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Увод: 
Економско-трговинска школа у Бечеју у школској 2014/2015. години обављала је делатност у 

области средњег образовања и васпитања. 

 

Школа је образовала ученике за рад и даље школовање: 

 у трајању од три године - у подручју рада ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ – 

образовни профили: трговац, посластичар, кувар и конобар,  

 у трајању од четири године - у подручју рада ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

– образовни профил:  туристички техничар (први, други разред и у огледу трећи и четврти 

разред), 

 у трајању од четири године – у подручју рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА у образовним профилима: економски техничар, пословни 

администратор (оглед –четврти разред), финансијски администратор (оглед–четврти разред), 

службеник у осигурању (оглед),  

на основу важећих планова и програма прописаних од Министарства просвете Републике 

Србије.  

 

У школи је било 35 одељења (24 на српском и 11 на мађарском наставном језику) са 747  

ученика. 

У току школске године школа је радила на основу Правилника о календару образовно-

васпитног рада средњих школа за шк. 2014/2015. годину, који је донео Покрајински секретар 

за образовање, управу и националне заједнице и свог Годишњег плана рада. 

 

Настава је (због недостатка простора) била организована у матичној школи у две смене, које 

су се мењале месечно, и у згради Гимназије Бечеј. 

 

Запослени су били у законском штрајку просветних радника од 17. новембра 2014. 

године до 31. марта 2015. године.  

 

Штрајк је отежао рад и функционисање школе. Запослени су кроз појачан рад са ученицима, 

кроз допунску, додатну и друге облике наставе настојали и у великој мери успели да 

надокнаде пропуштено градиво. 

Школска година успешно је завршена, део часова надокнађен је у периоду 01.04.2015.-

20.06.2015. године, о чему је поднет Извештај Школској управи Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја у Новом Саду. Запосленима који су штрајковали и којима део 

зараде због учешћа у штрајку није исплаћен, надокнађен је износ за надокнађене часове рада. 
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ЗАПОСЛЕНИ 

 
Р.бр. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

1.  Свирчев Жарка, Српски језик и књижевност 

2.  Хајдић Марија,Српски језик и књижевност 

3.  Суботички Наталија,Српски језик и књижевност 

4.  Петровић Ивана,Српски језик и књижевност 

5.  Јанков Ивана, Српски језик и књижевност 

6.  Бабић Милка, Српски језик и књижевност 

7.  Нађ Цигура Моника, Мађарски језик и књижевност 

8.  Рајшли Тинде, Мађарски језик и књижевност 

9.  Грбић Владимир, Физичко васпитање 

10.  Крајтмар Золтан, Физичко васпитање 

11.  Страјнић Горан, Физичко васпитање 

12.  Стакић Ксенија, Физичко васпитање 

13.  Малић Ивана, Математика 

14.  Ћурчић Драгана, Математика, помоћник директора 

15.  Букуров Радослав, Математика 

16.  Војновић Блаженка, Математика 

17.  Ферчик Карољ, Математика 

18.  Молнар Роланд, Математика и Хемија 

19.  Опинћал Душан, Историја 

20.  Новков Александар, Историја 

21.  Рожа Петер, Историја 

22.  Крнић Мирјана, Социологија и Логика 

23.  Нађ Каталин, Социологија 

24.  Вуканић Нада, Психолог 

25.  Тодоровић Даница, Социологија и Грађанско васпитање 

26.  Попов Катица, педагог-психолог 

27.  Милошчин Снежана, Веронаука 

28.  Штефанига Отилиа, Веронаука 

29.  Ћеримагић Лотос, Ликовна култура 

30.  Ачаи Ђерђи, Ликовна култура 

31.  Спајић Стеван, Рачунарство и информатика 

32.  Немет Тамаш, Рачунарство и информатика 

33.  Гложански Биљана, Пословна информатика 

34.  Дивљак Оливера, Пословна информатика 

35.  Рајшли Карољ, Рачунарство и информатика 

36.  Ракић Ана, Туристичка географија 

37.  Хозак Андреа, Географија 

38.  Бичкеи Борбала, Биологија 

39.  Травица Тамара, Биологија 

40.  Стојадиновић Савета, Енглески језик 

41.  Кењи Наташа, Енглески језик 

42.  Корпаш Санда, Енглески језик 

43.  Варга Ведран, Енглески језик 
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44.  Колунџић Зоран, Енглески језик 

45.  Оросламош Ерика, Немачки језик 

46.  Никитовић Мара, Немачки језик 

47.  Иванић Обрадовић Бранислава, економска група предмета 

48.  Гобелић Милица, економска група предмета 

49.  Векић Милица, економска група предмета 

50.  Ивковић Бранислава, економска група предмета 

51.  Прерадов Слађана, економска група предмета 

52.  Ковачев Жељка , економска група предмета 

53.  Иванић Добожанов Ивана, економска група предмета 

54.  Глигорић Мила, економска група предмета 

55.  Пап Драгана, економска група предмета 

56.  Поповић Олга, економска група предмета 

57.  Давидовић Југослав, економска група предмета 

58.  Николовски Наташа, економска група предмета 

59.  Тошић Сузана, економска група предмета 

60.  Мисић Биљана, економска група предмета 

61.  Бакрач Александра, економска група предмета 

62.  Матић Ђовчош Александра, економска група предмета 

63.  Марић Бојана, економска група предмета 

64.  Мркшић Александар, економска група предмета 

65.  Балаша Ендре, економска група предмета 

66.  Младеновић Биљана, економска група предмета 

67.  Мишков Хилда, економска група предмета 

68.  Миросављевић Едит, економска група предмета 

69.  Лукач Леа, економска група предмета 

70.  Крижан Карољ, економска група предмета 

71.  Дујин Чила, економска група предмета 

72.  Тот Ангела, економска група предмета 

73.  Шифлиш Кристина, економска група предмета 

74.  Хрњак Бранислав, Право 

75.  Палоташ Агота, Право 

76.  Лазић Нада, Право 

77.  Булут Весна, Познавање робе 

78.  Будиша Рајка, Куварство 

79.  Вуковић Софија, Услуживање, помоћник директора 

80.  Тот Силвестер, Услуживање 

81.  Батори Жолт, Посластичарство 

82.  Ерег Ева, Куварство 

83.  Живков Аксин Снежана, Посластичарство 

84.  Сабо Жолт, Куварство 

 СЕКРЕТАРИЈАТ  

85.  Ковачев Гордана, директор 

86.  Марковић Вера, секретар 

87.  Татић Милијана, шеф рачуноводства 

88.  Голушин Магдалена, административни радник 

89.  Вуковић Марко, административни радник 

90.  Гостовић Јелена, секретар 
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 ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

