хор 

22.03.2018. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у 

Прокупљу
Реализатор:
Слађана Станковић

Предавање ,,Вештина
комуникације“

Секција
Здравств.
васпитања

30.03.2018. год.
ОШ „9.отобар“ у Прокупљу



Реализатор:
Драгана Тонић, Ивана Станимировић, 
Драган Тонић, Јасмина Ђорђевић, Јелена 
Ристић, Милена Марјановић, Слађана 
Станковић

6.Републичко такмичење из
Здравствене неге

Секција
Здравств.

неге

20/21.04.2018. год.
Медицинска школа ,,7.апрл“ Нови Сад

Реализатор:
Марија Васковић, Драгица Анђелковић, 
Светлана Дојчиновић

„Књижевна олимпијада“-
окружно такмичење

II4, II3 и
III1

Реализатор:
Стручно веће Здравствене неге и лекара

Школско такмичење из Прве
помоћи

Секција
Прве

помоћи и
РППОС 

20.04.2018.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу

Реализатор:
Драгана Николић

Национално такмичење из
„Социјалног предузетништва“

Ученич.
компанија ,,
АЛСАКО“

24.04.2018. 
Београд

Реализатор:
Ивана Келер
Присуство:
Ана Благојевић, Ана Војиновић, Сунчица
Петровић Дуњић, Валентина Николић

Угледни час из Фармакологије
на тему  ,,Терапија жучних

болести“

II-2 26.04.2018.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у

Прокупљу

Реализатор:
Марија Васковић

Смотра рецитатора „Песниче 
народа мог“- Окружно 
такмичење. 

IV-3

Присутво:
Гордана Бјелић, Јасмина Ђорђевић, 
Драган Тонић, Драгана Тонић, Мирослава
Пауновић, Марија Васковић, Снежана 
Никић, Даниела Киковић, Јасна Георгиев

Презенатција ученичких
постигнућа са Домијаде 2018.

Ученици
Дома

ученика
средњих
школа у

Прокупљу

26.04.2018.
Дом Културе - Прокупље

Реализатор:
Милена Марјановић
Јелена Ристић

Предавање на тему  ,,Вода
најздравије пиће“

Секција
Здравств.
васпитања

27.04.2018. год.
ОШ „9.отобар“ у Прокупљу



Реализатор:
Ивана Станимировић
Присуство:
Гордана Бјелић, Биљана Миленковић, 
Весна Дурутовић, Драгана Стојановић, 
Драгана Тонић, Драгана Николић, Драган
Тонић, Јасмина Ђорђевић, Јелена Ристић,
Даниела Киковић, Небојша Лукић, 
Љубица Мушикић, Марија Васковић, 
Новица Крстић, Снежана Никић, Тања 
Коцић

Предавање ,,Дечији аутизам“ Ученици
IV-4

04.05.2018.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић” у

Прокупљу

Реализатор:
Даниела Киковић; Милена Марјановић; 
Драган Тоић; Слађана Станковић, 
Драгана Тонић
Присуство:
Биљана Миленковић, Виолета 
Станојевић,Ивана Станимировић, Јелена 
Ристић, Јасмина Ђорђевић, Љиљана 
Грујовић, Младен Павловић, Светлана 
Дојчиновић, Ивана Андрић Сарић, Јелена
Бејатовић, Јелена Лукић, Катарина 
Дељанин, Мирослава Пауновић, Небојша
Лукић, Светлана Ђорђевић

Обележавање
,, МЕЂУНАРОДНИ ДАН
СЕСТРИНСТВА 2018. ”

Ученички
парламент,

Секција
Здравст.

васпитања

11.05.2018.
Центар града и медицнска школа ,,Др Алекса

Савић“ у Прокупљу

Реализатор:
Снежана Никић
Драгана Стојановић
Весна Дурутовић, 
Даниела Киковић

19.Републичко такмичење из
Прве помоћи и РППОС

Секција
Прве

помоћи и
РППОС

11-12.05.2018.
Суботица

Реализатор:
Драгица Анђелковић, Светлана 
Дојчиновић

Републичко такмичење 
,,Кеижевна олимпијада“

III1
13.05.2018.године.
Сремски Карловци



Реализатор:
МУП ПРОКУПЉЕ
Присуство
Драган Тонић
Мариај Васковић
Драгана Коцић 

Предавање поводом
пројекта  ,,MАТУРА -2018. ”

Матуранти
шк:2017/18.

14.05.2018.
Сала Скупштине Општине Прокупље

Реализатор:
Катарина Дељанин
Валентина Николић

ПИСА тестирање
15.05.2018. год.

Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ у
Прокупљу

Реализатор:
Весна Дурутовић
Присуство:
Јованка Томовић, Јована Костадиновић

Предавање на
тему ,,АСЕРТИВНОСТ

Секција
Здравств.
васпитања

16.05.2018. год.
Дом ученика средњих школа у Прокупљу

Реализатор
ЗУОВ 
Присуство:
Драган Тонић

Пробна матура /
16.05.2018. год.

Медицинска школа са домом ученика ,,Сестре
Нинковић“ Крагујевац

Реализатор:
Милунка Марковић

Републичко такмичење –
Латински језик

I4
19.05.2018. год.

Београд
Реализатор:
Светлана Ђорђевић
Присуство:
Ивана Келер, Валентина Николић, 
Виолета Станојевић, Јелена Бејатовић, 
Јелена Лукић, Јованка Томовић, Катарина
Дељанин, Љубица Мушикић, Милица 
Андрејев, Мирослава Пауновић, Небојша 
Лукић

Презентацији пројектне настава
(Хемија) – Производња шумећих

таблета – пенушава купка
Ученици 

III-3
21.05.2018. год.

Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ Прокупље

Реализатор:
Драган Тонић
Присуство:
Биљана Миленковић, Весна Дурутовић, 
Виолета Станојевић, Гордана Бјелић, 

Презентација матурског испита
по иновинаром наставном плану

и програму за МСТ

/ 21.05.2018. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ Прокупље



Драгана Тонић, Добрила Дурлевић, 
Даниела Киковић, Драгана Стојановић, 
Драгана Стојиљковић, Драгана Николић, 
Ивана Станимировић, Јасмина Ђорђевић,
Јелена Ристић, Јованка Томовић, Милена 
Марјановић, Љиљана Грујовић, Младен 
Павловић, Слађана Станковић, Снежана 
Никић.
Реализатор:
Драган Тонић
Присуство:
Гордан Бјелић, Драгана Тонић и 
социјални партнери учесници у 
матурском испиту шк:2017/18.

Пробна матура и презентација
матурског испита социјалним

партнерима
/

30.05.2018. год.
Медицинска школа ,,Др Алекса Савић“ Прокупље



Извештај тима за безбедност

Тим је почео са радом 09.10.2017. год.  Договорено је да се једном месечно сазива
састанак тима у 14:30h,  због нултог часа. При доношењу акционог плана присуствовао је
и директор Школе Лукић Небојша. 

Тим је заседао шест пута са различитим свеоубохватним дневним редом.
Како би се израдио годишњи и акциони план рада тима за безбедност ученика за

текућу школску годину, најпре је  одрађена анкета  за процену безбедности ученика по
усаглашеним  и  прихваћеним  питањима.  Анкету  су  спровеле  и  обрадиле  наставници
Станимировић Ивана и Весна Дурутовић. Случајним узорком од по 5 ученика обухваћено
је  16  одељења,  односно  цела  школа.  Таксативно  су  сагледавана  питања  и  доношена
одговарајућа  решења  по  приоритетима.  Предвиђена  су  и  одговарајућа  едукативна
предавања по питању безбедности ученика.  Табеларна анкета  са  обрадом и табеларни
годишњи акциони план тима за безбедност је предат психологу школе.

Због  безбедности  ученика   у  петак,  19.01.2018.  после  другог  часа  по  налогу
грађевинске  инспекције,  због  цурења  крова  изнад  степеништа  на  задњем  спрату,
обустављена је настава. Такође наставе није било у понедељак и уторак. У среду поподне
настава креће са реализацијом по одобрењу грађевинске инспекције. Безбедност ученика
није  била угрожена јер  је  на  време интервенисано и  деца нису била у згради школе.
Преподневне   практичне  вежбе  у  бази  редовно  су  биле  реализоване  по  утврђеном
наставном плану јер није била угрожена безбедност ученика.

Од 30.01.2018. у доњем кабинету здрвствене неге због пропадања плафона настава
се не одржава  до адекватног решења за безбедну наставу.

По спратовима су постављени панои са прецизним корацима у решавању насиља по
нивоима, као и ормарићи прве помоћи.

На  задњим  састанцима  таксативно  су  разматране  тачке  акционог  плана  и
безбедност  ученика  на  матурској  вечери.  Акциони  план  тима  је  реализован  по
предвиђеном плану.

Тим  је  упознат и  са  усвојеним 04.04.2018.  год.  новим „Правилником о  мерама,
начину  и поступку заштите  и  безбедности  ученика за  врема боравка у  школи и  свих
активности које организује школа“.

Извештај о раду тима за превенцију насиља у школи
У  шк.2017/2018  Тим  је  одржанао  два  редовна  састанка;  међутим,током  целе

школске године сви чланови тима свакодневно су сарађивали и „у ходу“ спроводили све
неопходне активности предвиђене Акционим планом.  Превентивне активности на  тему
које имају везу са заштитом ученика од насиља,злостављања и занемаривање реализоване
током шк. 2017/2018.

У Календару здравља 19. новембар је обележен као Међународни дан превенције
злостављања и занемаривања деце.  Обележава се  у  целом свету а  са  циљем подизања
свести  јавности  на  појаву  насиља,злостављања  и  занемаривања  деце.  Са  циљем
обележавања овог дана у нашој школи одржана је радионица са темом Препознавање и
превенција насиља над децом. Групи ученика одељења 23   и  24   скренута је пажња да се
права  детета  могу  кршити  на  најразличитије  начине  и  на  различитим  нивоима:  од
манипулације децом у пекламне сврхе,политичке сврхе,непоштовања њиховог интегритета
и идентитета до тешких облика злостављања и занемаривања. Посебан акценат био је како
се заузети за себе и одбити непримерене бршњачке притиске. Циљ оваквих активности је



да ученици требају размислити о последицама сваког предложеног решења и изабрати оно
које сматрају најпримереније за њих.
Напомињемо  да  је  цео  образовно-васпитни  процес  који  се  реализује  у  нашој  школи
усмерен на превенцију насиља ученика,на чему су током целе школске године радили сви
запослени.

Извештаји стручних већа

Извештај  актива  природних  наука  за  школску 
2017/18.годину

Актив природних  наука састао  се  на  почетку школске 2017/18  године  када  смо
усвојили план рада актива и договор о раду у предстојећој школској години. Анализирали
смо  поделу  часова  по  предметима  и  распоред  часова  и  сугерисали  на  недостатке  у
распореду.Такође  смо  разговарали  о  наставним  средствима  које  треба  набавити  за
кабинете.

На  састанку  27.10.2017год.  дали  смо  предлоге  како  модернизовати  наставу
одређеним  експериментима,  огледним  часовима  или  коришћењем  мултимедијалне
учионице  са  интерактивном  таблом.  Разговарали  смо  о  корелацији  градива  између
појединих предмета, као и о потреби одржавања допунске и додатне наставе.

Децембра  је  актив  одржан  22.12.2017год.  са  циљем  да  анализирамо  оцењеност
ученика,потребу  за  индивидуализованом  наставом  и  похвале  ученика  који  постижу
запажене резултате.

У јануару је одржано предавање од стране спољних стручних сарадника Јасмине
Гејо и Владана Младеновића на тему " завршног испита" и " пројектне наставе" о чему смо
дискутовали на активу.

У  марту  смо  дискутовали  о  оцењености  ученика  и  дисциплини  на  часовима,
редовности  похађања  наставе  и  активности  на  часовима.Такође  смо  напоменули  да  је
потребно спровести одређене мере подршке ученицима који постижу слабије резултате и
применити  ИОП  где  је  потребно.  Утврдили  смо   активности  које  треба  спровести  за
предстојећу матуру.

Последњи састанак је био крајем јуна, где смо анализирали успех и дисциплину на
крају наставне године, реализацију плана и програма по предметима, иновативне облике
рада  итд.  Предметни  наставници  су  дали  предлог  поделе  часова  за  следећу  школску
годину ради благовремене израде распореда.

Извештај о раду  стручног већа за стране језике

У школској 2017/2018. год. Стручно веће за стране језике је одржало девет састанака.
На почетку школске године било је говора о усклађивању месечних и годишњих

планова рада, где су наставници међусобно упоређивали начине на који су распоређене
наставне јединице. Наставници су се договорили да ће се у настави користити уџбеници
који су се до сада користили, одобрени од стране Министарства просвете. Извршена је
подела часова и анализиран распоред.

На  седницама  Стручног  већа  било  је  речи  о  набавци  наставних  средстава
(касетофон, речници, часописи, лектире) на Сајму књига.



У одређен број часова је укључена корелација наставних садржаја. То су стручни
текстови,  активности  и  електронски  садржаји.  Договорили  смо  се  да  сваки  наставник
одржи по једно огледно предавање са иновативним облицима рада у другом полугодишту (
мултимедијална учионица).

Издавач  уџбеника  „Pearson Longman“  редовно  организује  семинаре  којима
наставници  редовно  присуствују. Изабрана  су  два  семинара  из  каталога  Министарства
просвете за школску 2017/2018. год.