91.  Ференци Атила, техничко лице 

92.  Келемен Маргита, техничко лице 

93.  Ђурић Снежана, техничко лице 

94.  Протић Марија, техничко лице 

95.  Протић Данијела, техничко лице 

96.  Војновић Светлана, техничко лице 

97.  Сабо Кристина, техничко лице 

98.  Милованов Јелена, техничко лице 

99.  Сабо Рената, техничко лице 

 

 

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА ЗА ШКОЛСКУ 

2014/2015. ГОДИНУ 
 

        

Први и други разред, 18 одељења  Септембар 2014. ПРЕПОДНЕ 

Разред Смер Настав. 

језик 

Одељ

ење 

Бр. 

уч. 

Одељењски старешина 

 

Први 

9 

одељења 

Пословни администратор С 11 17 Суботички Глишин Наталија 

Службеник у осигурању-огл С 12 15 Гложански Биљана 

Финансијски администратор С 13 27 Векић Милкица 

Економски техничар С 14 13 Прерадов Слађана 

Пословни администратор  М 15 25 Крајтмар Золтан 

Финансијски администратор М 16 19 Дујин Чила 

Туристички техничар С  17 24 Петровић Ивана 

Кувар С 18 18 Стакић Ксенија 

Кувар/посластичар М 19 30 Батори Жолт 

 

Други 

9 

одељења 

Пословни администратор С 21 17 Хајдић Марија 

Службеник у осигурању-огл. С 22 21 Страјнић Горан 

Финансијски администратор С 23 20 Николовски Наташа 

Економски техничар С 24 18 Матић Ђовчош Александра 

Пословни администратор М 25 22 Молнар Роланд 

Финансијски администратор М 26 22 Крижан Карољ 

Туристички техничар-огл. С 27 18 Варга Ведран 

Кувар/конобар С 28 18 Колунџић Зоран 

Кувар/посластичар М 29 30 Штефанига Отилиа 
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Трећи и четврти разред, 17 одељења  Септембар 2014. ПОПОДНЕ 

Разред Смер Настав. 

језик 

Одељ

ење 

Бр. 

уч. 

Одељењски старешина 

 

Трећи 

10 

одељења  

Пословни администратор С 31 27 Глигорић Мила 

Службеник у осигурању-огл. С 32 22 Бакрач Александра 

Финансијски администратор С 33 22 Свирчев Жарка 

Економски техничар С 34 24 Спајић Стеван 

Пословни администратор М 35 24 Оросламош Ерика 

Финансијски администратор М 36 17 Нађ Цигура Моника 

Туристички техничар-огл. С 37 22 Кењи Наташа 

 Трговац  С 38 10 Мркшић Александар 

Кувар/посластичар М 39 26 Сабо Жолт 

Кувар/конобар С 310 17 Букуров Радослав 

 

Четврти  

7 

одељења 

Пословни администр.-огл. С 41 24 Ивковић Бранислава 

Службеник у осигурању-огл. С 42 21 Бабић Милка 

Финансијски админист.-огл. С 43 23 Пап Драгана 

Економски техничар С 44 28 Тодоровић Даница 

Пословни администр.-огл. М 45 24 Палоташ Агота 

Финансијски админист.-огл. М 46 24 Лукач Леа 

Туристички техничар-огл. С 47 21 Давидовић Југослав 

 

Школа обавља преквалификацију и доквалификацију одраслих, као и завршетак започетог 

школовања по решењима и инструкцијама Покрајинског секретаријата за образовање, управу 

и националне заједнице, у својим подручјима рада. 

 

Настава се одвијала у континуитету,  са организованом додатном и допунском наставом по 

потреби и према плану, отежана због штрајка просветних радника. 

 

Седнице Наставничког већа школе одржавале су се редовно, 22 седница, и у складу са 

потребама саме школе. На седницама су разматране теме из надлежности и према плану рада 

Наставничког већа, решавани проблеми ученика, организациони и текући проблеми. 

Анализирали су се закључци са седница Одељенских већа, водећи рачуна о специфичности 

појединих образовних профила које се образују у нашој школи. Наставничко веће састајало 

се интензивније у периоду Штрајка просветних радника, ради праћења остварености 

образовно-васпитног рада и организације наставе, а посебно ваннаставних активности: 

допунске, додатне и припремне (за матуру) наставе, о чему су се водиле евиденције у 

Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада. 

 

 

Одељењска већа одржавана су редовно (скоро сваког месеца, уочи наставничког већа). На 

њима је евидентирана потреба за одржавањем часова додатне и допунске наставе и решавани 

проблеми који су се појављивали у појединим одељењима у току школске године. Обавезних 

пет седница реализовало је свако од 35 већа: на почетку школске године и на крају сваког 

квартала. Појачан рад одељењских већа подстакнут је оснивањем и интензивним радом Тима 

за подршку ученицима. 
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Праћење и реализација огледа вршила се заједно са партнерима (Министарством просвете, 

Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Центром за стручно и уметничко 

образовање и васпитање, ГИЗ-ом, ГОПА-Модернизација система средњег стручног 

образовања. 