Извештај о раду стручног већа за српски језик и 
књижевност

Актив  српског  језика  и  књижевности   у  школској  2017/2018.  години  радио  је  према
утврђеном плану рада  и предвиђеним активностима  према којима су подељена задужења
у оквиру Актива и постигнут  договор о раду  у наредном периоду и то:

 избор уџбеника;
 урађен је план писмених задатака;
 подела  вођења  секција,  одржавање   часова  допунске  и  додатне  наставе  и

припремање прославе Дана Светог Саве;
 усвојени предлози о подстицању  ученика и побољшању квалитета наставе ;
 усаглашен критеријум оцењивања;
 договор у  вези са предстојећим такмичењима;
 договор у вези са планом стручног усавршавања;
 договор  о  примени  нових  метода  и  облика  рада  и  могућностима  корелације  са

другим наставним предметима;
 остварена  је сарадња  са Домом културе  - Уметничка радионица – ревија најбољих

сценских  програма  прокупачких  школа;
 обележен је Дан Светог Саве пригодним програмом;
 одржано је Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“  10.03.2018. На овом

такмичењу  учествовале су ученице Ксенија Стојановић (II4) и Милица Вучић (II4).
Директан пласман на Окружно такмичење оставриле су Сара Стојановић (II3) и
Ана Вилимоновић (III1);

 обележен је Дан школе пригодним програмом у оквиру којег је изведена школска
приредба. Приредбу је организовала и спремила професорка Марија Васковић;

 одржано  је  Општинско  такмичење  рецитатора  28.03.2018.  На  овом  такмичењу
учествовала је Ивана Јанковић коју је припремала професорка Марија Васковић.
Она се пласирала на следећи ниво такмичења ;

 одржано је Окружно такмичење „ Књижевна олимпијада“ у Блацу, 14.04.2018.На
овом  такмичењу  учествовале  су  Ана   Вилимоновић  и  Сара  Стојановић.  Сара
Стојановић је  освојила  14  поена и није  остварила  пласман на  следећи ниво
такмичења.  Ана Вилимоновић  је освила 20 поена  (1.место) и пласирала се на
следећи ниво такмичења;

 одржано је   Окружно такмичење   рецитатора   10.04.2018.  На овом такмичењу
учествовала је Ивана Јанковић  коју је припремала  професорка  Марија Васковић.
Ивана Јанковић је освојила 2.место;



 одржано је Републичко такмичење „Књижевна олимпијада“ 13.05.2018. у Сремским
Карловцима.  На овом такмичењу је  учествовала Ана Вилимоновић (III1) коју је
припремала  професорка  Светлана  Дојчиновић.Ана  Вилимоновић  је  освојила   1.
место (20 поена);

 избор тема и одржавање  писменог  задатка из српског језика и књижевности у
јунском  испитном року;

 подела  часова  у  оквиру  Актива за српски језик и књижевност;
 договор  о  наредним  активностима   и  раду  према  планираним  програмским

садржајима  за  предстојећу  школску  годину.

Извештај актива друштвених наука
Актив је током школске године 2017/18 радио тако што је одржан огледни час из

историје затим вршена је корелација између Социологије и Филозофије на тему ,,Морали и
обичаји“ ,између Социологије и Историје на теми ,,Религија“ и сва четири предмета су
вршила корелацију на теми ,,Држава“.

Одржано је општинско такмичење из Историје где је учествовао један ученик из
првог разреда али није се пласирао даље.

Наставници из сва четири предмета су на крају школске године дала по четири
оцене  осим из  предмета  Медицинске етике где  су  биле  по  две  оцене  јер  је  један  час
недељно.

Критеријум оцењивања је усклађен јер се ради о сличним наукама.  
На предлог Актива требао је бити организован једнодневни излет за први разред

али излет није реализован због слабог одзива деце.

Извештај актива лекара

Стручно веће лекара чине следећи професори: др Сунчица Петровић Дуњић, др
Ана  Војиновић,  др  Ана  Благојевић,  др  Јована  Костадиновић  и  председник  актива,  др
Ивана Келер.

Стручно веће је у протеклој 2017/2018 години одржало осам састанака на којима се
разматрало  о  многим  питањима  значајним  за  планирање  и  остваривање  васпитног-
образовног рада. Подела часова, израда годишњих и оперативних планова рада за редовну,
допунску,  додатну  наставу  и  секције.  Секцију  прве  помоћи  воде  Ивана  Келер  и  Ана
Војиновић, а секцију анатомије и физиологије Јована Костадиновић. Приправнички стаж
др Јоване Костадиновић пратио је ментор др Ивана Келер.

Постигнут је договор о коришћењу уџбеника и неопходних наставних средстава.
Кабинет анатомије је опремљен моделима шаке и мозга, постерима, стручним атласима и
пројектором. Утврђене су посете семинарима и усаглашавање рада наставника истог или
сродних предмета. Организоване су посете часовима уз присуство психолога и педагога.
На крају првог полугодишта анализирао се успех ученика као и рад стручног већа. Ради
унапређења  рада  организована  је  индивидуална  настава  са  ученицима  који  имају
недовољну  оцену. Извршен  је  одабир  ученика  за  секцију  прве  помоћи  и  припреме  за
предстојећа такмичења се одржавају у договореном термину.

Чланови  актива  лекара  су  укључени  у  рад  различитих  тимова:  тим  за
самовредновање, тим за инклузију, тим за стручно усавршавање и тим за школско развојно



планирање.  Чланови  су  укључени  и  у  рад  са  ванредним  ученицима,  консултације  и
предиспитне вежбе су редовно одржане. Школско такмичење из прве помоћи је одржано
маја месеца, на коме је учествовало седам екипа. Прво место освојила је екипа Снежане
Никић и пласирала се на републичко такмичење држано 11. и 12. маја у Суботици.
Наставници,  чланови  актива,  су  одржавали  предавања  на  различите  теме  из  области
медицине.  На последњем састанку извршена је  анализа  успеха и дисциплине на  крају
другог полугодишта, као и подела часова за предстојећу школску годину.

Извештај о раду Наставничког већа

У току школске 2017/2018. године  одржано је 11 седница Наставничког већа.
Наставничко веће је на својим седницама разматрало и доносило одлуке о свим питањима
реализације и остваривања циљева и задатака образовно-васпитног рада  који се одвија у
школи.  Наставничко веће  је  утврђивало предлоге годишњег плана  рада;  учествовало у
припремању програма општеобразовних и стручних предмета; анализирало остваривање
циљева и задатака образовања; одлучивало о подели предмета на наставнике; одређивало
одељењске  старешине  и  руководиоце  одељењских,  односно  разредних  већа;  вршило
распоред  послова  и  задужења  наставника  и  стручних  сарадника;  разматрало  облике
сарадње родитеља и школе; старало се о раду заједница ученика и других организација;
утврђивало предлог програма екскурзија;  разматрало појаву слободних радних места  и
сарадника; одобравало употребу уџбеника у школи; планирало и организовало различите
облике ваннаставних активности ученика;утврђивало и одобравало распоред екскурзија
ученика;утврђивало  план  стручног  усавршавања  наставника  и  сарадника,  одређивало
менторе   за  праћење  рада  приправника;  предлагало  чланове  испитних  комисија;
разматрало  извештаје  директора,  одељењских  старешина  и  организатора  практичне
наставе;  доносило  одлуке о  похваљивању и  награђивању ученика;  изрицало  васпитни-
дисциплинске мере ученицима.

Наставничко веће  је  на  седницама   имало  увид  у  планирање  садржаја  рада,  у
остваривање циљева и задатака и пратило динамику реализације.
        Седнице је припремао и водио директор школе.
        На свакој седници Наставничког већа је вођен записник, а књига са записницима се
чува у документацији школе. Сви записници су прегледани од стране надлежне службе и
није било замерки.

        

Извештај о раду Одељењског већа I  разреда

      У  току  школске 2017/2018. године одржане  су  четири седнице  Одељењског већа
првог разреда.
      Одељењско веће првог разреда чине  наставници који остварују васпитно-образовни
рад  у  једном  или више  одељења  овог разреда, као и стручни сарадници.
      Одељењско веће првог разреда је током године пратило и решавало  сва  васпитно-
образовна  и организациона  питања  од  интереса за овај разред. Задаци  Одељењског већа
су се реализовали  кроз добро планирање  и  координацију  рада  наставника  и  стручних



сарадника, а све у циљу  постизања  јединствених  ставова  у  реализацији  васпитно-
образовних задатака.
     Одељењско веће  је  на  седницама  пратило  и  анализирало   проблеме  који  су се
јављали код појединих ученика, сагледавајући  личност  ученика и њихове  индивидуалне
склоности.
    Током седница, Одељењско веће  је анализирало и утврђивало успех и владање на  крају
класификационих периода. Анализирало  је  изостајање ученика, предлагало и доносило
мере за смањење  изостајања.Питања којима се Одељењско веће  бавило су  и  реализација
наставног плана и програма, реализација писмених задатака, реализација наставе у блоку.
Анализирало је  и  рад одељењских заједница , као и реализацију  додатне и допунске
наставе, секција. Веће се такође бавило и критеријумима оцењивања  донетих на нивоу
актива. Предлагање похвала, награда  и  васпитно-дисциплинских  мера  је  још једно  у
низу питања  којима  се   Веће   бавило.На  седницама   се  разговарало  и  разматрало   о
такмичењима ученика и   резултатима са  такмичења.  Донете  су и  мере  за  побољшање
успеха.
   За први разред  планирано  је и одржано  пет родитељских састанака  на којима су
родитељи били упознати са успехом и владањем своје деце.  Предложене с у  и мере у
циљу  унапређивања , како наставе, тако и свих других облика активности у школи.
   На  крају  I  класификационог  периода  најбољи успех  остварили  су   ученици   I1,  а
најслабији ученици  I3. Најмање су изостајали ученици I1, а највише ученици I4.
   Најбољи успех на крају I полугодишта остварили су ученици I2, а најслабији ученици
I3.Најмање су изостајали ученици I3, а највише ученици I4.
   На  крају  III  класификационог  периода  најбољи успех  остварили су   ученици  I4,а
најслабији  ученици  I3.  У  току  овог  класификационог  периода  највише  су   изостајали
ученици I2,а најмање ученици I3.
      На крају IV класификационог периода највише је изостајало I4, а најмање I3.Најбољи
успех остварили су ученици I2,а најслабији ученици I3.
      На почетку школске године уписано је 120 ученика, 22 дечака и 98 девојчица.На крају
наставне године је у разреду 25 дечака и 96 девојчица, свега 121 ученик.
      Похваљено је 53 ученика, а  изречено  свега 10  васпитно-дисциплинских мера.
      На крају наставне године је  115 ученика са  позитивним успехом и 6 ученика са
недовољним  успехом.  Одличних ученика је  52,  врло добрих  58,  добрих 5.  Довољних
ученика нема у првом разреду.
      У   току  наставне  године  направљено  је  10  205  оправданих   изостанака  и  244
неоправдана  изостанка. Укупно је направљено 10 449  изостанака. Просек  по ученику је
86, 35.
      Руководилац Одељењског већа првог разреда је  Светлана Дојчиновић.  Подаци са
одржаних  седница  налазе  се  у  свесци  записника  са  седница   Одељењског  већа  првог
разреда. Све  одељењске старешине првог разреда су у дневнике рада унеле податке са
одржаних седница. Сви записници су  прегледани од стране надлежне службе.

Извештај о раду Oдељењског већа II разреда

У току наставне године одржане су четири седнице Одељењских већа 
Прва седница одржана је 15.11.2017. год.



У другом разреду има 125 ученика ,што се успеха тиче 102 ученика има позитиван успех
или 81,6% ,са недовољним оценама 23 ученика илио 18,4% од тога са једном недовољном
13 ученика или 10,4%,са 2 недовољне 7 ученика или 5,6%,са 3 недовољне три ученика или
2,4%.
Најбољи успех постигло је одељење II 1 где је позитивност 96,80%а најслабији успех II 3
где је позитивност 60%.
Што  се  изостанака  тиче  направљено  је  1851  од  чега  1762  оправданих  и  89
неоправданих,што би било 14,80 по ученику .
Наставни план и програм су реализовани ,допунска и додатна се држе из физике и хемије.
Рад секција-прва помоћ,реалистички приказ,здравствена нега,секција омладине Црвеног
крста и секције физичког васпитања.
Друга седница одржана је 01.02.2018.
На крају првог полугодишта у другом разреду има 126 ученика .Позитиван успех има 119
ученика или 94.47% од тога 63 има одличан успех или 50%, 47 врлодобрих или 37,30%, 9
ученика  има  добар  успех  или  7,14%.  Недовољан  успех  има  7  ученика  –  6  са  једном
недовољном или 4,76% и један ученикм са две недовољне оцене или 0.79%
У другом оцењивачком периоду направљено је 2056 изостанака од чега је 1961 оправдани
и 95 неоправданих сто би било по ученику 16,31.
Укупно у првом полугодишту направљено је 3907 изостанака од чега је 3723 оправдана и
184 неоправдана по ученику 31 изостанак .
План  и  програм  су  реализовани,додатна  ,допунска  настава  и  секције  одвијају  се  по
утврђеном плану и програму.
Трећа седница одржана је 11.04.2018.године 
На крају трећег класификационог периода у другом разреду има 126 ученика од тога 103
има позитиван успех или 81,75%,недовољан успех има 23 ученика или 18,25% од тога са
једном недовољном 14 ученика или 11,11%,са две недовољне 8 ученика или 6,35% и са три
недовољне један ученик или 0,70%.
У овом класификационом периоду направљено је 1515 изостанака од тога 1471 оправданих
и 44 неоправдана што би било по ученику 12,02.
Најбољи успех постигло је одељење II 1 где је позитивност 100%,а ујуедно је и најбоље
одељење у школи а најслабије II 3 где је позитивност 54,80%.
План  и  програм  су  реализовани  са  мањим  одступањима,Писмени  задаци  из  српског
језика,енглеског и математике одржавају се по утврђеном  плану као и блок настава.

Одељењско веће је усвојило и предложило Наставничком већу екскурзију за трећи
разред која ће се изводоти до Крфа 5 дана односно 4 ноћења.

 Четврта седница одржанма је 22.06.2018.
На крају наставне године у другом разреду има 126 ученика . Свих 126 има позитиван
успех  или  100%,од  тога  81  ученик  има  одличан  успех  или  64,28%;  33  ученика  има
врлодобар успех или 26,1и9% и 12 ученика има добар успех или 9,52 процената.
Најбоље одењеље је II 1-4,70 ;а најслабије II 4-4,00.
Што се изостајања тиче у гтоку наставне године напорављено је 6976 изостанака од тога
314 неоправданих и 6662 оправдана по ученику 55,36.
План и програм су реализовани из свих предмета.
Одељењско веће је предложило Наставничком већу да се похвале сви одлични ученици.
Свим седницама Одељењских већа присуствовали су сви предметни професори



Извештај о раду Oдељењског већа III разреда
У току школске 2017/2018.године одржано је 4 седнице Одељенског већа III разреда:
I   15.11.2017. год.
II 01.02.2018. год.
       125 ученика ИИИ разреда на крају I пол. постигло је следећи успех:
               Одличан   : 60 ученика
               Вр.добар  : 50 ученика
                Добар     :13 ученика
                Недовољан (са 1 недовољном)  : 1 ученик
                Недовољан (са 2 недовољне) : 1 ученик
                О=4849 изостанака
                Н=315 изостанака
                О+Н=5164 изостанка
III   11.04.2018. год.
IV   22.06.2018. год.
      На почетку школске године уписано је 127 ученика. У току наставне године исписале 
су се 2 ученице, па је свега 125 ученика( 41-М, 84-Ж).
      Похваљен је 81 ученик, 1 ученик је наградјен. Награђена ученица зове се Ана 
Вилимоновић из III1.
      125 ученика постигло је следећи успех:
                Одличан   :81 ученик
                Вр добар  :40 ученика
                Добар       : 4 ученика
      Ученици III разреда у току школске 2017/2018. год. направили су 10135 оправданих, 
537 неоправданих, укупно 10672 изостанка, просечно по ученику 85.
      Најбољи успех на крају наставне године постигло је одељење III2, а најслабији III4.