О реализацији огледа и његовом праћењу водили су рачуна тимови наставника образовних 

профила и редовно извештавали.  

Девети пут је за ученике образовног профила пословни администратор у школи 

организовано полагање Матурског испита у сарадњи са ЦЕНСУО, социјалним партнерима и 

Тима за матурски испит у нашој школи. Наставници школе дали су максимални допринос, те 

је овај испит прошао без проблема у нашој школи. 

Осми пут је организовано полагање матурског испита за образовни профил финансијски 

администратор, наставници  из наше школе дали су велики допринос креирању матурских 

задатака. Матурски испит реализован је успешно у сарадњи са ЦЕНСУО и социјалним 

партнерима. 

По пети пут, организовано је полагање матурског испита за образовни профил службеник 

осигурања. Као и у ранијим матурама у изради матурских задатака и за овај профил, активно 

су учествовали и наставници наше школе. 

У школи су „функционисала“  22 виртуелна предузећа.  

Практична настава за Туристичког техничара у огледу, који реализујемо пет година, 

реализује се преко образовног софтвера Пивредног друштва „Радмонда“ Ниш. Имају две 

туристичке агенције (виртуелне). 

 

Школски одбор састајао се  редовно и по потреби, верификовао одлуке Савета родитеља и 

доносио одлуке из своје надлежности. 

 

Савет родитеља донео је  одлуке из своје надлежности-план и програм екскурзија, годишњи 

план рада, висина родитељског доприноса (његова употреба на свакој седници је оправдана 

од стране директора у оквиру сагласности за употребу финансијских средстава). Савет даје 

апсолутну подршку школи у тежњи стварања бољих услова за рад, за осавремењавање 

наставе и набавку нове опреме и др.  
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МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

Шта се купило/радило износ Извор  

Рачунарска опрема 

2 лап топ рачунара 

3 пројектора 

1 штампач 

1 камера 

7 ЦД плејера 

276560,00 

22560,00 

Буџет општине 

Родитељски допринос 

Рачунарска опрема 

16 рачунара 

3 ТВ-а 

1 штампач 

500000,00 

122864,00 

Покрајински секретар.образ. 

Родитељски допринос 

1 лап топ 

1 пројектор 

69880,00 Пројекат  

Репродуктивно здравље младих 

Кречење учионица 4 и 6 16750,00 Буџет општине 

Радови, пресељење радионице домара 194730,00 Буџет општине 

Набављен ситан инвентар и мали 

апарати за кухињу 

82248,00 Родитељски допринос 

Награде за ученике: 

Књиге, таблети, сатови... 

Надокнада штете ученицима и 

издавачу. 

107329,00 Родитељски допринос 

Штампање ученичког часописа 

Моменат младих 

37000,00  

Тракасте завесе-кабинет матерњи   

Сервис паник расвете   

Санација крова изнад учионице бр.8 и 

канцеларије директора 

  

Израда бежичне интернет мреже-

покривена цела школа 

 сами 

Осигурани сви ученици школе Око 282000,00 Родитељски допринос 

Прослава дочека Деда Мраза   

Прослава Светог Саве   
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

У складу са Годишњим планом рада школе реализовало се стручно усавршавање наставника, 

а у складу са веома отежаним финансирањем делатности школе од стране локалне 

самоуправе и штрајком. 

 

У досијеима запослених, и у евиденцију школског педагога Катице Попов Миличевић. У 

портфолиу сваког наставника. 

 

АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТИМА 
 

1. „Модернизација система средњег стручног образовања“ је пројекат који се наставља у 

образовном профилу Туристички техничар. 

2. Школа наставља са реализацијом пројекта ``Школа без насиља``, који се реализује у сарадњи 

Покрајинског секретаријата и УНИЦЕФ-а, као и Пројектом „Зауставимо дигитално насиље“ 

у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете; 

3. Секретаријат за омладину и спорт АП Војводине  реализовао је са нашом школом  Пројекат 

„Репродуктивно здравље младих“ у 4 одељења другог разреда.   

4. Република Мађарска, Пројекат „Без граница“ са школом „Пецелт Јожеф“ из Сентандреје – 

размена ученика; 

5. Република Мађарска, Пројекат „Без граница“ са школом Угоститељско-трговинско-

туристичком стручном школом ГОУРМАНД из Будимпеште - размена ученика; 

6. Учешће и трећа награда у Пројекту „Интернест“ за развој школских библиотека Србије; 

Активности у мањим пројектима набројане су у извештајима о раду тимова школе. 

Активно учешће у раду Заједнице економских, трговинских и угоститељских школа 

Републике Србије. 

 

НАСТАВА 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ: 
 

ИЗВЕШТАЈ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ПРИПРЕМНЕ И СЕКЦИЈА 
р. 

бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ допунска 

додатна/ 

припремна секције укупно 

1 Свирчев Жарка 22 179   201 

2 Петровић Ивана 1   8 9 

3 Јанков Ивана 12 25 11 48 

4 Суботички Глишин Наталија 54 20   74 

5 Хајдић Марија 24     24 

6 Рајшли Тинде 1 24   25 

7 Стакић Ксенија   65   65 

8 Страјнић Горан   63   63 

9 Крајтмар Золтан   1   1 

10 Ћурчић Драгана 38 22   60 

11 Букуров Радослав 16 16   32 

12 Ивановић Војновић Блаженка 8     8 

13 Јакшић Срђан 44 10   54 

14 Стефановић Сања 6     6 
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15 Малић Ивана 61 1   62 