Извештај о раду одељењског већа IV  разреда

У току школске 2017/2018.  године одржане су четири седнице Одељењског већа
четвртог разреда.

Одељењско  веће  четвртог  разреда  чине  наставници  који  остварују  васпитно-
образовни рад у једном или више одељења овог разреда, као и стручни сарадници.

Одељењско веће овог разреда је током године пратило и решавало сва васпитно-
образовна и организациона питања од интереса за овај разред. Задаци Одељењског већа су
се  реализовали  кроз  добро  планирање  и  координацију  рада  наставниика  и  стручних
сарадника,  а  све  у  циљу  постизања  јединствених  ставова  у  реализацији  васпитно-
образовних задатака.

Одељењско веће је на седницама пратило и анализирало поједине проблеме који су
се јављали код појединих ученика, сагледавајући личност ученика и њихове индивидуалне
склоности.

Током седница Одељењско веће је анализирало и утврђивало успех и владање на
крају  класификационих  периода  и  полугодишта.  Анализирало  је  изостајање  ученика,
предлагало  и  доносило  мере за  смањење изостајања.  На крају  првог  класификационог
периода,  према  критеријуму  позитивности,  најбољи успех постигло је  одељење IV1,  а



најслабији  одељење  IV3.  Највећи  број  изостанака  направило  је  одељење  IV2,  док  је
најмањи број изостанака имало одељење IV3.

На полугодишту је  најбољи успех постигло одељење IV2, а  најслабији одељење
IV3. Највише изостанака је на полугодишту имало одељење IV4, а најмање одељење IV3.

Најбољи успех на крају трећег класификационог периода постигло је одељење IV1,
а најслабији одељење IV4. Највише изостанака на крају трећег класификационог периода
имало  је  одељење  IV4,  а  најмање  одељење  IV1.  На  крају  четвртог  класификационог
периода  најбољи  успех  постигло  је  одељење  IV2,  а  најслабији  успех  одељење  IV4.
Највише  изостанака  у  овом  периоду  имало  је  одељење  IV4,  a  најредовнији  су  били
ученици одељења IV3.

На крају  школске године,  од 132 ученика овог  разреда,  88  је  постигло  одличан
успех, 37 ученика је са врло добрим успехом и 7 ученика је са добрим успехом.
Ученици четвртог разреда имају укупно 14950 изостанака, од чега 14548 оправданих и 402
неоправдана изостанка.

На нивоу четвртог разреда  изречена су 3 укора одељењског старешине, 2 укора
Одељењског већа и 1 укор директора.

Сви ученици четвртог разреда положили су матурски испит у јунском испитном
року.
Питања којима се Одељењско веће бавило су и реализација наставног плана и програма,
реализација писмених задатака, реализација наставе у блоку. Веће је анализирало и рад
одељењских  заједница,  као  и  реализацију  допунске  и  додатне  наставе,  секција,
анализирало  је  и  критеријуме  оцењивања донете  на  нивоу стручних  већа.  Предлагање
похвала,  награда  и  васпитно-дисциплинских  мера  су  још нека  питања  којима  се  Веће
бавило. На седницама се разговарало о такмичењима ученика, постигнутим резултатима,
донете су и мере за побољшање успеха. 

За четврти разред планирано је и одржано пет родитељских састанака на којима су
родитељи били упознати са успехом и владањем деце, новинама у Закону, предложене су
мере у циљу унапређивања, како наставе, тако и свих другиг облика активности у школи.
Подаци са одржаних седница налазе се у свесци записникиа са седница Одељењског већа
четвртог разреда. Све одељењске старешине четвртог разреда су у дневнике рада унеле
податке са одржаних седница, а сви записници су прегледани од стране надлежне службе.

Извештај о раду актива одељенских старешина за школску
2016/17. Годину

На  почетку  школске  2017/18  год.  одржан  је  први  састанак  Актива  одељенских
старешина на коме су све одељенске старешине добиле пакет материјала и средстава за
почетак школске године. Анализиран је предложени распоред часова и дате примедбе на
дневну  оптерећеност  ученика,што  је  даље  прослеђено  на  дораду  Катарини
Дељанин.Такође смо се договорили о терминима одржавања родитељских састанака,као и
о припреми за извођење екскурзије на почетку године.

Други  сатанак   актива  одржан  је  17.10.2017  год.,састанку  су  присуствовали
директор  и  педагошко  -психолошка  служба.Разговор  је  био  усмерен  на  термине  и
реализацију часова одељенске заједнице,  о посебним ситуацијама или проблемима које
постоје  у  одељењима.Било  је  речи  о  редовности  правдања  изостанака,о  сарадњи  са



родитељима,превременом  пуштању  ученика  са  наставе  због  путовања  или  спортских
активности  ван  школе.Психолог  је  нагласила  да  је  потребно  доставити  информације  о
ученицима који имају веће здравствене проблеме или потешкоће у савладавању градива да
би  им  се  пружила  адекватна  и  благовремена  помоћ.Гордана  Бјелић  је  апеловала  на
одговорније  понашање  дежурних  ученика,  као  и  на  потребу  редовног  чишћења
свлачионице за ученике у кругу болнице.

Трећи састанак актива одржан је 08.12.2017 год са циљем да нам секретар школе
Анкица Трајковић појасни новине и измене у Закону о основама система образовања и
васпитања.  Презентација  секретара  је  била  исцрпна  и  поједностављена  тумачењем
одговарајућих  области  и  Закону:  РАЗВОЈ,  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  И  УНАПРЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ
И  ОДГОВОРНОСТИ  УЧЕНИКА,  ОДГОВОРНОСТ  РОДИТЕЉА   ПРИГОВОР  НА
ЗАКЉУЧНУ ОЦЕНУ ИЗ ПРЕДМЕТА И ВЛАДАЊА, ВРЕМЕ КОЈЕ УЧЕНИК ПРОВОДИ
У ШКОЛИ , ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ
ПОСТУПАК И МЕРЕ. Присутне  одељенске старешине су питале шта није било јасно  и
добиле адекватна појашњења.

Четврти састанак одржан је  заједно са члановима тима за ИОП, где је  овај  тим
изнео  податке  о  резултатима  и  постигнућима  ученика  на  крају  првог  полугодишта  и
потреби  за  додатном подршком ученицима  који  не  постижу  задовољавајуће  резултате.
Подељени су обрасци о примени ИОП-а и изради педагошких профила за ученике којима
је потребна додатна подршка у раду, ученицима који су накнадно уписани у 1.  разред,
ученицима са здравственим и материјалним потешкоћама или из маргинализованих група.

Пети састанак одржан је средином маја,  са темом прикупљања предлога за ђака
генерације, потребне документације и формирање комисије за бодовање ученика.