16 Ферчик Карољ 52     52 

17 Молнар Роланд 34     34 

18 Адам Рита  50 17   67 

19 Опинћал Душан   19   19 

20 Новков Александар 17     17 

21 Тодоровић Даница 12     12 

22 Крнић Ракочевић Мирјана 2 30 39 71 

23 Шурањи Нађ Каталин 3     3 

24 Немет Тамаш 17     17 

25 Дивљак Оливера 51 24 29 104 

26 Гложански Попов Биљана 31 24 22 77 

27 Спајић Стеван     9 9 

28 Иванић Добожанов Ивана 43     43 

29 Иванић Обрадовић Бранислава 35 22   57 

30 Гобелић Милица 17 48   65 

31 Векић Милица 14 20   34 

32 Ивковић Бранислава 11 8   19 

33 Прерадов Слађана 26 15   41 

34 Поповић Олга  18 2   20 

35 Николовски Наташа  7     7 

36 Мисић Биљана 35 40   75 

37 Бакрач Александра 26 12   38 

38 Тошић Сузана 12     12 

39 Матић Ђовчош Александра 12     12 

40 Пап Драгана 17 38   55 

41 Марић Бојана 2     2 

42 Младеновић Биљана 14 3   17 

43 Миросављевић Едит 37     37 

44 Дујин Чила  26     26 

45 Лукач Леа  16     16 

46 Тот Ангела  27     27 

47 Шифлиш Кристина 27     28 

48 Крижан Карољ 64 9   73 

49 Палоташ Агота 22     22 

50 Вуканић Нада 11     11 

51 Лазић Душановић Пасело Нада 9     9 

52 Ракић Ана 1 4   5 

53 Хозак Андреа 18     18 

54 Травица Тамара 7     7 

55 Арсић Наташа 33     33 

56 Вуковић Софија 25     22 

57 Булут Весна 11     11 

58 Ерег Ева  29     29 

59 Сабо Жолт  15 15   30 
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60 Штефанига Отилија 15     15 

61 Милошчин Снежана     8 8 

62 Кењи Наташа 14     14 

63 Корпаш Санда 27     27 

64 Стојадиновић Савета 33 12   45 

65 Никитовић Мара 34 1   35 

66 Оросламош Ерика 38 31   69 

67 Галго Ференци Андреа   16   16 

укупно 1362 657 126 2143 

Практична настава и часови у блоку остварени су у школи, привредним друштвима и 

установама. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2014/15. ГОДИНЕ 
 

 

- налази се у прилогу овог документа 

 
 

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 2014/15. ГОДИНЕ – август 

2015. године 
4. степен 

одељење Ук.ученика изашли положили одлични Вр.добри Добри  довољни Просек негативни 

4.1 24 24 24 19 5 - - 4,74  

4.2 21 21 21 9 11 1 - 4,19  

4.3 23 23 23 13 5 5 - 4,26  

4.4 26 25 25 7 6 9 3 3,64  

4.5 24 24 24 22 2 - - 4,79  

4.6 24 24 23 10 10 2 1 4,20 1 

4.7 20 19 19 8 9 2 - 4,16  

укупно 162 160 159 88 48 19 4  1 

Релативно:    55 30 11,9 2,5  0,6 

Просечна оцена на матурском испиту је 4.36 

 

3. степен 
одељење Ук.ученика изашли положили одлични Вр.добри Добри довољни просек Негативни   

3.8 10 10 10 2 6 2 - 3,75  

3.9 25 25 25 9 12 3 1 4,16  

3.10 17 16 16 - 8 2 6 3,13  

Укупно: 52 51 51 11 26 7 7   

Релативно:    21,6 51 13,7 13,7   

Просечна оцена на завршном испиту је 3,80 

 

Успех школе на матурском/завршном испиту - укупно 
 Ук.ученика изашли положили одлични Вр.добри Добри довољни просек Негативни 

Школа-

апсолутно 

214 211 210 99 74 26 11  1 

Школа-

релативно 

 100 100 46,9 35,1 12,3 5,2  0,5 

Просечна оцеан школе на матурском/завршном испиту је 4.23 
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ВУКОВЦИ, шк. 2014/15. године 

Име и презиме одељење  

Ања Дошић 4.1  

Оливера Мудрински 4.1  

Тијана Ђурић 4.2  

Тијана Јеросимић 4.2  

Касандра Вујков 4.2  

Сладјана Гајинов 43  

Мирослав Кобиљски 43 11. Републичко такмичење из Рачуноводства 

Јована Копренов 43  

Перица Милићев 4.4  

Милош Ђурашиновић 4.4  

Чанак Валентина 4.5  

Гуци Андреа 4.5  

Нађ Кристиан 4.5  

Вајда Кристина 4.5  

Јагић Хенриета 4.6  

Стефан Нонковић 4.1 4. Републичко такмичење Пословна 

информатика и Председник Ученичког 

парламента ЕТШ 

Драгана Савић 4.3 1.Републичко такмичење Основи економије 

Александра Гурјанов 4.1  

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА  И НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ, шк.2014/15. Година 
 

 

Име и презиме 

оде

љењ

е 

Такмичење 

Ра

нг  

(ме

сто

) 

Ниво 

(опш/окр/ 

покр/реп) 

Нас

т.ј. 

(с/м

) 

Савић Драгана 4.3 Основи економије 1. републичко с 

Нонковић Стефан 4.1 Пословна информатика 4. републичко с 

Станковић Гојко 2.3 Математика 2. републичко с 

Милић Саша  2.3 Књижевна олимпијада 3. републичко с 

Владимир Салатовић 1.7 Математика-“Кенгур без 

граница” 

4. републичко с 

Шинкович Арон 4.5 Пливање 2. републичко м 

Киш Чонгор 3.9 Куварство са практичном 

наставом- 12.реп. 