Последњи састанак у овој школској години одржан је  11.06.2018 год. на коме смо
причали на тему поштовања правила понашања ученика и тежњи да се поправе и коригују
у  наредној  школској  години.  Посебно  се  расправљало  на  тему   кодекса  облачења  и
коришћења мобилних телефона у школи.

Извештај рада актива математике, рачунарства и 
информатике

На  првом  састанку  актив  је  усагласио  планове  за  предстојећу  школску
2017/2018.годину, термине за контролне вежбе и 4 писмена задатка из математике.

Иницијални тест из математике, за ученике I и III разреда, одржан је 22.09.2017.године
у просторијама школе , за време 2.часа. Тест је показао ниво знања, стечен у претходном
разреду и представља смернице у даљем раду.

Катарина  Дељанин  учествује  у  изради  распореда  часова  и  редовно  ажурира  сајт
школе.



У  првом  тромесечју  обављени  су  разговори  о  уједначавању  критеријума  и
укључивању  ученика  у  допунску  и  додатну  наставу. У децембру,  анализирао  се  успех
ученика и пријављени су ученици за предстојеће такмичење МИСЛИША.

Такмичење  МИСЛИША,  одржаће  се  8.04.2018.  год.  у  просторијама  школе.
Пријављено  је  30  ученика  I,  II,  III  и  IV  разреда.  Такмичење  ће  организовати  Јасна
Георгиев- координатор такмичења и Горан Благојевић.

15.12.2017. год. у 18 часова у просторијама  школе, у трајању од 2 сата,  одржана је
презентација стандарда у циљу увођења екстерне матуре за средње школе. Презентацији
су присуствовали Г.Благојевић и Ј.Георгиев.

21.12.2017.  год.  у  18 часова у просторијама школе,  у трајању од 3 сата,  одржан је
стручни скуп  под називом “Аспекти планирања и  реализације  програмирања у  оквиру
предмета  информатика  и  рачунарство”.  Семинару  су  присуствовали  Г.Благојевић,  Ј.
Георгиев и К. Дељанин.

На  последњем  активу, у  јануару,обављен  је  договор  о  раду  у  II  полугодишту  и  о
мерама за побољшање успеха.

     Актив математике је на почетку II полугодишта усагласио термине за контролне вежбе
и писмене задатке и увео мере за унапређење успеха.

     8.03.2018. год.у просторијама школе одржано је такмичење „Мислиша“. Учествовало је
30 ученика I, II, III и IV разреда. Координатор такмичења је Јасна Георгиев, а тим чини и
Горан Благојевић.

     18.04.- 03.05.2018. год. Јасна Георгиев је похађала онлине семинар у организацији
Министарства  просвете  који  се  односи  на  примену  општих  стандарда  постигнућа  у
образовању. Катарина Дељанин је била координатор наведеног семинара у Медицинској
школи „др Алекса Савић“.

     15.05.2018.одржано је ПИСА тестирање у просторијама школе, у којима су учествовали
и наши ученици, а Катарина Дељанин је била ИТ сарадник у овом тестирању.
      Крај школске године повлачи и појачане узајамне консултације унутар актива као и
упоређивање учинка по одељењима у циљу побољшања квалитета.
      И ове  школске године укључени смо у  извођење  завршног  испита  у  основним
школама.
     19.06.2018.  год.  Горан Благојевић и  Јасна Георгиев чине председнике комисије  за
преглед тестова из математике на завршном испиту у ОШ“ Р.П. Ћићко“ и у ОШ“ Н.С.
Татко“ као и чланове комисије за жалбе, 23.06.2018. год. у наведеним школама.

    На последњем састанку актива у јуну 2018. год. предложена је подела часова за наредну
школску годину, и  усвојени  су  предлози  да  се  унапреди рад  ученика из  математике и
рачунарства и информатике.



Извештај о раду актива уметности

У току школске 2017/18.године, једном месечно су одржавани састанци Актива за
Музичку уметност и Ликовну културу.

У  септембру, 04.09.2017.године,  одржан  је  састанак  Актива  у  вези  са  усвајања
Плана рада актива и анализом поделе часова.

У октобру, дана 16.10.2017.године, одржан је састанак Актива са дневним редом у
вези  корелације  наставних  садржаја,  а  било  је  речи  и  о  опремљености  наставним
средствима.

У  новембру,  је  састанак  Актива  одржан  13.11.2017.године,  са  дневним
редом:Припрема за градску приредбу, основних и средњих школа;

У децембру месецу, Актив је одржан 10.12.са дневним редом: Ликовни конкурси,
Битољски Монмартр и  ликовни конкурс из Белорусије;

У  месецу  јануару  –  Актив  је  одржан  10.01.2018.године,  везан  за  организацију
прославе Школске славе:Св.Саве. Када ће бити организована изложба ученичких цртежа, и
организована пригодна музичка приредба наших ученика.

У  фебруару  месецу  састанак  Актива,  одржан  је  06.03.2018.године,  на  којем  је
анализиран програм поводом Св.Саве и анализиран успех и дисиплина ученика.

У  марту  месецу  састанак  Актива  одржан  је  06.03.са  дневним  редом:Припрема
ученика за такмичење хорова;

У априлу месецу, састанак је одржан 21.04. када су разматране мере за побољшање
успеха и дисциплине.

У  мају  месецу,  Актив  је  одржан  21.05.  са  дневним  редом:  Резултати
такмичења:Ученица Мина Војиновић ¼ освојила је другу награду на трећем Републичком
такмичењу у певању традиционалних песама у Београду.

У јуну месецу је на Активу разматран успех и рад у текућој школској години.
Састанцима  Актива,  присуствовали  су   Татјана  Цветановић,  проф.  Музичке

уметности и Горан Ристић, проф.ликовне културе.

Извештај о раду стручног већа физичког васпитања 

Стручно веће професора физичког васпитања за школску 2017-2018 годину одржало је
седам састанка. На првом састанку одржаном 05.09.2017. године изврђена је подела часова
и секција. Подела по одељењима је следећа:
Драгослав Минић:11-12-13-14-21-31-32-33-34. Секције: фудбал, кошарка, атлетика,карате.
Никола Тодоровић: 22-23-24. Секције: рукомет, стрељаштво,стони тенис.
Душан Мијалковић: 41-42-43-44. Секције: одбојка, атлетика, стони тенис, кошарка.
               На другом састанку одржаном 15.10.2017. због одласка колеге Драгослава Минића
на  место  в.д.  директора  Гимназије,  на  његово  место  дошла  су  двојица  колега  до
расписивања конкурса Предграг Младеновић и Марко Ћурчић. . Усклађен је крритеријум
обавеза  ученика  везане  за  наставу  физичког  васпитања.  Мушка  одбојкашка  екипа  се
одазвала позиву и учествовала на турниру у организацији Црвеног крста Прокупње.
               На трећем састанку одржаном 25.11.2017. предат је извештај са општинског
такмичења  рукометашке  секције.  Договорено  је  да  се  настава  из  гимнастике  одрзава
редовно колико то услови дозвољавају.