1. окружно м 

Василић Бојана 2.7 Историја 3. окружно с 

Пољак Анета 4.5 Стони тенис-5.реп. 1. окружно м 

Ненад Кудрић 1.3 Математика-13.реп. 1. окружно с 

Владимир Попов 3.4 Математика-24.реп. 1. окружно с 

Мирослав Кобиљски 4.3 Рачуноводство-11.реп. 1. окружно с 

Ела Мартич 3.5 УТС-КМВ - самостални 4. окружни м 
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литерарни рад: публицистика 

Андреа Балинд 3.5 Из мађарског језика 3. окружно м 

Ана Првуљ 3.10 Куварство са практичном 

наставом 

2. општинско с 

Андреа Балинд 3.5 Мађарски језик 3. општинско м 

  Мали фудбал-екипа 1. општинско  

  Кошарка – мушка 1. општинско  

  Кошарка – женска 1. општинско  

  Одбојка-женско 2. општинско  

  Рукомет-женска 2. општинско  

  Рукомет-мушки 2. општинско  

Душан Карапанџа (3.3), 

Александар Јерков, 

Стевица Митровић (3.1),  

Татјана Мирилов, 

Вукашин Стојановић и 

Милка Новаков (4.3) 

 6. фестивал креативности 

Интернест, 14. јун, Београд 

(тема медијска писменост, 

пројектни задатак медијски 

мониторинг, рад култура 

младих у медијима – извештај и 

документарац) 

3. републичко с 

Тамара Бакрач,  

Саша Милић,  

Вељко Сегедински, 

Анђела Зувић 

2.3 Библиоигре, Градска 

библиотека Бечеј, новембар 

2014. 

1. општинско с 

Алексеј Оњин  2.3 Алексеј Оњин 2.3 1. републичко с 

 

Ученици наведени у претходној табели награђени су наградама које је прибавио Савет 

родитеља школе. 

Ученици који су током читавог школовања у нашој школи остварили одличан успех, као и 

они који у току школске године нису остварили ни један изостанак награђени су књигом. 

 

Ученик генерације у шк. 2014/15. години је Александра Гурјанов, ученица 4.1 одељења, 

која је током читавог школовања учествовала на бројним такмичењима и остваривала 

запажене резултате. 

 

Спортиста генерације у шк. 2014/15.години је Арон Шинкович, ученик 4.5 одељења који је 

на Републичком такмичењу у пливању остварио 2. место. 

 

Напомена: Први пут су ученик генерације и спортиста генерације наше школе бирани по 

новоустановљеним правилима, која су потпуно јасна и транспарентна и у току прошле 

школске године усвојило их је Наставничко веће и Школски одбор Школе. 

 

Гордана Ковачев, директорка Економско-трговинске школе у Бечеју 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ПЕРИОД 01.09.2014.године 

- 31.08.2015. године 
 
Директор школе обављао је послове из своје надлежности у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о средњој школи, Статутом школе, Школским 

развојним планом, Годишњим програмом рада и Планом рада директора школе. 

 

Рад директора школе обележиле су ове године два битна догађаја: 
1. освајање Националне награде за квалитет и пословну изврсност „Оскар 2014“, додељен од 

стране Привредне коморе Србије, и 

2. Штрајк просветних радника, који је у нашој школи трајао од 17.11.2014. до 31.03.2015. 

године. 

 

Планирање и програмирање рада  

Израда извештаја о раду школе за 2013/14. годину, израда Годишњег плана рада за. годину, 

2014/15.   израда  програма рада директора школе за 2014/15., израда и реализације 

практичне наставе, блок наставе, матурских, завршних, поправних, разредних и других 

испита који се реализују у школи, израда документације неопходне за праћење образовно-

васпитног рада.  

Непрекидно усавршавање организационЕ структуре школе, помоћ у планирању, 

програмирању рада школских тимова. 

Континуирани рад на побољшању организационе структуре са Тимом за квалитет. 

Са Педагошко-психолошком службом сачињен је месечни план активности у школи и 

праћена његова реализација. 

 

Организационо-материјални задаци 

Организација рада на почетку школске године: 

 организовање уписа ученика свих разреда, 

 решавање проблема простора у нашој школи (проблем још увек није трајно решен, али су 

окречене и од влаге заштићене подрумске просторије у згради Гимназије, које школа 

користи),  

 организација наставе (обзиром на недостатак простора је веома компликован посао, са 

честим изменама распореда часова),  

 попуњавање упражњених радних места, берза просветних радника, сарадња и састанци у 

ШУ Нови Сад, 

 подела послова и задатака запосленима,  

 именовање одељенских старешина,  

 формирање група за верску наставу и грађанско васпитање и страни језик, 

 организација рада и избор изборних предмета, кадровска, организациона и др.решења и 

проблеми 

 побољшање материјалних услова, набавка, конкурси на побољшању материјалног 

положаја школе; 

 организација рада у време штрајка просветних радника, решавање организационих и др. 

проблема у условима штрајка; 

Обављање оперативних и организационих послова:  

 Ценус обрасци,  

 подаци  за Управу за јавна плаћања и трезор,  

 израда базе података и докумената за праћење огледа у сарадњи са ЦЕНСУО 

 рад на еЦЕНУС-у, 
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 рад на Пројекту Репродуктивно здравље младих у АП ВојводиниПланирање, организација 

и припрема седница Наставничког већа школе и других тела и тимова у ингеренцији 

директора; 

 организација и контрола матурских и завршних испита, као и њихова припрема и 

планирање, 

 подршка наставницима у организацији свих прослава, манифестација, спортских 

такмичења и др. активности. 

 употреба Софтвера за менаџмент документацијом за све запослене у школи, као и њихова 

обука и мотивација за коришћење,  

 реализација захтева директора да се комплетна документација наставника појединачно 

(годишњи и оперативни планови, припреме за наставу и др.), одељењских старешина, 

школских сектора и тимова „похрани“ у Софтвер за менаџмент документацијом, што је 

великим делом учињено, као што се и сам Софтвер мења и усавршава, у складу са 

потребама; 

Буџетирање: 

 прибављање у отежаним условима и  рационална употреба финансијских средстава у 

школи,  

 израда пресека у реализацији буџета, 

 интензивни рад, као и претходних година, на стварању што бољих услова за рад ученика и 

наставника, 

 конкурисање за финансијска средства донаторима и буџетима виших нивоа власти;  

 организовање и учествовање у  изради пописа имовине, завршног рачуна и  финансијског 

плана. 

Остали организациони задаци: 

 организација одлазака ученика на такмичења, екскурзије и излете; 

 прибављање недостајућих наставних средстава  

 

Педагошко-инструктиван рад остварен је кроз:  

 перманентну сарадњу са наставницима, коју је потребно непрекидно побољшавати, иако 

је то тешко због недостајућег простораотворен приступ у решавању проблема у 

образовно-васпитном раду,  

 партнерски однос са наставницима,  

 побољшања организационе структуре школе по EFQM моделу; 

 обилазак часова наставника-приправника и помоћ у решавању њихових проблема 

 сарадња са наставницима менторима и ПП службом, посебан акценат био је на квалитету 

одржаног часа, активно учешће у раду Сектора Економија, право и администрација и  

имплементацију огледа; 

Редовно је вршена контрола педагошке документације од стране директора, помоћника 

директора и ПП службе.  

Наставници приправници су пријављени за полагање испита за стицање лиценце за рад. 

Обезбеђена је стручна литература, часописи и др. средства за наставнике и ученике, као и 

остале запослене, у складу са могућностима школе.  

Организовано је полагање стручних испита за наставнике, као и инструктажа и комисијска 

посета часовима, а и обрада захтеване документације у вези са стручним испитима за 

наставнике.   

Посебан акценат је стављен на  перманентну комуникацију са родитељима и ученицима 

школе – 2 сата дневно (8-10 сати недељно),  рад на решавању конкретних проблема ученика 

и родитеља континуиран и непрекидан, приоритетан; 
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Добијен судски спор у корист школе, са наставником којем је изречена мера отказа, због 

повреде забране. 

 

Анализа реализације планова и рада стручних органа и већа и тимова 

Донет је нови Школски развојни план за период 2015 – 2019 година.Праћена је реализација 

Годишњег програма рада школе, месечног плана (у сарадњи са ПП службом), тромесечни 

успех и владање ученика, вршена је израда великог броја извештаја за разне кориснике 

(МПС, ПСКОК Нови Сад, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, ГИЗ, 

Културконтакт, Градска Библиотека, Дом здравља, спортски клубови, Центар за стручно и 

уметничко образовање и васпитање и др.) 

Софтвер за управљање документацијом у многоме доприноси ефикасности рада, ажурности, 

информисаности у школи. У школи се Софтвер успешно користи. 

 

Рад у стручним органима школе 

 Руковођење радом Наставничког већа,  Педагошког колегијума, Школског тима за 

квалитет, присуство седницама одељенских већа, и тимова у којима је то законска обавеза, 

као и тимова код којих је помоћ директора била потребна.  

 Учешће у раду Стручног већа економиста, квалитативно обогаћеног кроз организацију 

тимова образовних профила и организацију Сектора у подручју ЕПА и ТУТ;. 

 Припрема седнице Школског одбора са председником ШО и секретаром школе,  

 Припрема седница Савета родитеља са Председником СР и ПП службом.  

 Обављање извршних послова на спровођењу одлука поменутих органа у складу са 

законом и прописима у области образовања. 

Активно учешће директора у: 

 сарадњи са институцијама и организацијама из културног и јавног живота и струке – 

економске, трговинске, угоститељске и туристичке, 

 Правовременом достављању података Општинској управи, Просветном инспектору 

општине Бечеј, Министарству просвете, и Заводима у његовој надлежности, 

Покрајинском секретаријату за образовање Нови Сад, и другим партнерима Школе 

 

Такмичења на којима је школа учествовала и остварила запажене резултате подржана су од 

стране директора школе.  

Прикладно је обележен Дан просветних радника, Нова година, дочек Деда Мраза, Свети 

Сава-Школска слава, Дан заљубљених, 8. март. 

У мају су сви матуранти школе учествовали у Плесу са Европом, те том манифестацијом 

улепшали градски трг – Погачу. 

Приредбе поводом Школске славе и Испраћаја матураната, на општинском нивоу, помериле 

су значајно захтеве у погледу квалитета јавног наступа школа и афирмисале рад школе на 

локалном нивоу. 

Објављен је још један број часописа „Моменат младих“. 

У тексту Извештаја о раду школе побројане су све активности наставника и ученика које су 

подржане од стране директора. 

Учешће директора на бројним радионицама, састанцима, активу директора у општини, 

семинарима, саветовањима у организацији МПС-а, ПСКО Нови Сад, састанцима Заједнице 

економских школа.  

Највећи успех, односно још један доказ континуираног, озбиљног рада запослених и 

директора ове школе је Национална награда за квалитет и пословну изврсност „Оскар 

квалитета 2014“ којом је школа награђена од стране Привредне коморе Србије, 

новембра 2014. године. Наша школа је прва школа која је понела ову награду, у 

двадесет година дугој историји додељивања, и школа је која се сама, уз подршку 
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немачког ГИЗ-а одлучила да провери квалитет свог рада и подвргне се процени 

најбољих домаћих експерата у области квалитета рада организација. 
 

У Бечеју, 15.09. 2015.                                            Директор Економско-трговинске школе  

Гордана Ковачев 

 

 

 

Ванредно образовање 

ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА  ШКОЛСКУ 

2014/2015. ГОДИНЕ 
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уговори, решења, 

записници, свеска 

са подацима, 

матичне књиге, 

испитне пријаве 

Документација 

ученика 

у регистраторима и 

деловодницима за 

ванредно образовање 

Распореди- 

консултација, 

испита, часова 

наставе .. 

У регистратору, на 
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годишњи 

У регистратору, на 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА ОПШТЕОБРАЗОВНОГ СЕКТОРА У ШКОЛСКOJ 

2014/2015. ГОДИНИ 
 

Сектор: Општеобразовни 

 Руководилац: Драгана Ћурчић      

Циљ  Предвиђене активности Доказ Напомена 

Испраћен  рад 

тимова из сектора 

 

Уговарање циљева са координаторима 

тимовима: матерњи језик, страни језик, 

математика, физичко, информатика,   

друштвена група предмета 

План рада тима за 

школску 2014/15. годину 

Циљеви тимова из овог сектора 

везани су за подизање 

квалитета наставе. 