               На четвртом састанку одржаном 27.12.2017. предат је извештај са међуокружног
такмичења из рукомета и општинског/окружног такмичења из одбојке. Предат је захтев
директору о набавци спртске опреме. 
               На петом састанку одржаном 15.01.2018. донети су параметри око закључивања
оцена на крају првог класификационог периода у складу са законом о оцењивању.
               На шестом састанку одржаном 05.03.2018. договорени су термини о одржавању
припрема за такмичење у футсалу за дечаке и девојчице.
               На седмом састанку одржаном 07.05.2018. предати су извештаји са такмичења у
футсалу. Усклађен  је  критеријум  оцењивања  за  крај  школске  године.  Дана  11.05.2018.
заказан је крос РТС-а који ће се одржати на стадиону ОФК Топличанин-а у 10:30.

Извештај о раду стручног већа здравствене неге

Стручно веће здравствене неге је у школској 2017/18 години одржао 9 састанака на
којима се расправљало о актуелним питањима који се везани за  несметано обављања рада.
На  почетку  школске године  у  оквиру  припреме  за  извођење  наставе  у  наставној  бази
инициран је састанак са руководиоцима у истој на коме смо их упознали са радом за ово
школску годину.

На састанку  овог  Стручног већа у  септембру месецу  члановима  је  предочен
распоред који ће имати ове године, постигнут је договор око набавке униформе за ученике
првог разреда који се обавља преко школе а као најповољнија понуда је изабрана понуда
„СИМОНИ“ из Прокупља, иста је испоручена у месецу октобру када је и дистрибуирана
ученицима првог разреда. Наставници су упознати са распоредом дежурства у наставној
бази са посебним освртом на безбедност ученика за време које ученици проведу у истој.

У  овој  школској  години на  нивоу Стручног  већа здравствене  неге  раде  следеће
секције:

o Секција Здравствене неге
o Секција Прве помоћи
o Секција Здравственог васпитања
o Секција Црвеног крста
o Секција реалистичког приказа стања и обољења

Чланови  Стручног већа су организовали школско такмичење из Здравствене неге
(14.02.2018.) са  којег  су  3  најбоља  ученика  отишла  на  Републичко  такмичење  из
Здравствене неге које се одражавало у Новом Саду 20 и 21.04.2018 године.

Школско такмичење из Прве помоћи је одржано 13.05.2018 године . 
Важно  је  напоменути  да  у  току  ове  школске  године  чланови  овог  актива  су

перманентно радили на усаглашавању критеријума оцењивања и приближавања истих.
Чланови  овог  Стручног  већа имају  јако  добру  сарадњу  са  свим  социјалним

партнерима школе, која се огледа и у организовању предавања која су од виталног значаја
за подизање здравствене културе у самом граду као што су:

 Обележавање Дана сестринства у сарадњи са Домом здравља из Прокупља
 Предавања у оквиру обележавања седмице борбе пројив Дијабетеса у сарадњи са

особљем опште болнице „др Алекса Савић“
 Предавања која су реализована у сарадњи са Црвеним крстом Прокупља у оквиру

обуке из Прве помоћи која је намењена ученицима основних школа из Прокупља



 Предавања  која  се  организују  у  оквиру  вршњачке  едуказије  у  Основним  и
Средњим  школама  у  Прокупљу  а  која  се  тичу  превентивног  деловања  у  овој
популациској групи.

 Јако је битно нагласити да су наставници Стручног већа наставника здравствене
неге  и  у  овој  школској  години  наставили  добру  сарадњу  са  Домом  ученика
средњих  школа  у  Прокупљу  која  се  између  осталог  огледала  и  у  облику  6
предавања која су била намењена ученицима ове установе.

У оквиру обавеза које школа има у организацији вежби и вежби у блоку које се
реализују  у  наставној  бази,  а  у  циљу  поштовања  строгих  правила  који  су  везани  за
испуњавање законских регулатива у подручју здравства,  за све ученике који део својих
горе напоменутих активности обављају у наставној бази организован је санитарни преглед
који  је  изведен  од  стране  особља  Института  за  јавно  здравље  Ниш  у  просторијама
кабинета здравствене неге.

У оквиру припреме за извођење завршне матуре за ученике 4 ог разреда одржана су
два састанка са представницима опште болнице „др Алекса Савић“ из Прокупља који су
имали за циљ упознавање са самом процедуром полагања матурског испита која је у овој
школској години организована по новом правилнику.

Представници  овог  Актива  имали  су  између  осталог  имали  и  један  састанак у
оквиру Секције наставника здравствене неге при Удружењу медицинских школа Србије и
то 28-29.11.2017.године у Краљеву.

Успех на матури  у јунском испитном року 2017/2018.год 

СРПСКИ ЈЕЗИК - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло
ученика

није
изашло

одличних врло
добрих

добрих довољних није
положило

средња
оцена

1.дан 132 / 66 50 16 / / 4,37
Укупно 132 / 66 50 16 / / 4,37

СРПСКИ ЈЕЗИК МСТ- РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ
изашло 
ученик
а

није 
изашл
о

одличних врло 
добри
х

добри
х

довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 66 / 35 24 7 / / 4,42
укупно 66 / 35 24 7 / / 4,42

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧН ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

IV-1 34 / 31 3 / / / 4,91
IV-2 32 / 31 1 / / / 4,96
укупн
о

66 / 62 4 / / / 4,93



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ГАС/ПСТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 1 / 1 / / / / 5,00
укупн
о

1 / 1 / / / / 5,00

МАТЕМАТИКА - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 1 / / 1 / / / 4,00
укупн
о

1 / / 1 / / / 4,00

ПСИХОЛОГИЈА - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 3 / 3 / / / / 5,00
укупн
о

3 / 3 / / / / 5,00

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧИЈА ПСИХОЛОГИЈА - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло
ученика

није
изашло

одличних
врло

добрих
добрих

довољни
х

није
положило

средња
оцена

1.дан 3 / 3 / / / / 5,00
укупн
о

3 / 3 / / / / 5,00

ХЕМИЈА - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 2 / 2 / / / / 5,00
укупн
о

2 / 2 / / / / 5,00



БИОЛОГИЈА - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 4 / 4 / / / / 5,00
укупн
о

4 / 4 / / / / 5,00

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољ. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 24 / 24 / / / / 5,00
2.дан 23 / 23 / / / / 5,00
укуп
но

47 / 47 / / / / 5,00

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољ. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 5 / 5 / / / / 5,00
укуп
но

5 / 5 / / / / 5,00

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољн. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 6 / 6 / / / / 5,00
2.дан 6 / 4 1 1 / / 4,50
укуп
но

12 / 10 1 1 / / 4,75

ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ  - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло није одличних врло добрих Довољн. није Ср.



ученика изашло добрих полож. Оцена

1.дан 7 / 7 / / / / 5,00
2.дан 6 / 5 / 1 / / 4,66
укуп
но

13 / 12 / 1 / / 4,83

ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољн. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 8 / 8 / / / / 5,00
2.дан 7 / 7 / / / / 5,00
укуп
но

15 / 15 / / / / 5,00

КАБИНЕТ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољн. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 7 / 7 / / / / 5,00
2.дан 6 / 5 1 / / / 4,83
укуп
но

13 / 12 1 / / / 4,91

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољн. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 7 / 6 1 / / / 4,86

2.дан 6 / 6 / / / / 5,00

укуп
но

13 / 12 1 / / / 4,92

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ



ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих Довољн. није 
полож.