 

Редовни састанци са координаторима 

тимова  

Записници са састанка 

Полугодишњи извештај 

Праћење рада 

наставника из 

сектора 

Прегледани годишњи планови 

наставника из сектора 

Формирана база 

годишњих планова на QM 

star-у. 

Издато и потписано 

решење о 40-часовној 

радној недељи 
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Месечно праћење предаје оперативних 

планова и скица часова и обавештавање 

директора 

Табела праћења, база 

скица и планова на QM 

star-у 

 

До 01. јуна 2015. руководилац сектора 

ће посетити бар 18 часова наставника 

из сектора 

Извештај са посећених 

часова. Припрема часа. 

 

Активност није реализована. 

Пошто је дошло до измена у 

тиму математика, посвећена је 

већа пажња колегама које су 

дошле. Часови осталих колега 

нису посећени услед 

дуготрајног штрајка. 

Праћење стручног усавршавања 

наставника 

Сертификат у досијеу 

запосленог. 

Сваки запослени има 

табелу индивидуалног 

стручног усавршавања. 

 

Предлог: од школске 2015/16. 

године, формирати тим за 

стручно усавршавање.  

Прикупљање и анализа извештаја 

наставника  

Полугодишњи и годишњи 

извештаји   

 

Имплементација 

одлука 

руководства 

школе 

Састанак са руководством школе Извештај са састанка  

Састанци са координаторима тимова 

ради обавештавања о одлукама 

руководства школе 

Извештај са састанка 

Писмена упутства 

Праћење имплементације одлука  Извештај  

 

 

 

 

Евалуација рада 

сектора 

Прикупљање и анализа извештаја 

тимова  

 

Извештај о евалуацији и 

предлог мера за 

побољшање рада 

Сарадња са координаторима 

тимова добро функционише.  

Тим страни језик  

Порадити на успостављању 

боље сарадње међу члановима. 

Колегиница Корпаш је отишла 

Састанак руководиоца и координатора 

тимова ради заједничке анализе и 

побољшања рада сектора (уједно и 

тимова) 
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Предлог мера за побољшање рада 

сектора 

из школе-нашла је други посао. 

Тим математика  

И даље постоји нестручна 

заступљеност на оба наставна 

језика. Само две наставнице 

имају лиценцу. 

Тим матерњи језик  

Добио свој кабинет који је 

опремљен заједничким снагама 

наставника и школе. 

Тим физичко васпитање  

Постоји проблем стручног 

усавршавања нарушених 

међуљудских односа. 

Тим друштвена група предмета,  

Изабран  је нови координатор. 

Претходни координатор, 

Новков Александар више не 

ради у школи-технолошки 

вишак.  Договорено је да се тим 

ове године позабави Ученичким 

парламентом. 

Сви тимови морају више 

порадити на примени општих 

стандарда постигнућа.  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Актив професора ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА извештај за 

2014/2015.год. 

 
-„Трке улицама града“ одржане 08.10.2014.год.,улествовало је око 50 деце из наше школе. 

Освејена су следећа места: 

Први разред- у категорији девојака Јелена Јечански је освојила прво место. 

Други разред- у категорији девојака Ана Балинд је освојила друго место а у категорији 

момака Стефан Дражић је освојио прво место. 

Трећи разред- у категорији девојака Тамара Кељачки је освојила треће место а у категорији 

момака Александар Проданов је освојио друго а Михајло Михаловић треће место. 

СТОНИ ТЕНИС 

-Општинско такмичење у стоном тенису одржано 10.10.2014.год. 

Ученице које су освојиле ПРВО место у категорији парова су: 

1.Пољак Анета 4.5 

2.Болок Клементина 4.5 

Ученици који су освојили друго место су: 

1.Чолак Давид 4.7 

2. Божић Реља 3.1 

КОШАРКА 

-Општинско првенство у кошарци одржано 21.10.2014.год. Освојено ПРВО место и у 

мушкој и у женској конкуренцији. Састав екипе: 

Мушка екипа:                                                              Женска екипа: 

1.Перица Милићев 4.4                                          1.Зорана Танурџић 2.2 

2.Игор Гаковић 4.1                                                  2.Милица Јоцковић 2.3 

3.Митић  Душан 4.7                                                3.Марина Шведић 4.1 

4. Марко Борјанин 4.2                                           4.Софија Хајдић 2.3 

5.Данило Барјактаровић 4.1                                5.Анђела Игњић    1.4     

6.Никола Алексић 1.8                                            6.Јелена  Калабић 3.1 

7.Александар јеремић 1.3                                    7.Јелена Лончаревић 2.4 

8.Саша Бановић 1.1                                                8.Ардита Љикај 2.4 

9.Марко Комненовић 3.7 

10.Никола Танасијин 2.8 

11. Исидор Милованов 1.7 

12.Реља Шевић 3.7 

13.Милутин Бугарски 

КУП ТОЛЕРАНЦИЈЕ  

Куп Толеранције одржан је ове године у Зрењанину у периоду од 21-23. новембра. Наша 

школа се представила у женском баскету и освојила ТРЕЋЕ место. Екипа је била у следећем 

саставу:  

Ученице: Шведић Марина 4.1, Јоцковић Милица 2.3, Хајдић Софија 2.3 и Танурџић Зорана 

2.2.   

ФУДБАЛ 

Општинско првенство је одржано 26.11.2014. Освојено је прво место. 

Окружно првенство у фубалу одржано је 11.12.2014. у Бечеју. Освојено је пето место. 