Ср.
Оцена

1.дан 17 / 9 5 1 2 / 4,23
2.дан 16 / 9 3 3 1 / 4,25
укуп
но

33 / 18 8 4 3 / 4,24

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ГАС

АКУШЕРСКО ОДЕЉЕЊЕ - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољних није 
положило

Средња
Оцена

1.дан 17 / 12 4 1 / / 4,65
2.дан 16 / 8 6 2 / / 4,38
укупно 33 / 20 10 3 / / 4,51

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МСТ-  РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољних није 
положило

средња
оцена

1.дан 35 / 34 1 / / / 4,97
2.дан 31 / 27 2 2 / / 4,80
укупно 66 / 61 3 2 / / 4,88

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МСТ/ ГАС-  РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољних није 
положило

средња
оцена

укупно 99 / 81 13 5 / / 4,69

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА/ДЕЦЕ МСТ/ ГАС/ПСТ-  РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољних није 
положило

средња
оцена

укупно 132 / 99 21 9 3 / 4,54



ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МСТ -  ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољних није 
положило

средња
оцена

1.дан 3 / 1 1 1 / / 4,00
2.дан 1 / 1 / / / / 5,00
укупно 4 / 2 1 1 / / 4,50

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ ПО ОДЕЉЕЊИМА

ред.
број.

одељење одличних
вр.добри

х
добрих

довољни
х

недовољних
средња
оцена

01. IV-1 27 7 / / / 4,70
02. IV-2 28 4 / / / 4,79
03. IV-3 23 10 / / / 4,64
04. IV-4 22 10 1 / / 4,63

укупн
о

100 31 1 4,69

Матура-август

5 ученика на преквалификацији, полагало матуру у августовском испитном року (три 
ученика је полагало матуру по старом програму и два ученика по новом концепту матуре). 
Сви су успешно завршили школовање.

ОПШТИ УСПЕХ НА МАТУРИ

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – изборни предмет

изашло 
ученика

није 
изашло

одличних врло 
добрих

добрих довољни
х 

није 
положило

средња
оцена

1.дан 3 1 / 1 1 / 3,33
укупн
о

3 1 / 1 1 / 3,33

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - КАБИНЕТ 

изашло није одличних врло добрих довољних није средња



ученика изашло добрих положило
оцена

1.дан 5 / 2 3 / / / 4,4
укупно 5 / 2 3 / / / 4,4



Табеларни приказ успеха ученика на крају првог полугодишта школске 
2017/2018. год.

број
учен.

од
лич.

вр.
доб.

Доб. дов
ољан

св.
поз.

1 
нед.

2 
нед.

3 
нед.

4 
нед.

5 нед.
и 
више

 св.са 
нед.оц.

неоцењ
.

бр.% бр.% бр.% бр.% бр.% Бр.% бр.% бр.% бр.% бр.% бр.% бр.
%

I
121

25
20,66

62
51,24

7
5,79

/
/

94
77,69

16
13,22

7
5,79

4
3,31

/
/

/
/

27
19,83

/
/

II
126

63
50,00

47
37,30

9
7,14

/
/

119
94,44

6
4,76

1
0,79

/
/

/
/

/
/

7
5,56

/
/

III
125

60
48,00

50
40,00

13
10,40

/
/

123
98,40

1
0,80

1
0,80

/
/

/
/

/
/

2
1,60

/
/

IV
132

59
44,70

45
34,09

11
8,33

/
/

115
87,12

5
3,79

1
0,76

/
/

/
/

/
/

6
4,55

/
/

Свега
504

207
41,07

204
40,48

40
7,91

/
/

451
89,48

28
5,56

10
1,98

4
0,79

/
/

/
/

42
8,33

/
/

Табеларни приказ  успеха ученика на крају наставне 2017/2018. год.

бр.
уч.

Одл. Вр.д. Доб Дов Свег.поз 1 нед. 2 
нед.

3 
нед.

4 
нед.

5 
нед.

Св.са 
нед.оц.

Неоц.

бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр % бр %

I
121

52
42,97

%

58
47,93

%

5
14,13% /

115
95.04%

6
4,96% / / / /

6
4,96% /

II
126

81
64,28

%

33
26,19

%

12
9,52% /

126
100% / / / / / / /

III
125

81
64.8
%

40
32%

4
3,2% /

125
100% / / / / / / /

IV
132

88
66,66

%

37
28,03

%

7
5,30% /

132
100% / / / / / / /

Све
га- 
504

302
59,92

%

168
33,33

%

28
5,55% /

498
98,81%

6
1.19% / / / /

6
1.19% /



Табеларни приказ успеха ученика на крају школске 2016/2017.гoд.

Разр. бр.уч П о з и т и в а н Н е г а т и в а н
Одлич.
%

в.доб. доб. дов. св.поз. са 1 
нед.

са 
2.нед

са 3 и 
више 
недов.

свега 
са  
нед.

неоц
.

I 121 52
42,97%

60
49,59
%

9
7,44%

- 121
100%

- - - - -

II 126 81
64,28%

33
26,19
%

12
9,52% -

126
100%

- - - -

III 125 81
64,8%

40
32%

4
3,2%

- 125
100%

- - - - -

IV 132 88
66,66%

37
28,03%

7
5,30%

- 132
100%

- - - - -

Свег
а

504 302
59,92%

170
33,73
%

32
6,35%

- 504
100%

- - - - -

Табеларни приказ изостанака на крају првог полугодишта школске 
2017/2018. год.

Разред оправданих Неоправданих Свега просек  по
ученику

Први 4.756 96 4.852 40,09
Други 3.723 184 3.907 31
Трећи 4.849 315 5.164 41,31
Четврти 7.604 351 7.955 60.26
СВЕГА 20.932 1.269 22.201 44.05



Табеларни приказ изостанака у току четвртог класификационог периода 
школске 2017/18. год.

Разред Оправдани Неоправдани Свега По ученику
I 3.173 106 3.279 27,1
II 1.338 114 1.452 11,52
III 3.022 126 3,148 25,18
IV 3.252 57 3,309 25,06

Укупно 10,788 403 11.191 22,20

Табеларни приказ изостанака  у току наставне  2017/2018. год.

Разред Оправдани Неоправдани Свега
По ученику

I 10.205 244 10.449 86,35
II 6.662 314 6,976 55,36
III 10.135 537 10.672 85,37
IV 14.548 402 14.950 113,25

Укупно 41.550 1.497 43.047 85,41

 



Табеларни приказ изречених васпитно-дисциплинских мера  на крају 
првог полугодишта школске 2017/2018. год.

ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Опом.  и
ук.
одељ.ст.

Укор  од.
Већа

Укор
дирек.

Укор
наст. већа

Искључено Свега
из.васп.д.м.

Први 3 2 / / / 5
Други 4 3 / / / 7
Трећи 11 1 / / / 12
Четвр. 4 6 / / / 10
Свега 22 12 / / / 34

Табеларни приказ изречених васпитно-дисциплинских мера на крају наставне  
2017/2018. год.

Разред ук.и опом.
одељ.ст.

ук.одељ.
већа

ук.
директ.

ук.
настав.већа

укупно

I 4 6 - - 10
II 2 6 - - 8
III 4 1 - - 5
IV 3 2 1 - 6

Укупно 13 15 1 - 29

Податке обрадио                                                         Директор школе
педагог школе
____________________                                                                             __________________
Ивана Андрић Сарић          Небојша Лукић,проф.
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