Састав екипе: 
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1. Божић Реља                           8.Исидор Милованов 

2. Михајловић Михајло           9. Драган Попов 

3.Думановић                             10.Далибор Бечановић 

4.Ђукић Лика                              

5.Симендић Никола 

6.Дражић Стефан 

7.Алексеј Оњин 

ПЛИВАЊЕ 

Окружно првенство у пливању одрђано је 6.11.2014. год. у Новом Саду. Учествовала су 

наша три ученика: Јечански Јелена- освојила је 1.место на 100м леђним стилом; 

Шинкович Арон – освојио је 1.место на 100м слободним стилом и Богојев Момчило- 

освојио је 7.место у дисциплини прсно. 

Републичко првенство у пливању одржано је 25.11.2014. год. у Београду. Ученик Шинкович 

Арон освојио је 2. место у дисциплини 100м слободнимј стилом, док је такође наша ученица 

Јечански Јелена освојила 2. место у дисциплини 100м леђним стилом. 

 

ОДБОЈКА 

Општинско првенство у одбојци одржано је 2.12.2014.год. Наша школа је освојила друго 

место у женској конкуренцији. 

Састав екипе: 

1. Спајић Мирослава  4.1                    6. Вицо Јована 1.2 

2. Грозданић Слободанка  3.4           7. Лончарски Јелена 2.4 

3. Трнинић Сања  3.4                            8. Нађ Нађа  2.4 

4. Дебељачки Сања 2.7                       9. Ивегеш Светлана  2.4 

5. Илкић Милица 2.2 

 

У  периоду од 1.12-20.12.2014. године настава физичког васпитања се одржавала на 

затвореном базену ОСЦ „Ђорђе Предин-Баџа“ од 10h-14h. Ученицима наше школе пружена 

је обука пливања и усавршавање техника разних стилова пливања. За три недеље кроз обуку 

и усавршавање просло око 450 деце наше школе. 

 

СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

Одржан је 29.01.2015.год. и учествовале су три средње школе. Наша школа је освојила 

ДРУГО место. Састав екипе: 

1. Божић Реља                           8.Исидор Милованов 

2. Михајловић Михајло           9. Драган Попов 

3.Думановић                             10.Далибор Бечановић 

4.Ђукић Лика                              

5.Симендић Никола 

6.Дражић Стефан 

7.Алексеј Оњин 

 

РУКОМЕТ 

Дана 15.04.2015. одржано је такмичење у рукомету за средње школе. 

У женској конкуренцији Економско - трговинска школа освојила је 2. место. 

У мушкој конкуренцији је такође освојила 2. место. 

Састав Екипе: 

1. Перица Милићевић     IV4                                               1. Танурџић Зорана II 2 

2. Миленковић Николa         I8                                            2. Шведић Маринa  IV1 

3. Драгин Дарко                III4                                                3.   Милетић Гордана   IV7                
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4. Јојкић   Негосла    III4                                                         4. Балинт Ана        II7 

5. Маркановић Стефан     III4                                               5. Радовановић Марија II 7 

6. Броћета Немања       IV4                                                   6. Дебељачки НиколинаIV1 

7. Драговић Душан       III2                                                    7. Спајић МирославаIV1 

8. Местер Доминик       III9                                                   8. Хајдић СофијаII3 

9. Бабић Никола  III4 

10. Симендић Никола III3 

 

KРОС РТС-а 

Оджан 27.05.2015. на долми крај Тисе. Учествовало 100 ученика наше школе.  

1. место - Јечански Јелена 1.1, Шмиркас Дијана 2.7 

2. место - Тараило Јована 1.1, Светлана Ивегеш 2.4, Филиповић Никола 2.7 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

Годишњи извештај о раду тима MАТЕРЊИ ЈЕЗИК школске 2014/15. године 
 

  

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. 

бр. 

наставник 28.08.2014. 25. 11.2014. 24.12.2014. 9.02.2015 15.04.2015.          30.05.2015.    29.06.2015. 

1. Наталија Суботички 

Глишин 

+ + + +              +                       +                         + 

2. Ивана Петровић + + + +              +                       +                         + 

3. Моника Нађ Цигура + - - +              +                        -                          - 

4. Рајшли Тунде + - - + -                     -                          + 

5. Жарка Свирчев + - + + -                     +                         + 

6. Ивана Јанков + + + +              +                        +                         - 

8. Милка Бабић + + - + -                     -                          + 

9. Марија Хајдић - + + +             +                        +                          + 
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Извештај о раду до 31.08.2015. 
Циљ Предвиђена активност Одговорна особа Назив активности и 

време остваривања 

Напомена 

Усклађени наставни 

планови и програми за 

школску 2014-15. 

Прикупљање планова и 

програма 

Сви чланови тима 

децембар 2014. 

Планови се налазе у      е-форми 

код координатора сектора   

 ( QM STAR)    

Усклађивање планова 

додатне наставе 

Усклађивање планова 

допунске наставе 

Одржан огледни или 

угледни час матерњег 

језика, прикупљени 

подаци о постојећој 

стручној литератури и 

набавци нове стручне 

литературе 

 

 

 

Одржан огледни-угледни час 

матерњег језика 

Жарка Свирчев 

 
Врдничкој вили у походе 

Homo poeticus, homo 

matematicus 

Извештаји се налазе у 

регистратору Тима за матерњи 

језик 

Набавка стручне литературе Ивана Петровић 

Тунде Рајшли 

У току школске године У креирању списка потребне 

стручне литературе и 

белетристике учествовале су 

све чланице тима; Извештај о 

набављеним књигама налази се 

у библиотечкој евиденцији. 

 Формирање архиве играног и 

докумнтарног филма 

Све чланице тима У току школске године 

формирана је архива 

играног и документарног 

филма 

Филмови се налазе у меморији 

библиотечког рачунара, а 

списак је у регистратору 

Утврђени носиоци 

активности у оквиру 

тима 

 

 

Организовање додатне и 

допунске наставе 

Све чланице тима у току школске године 

 

Часови су уписани у Књизи 

еведенције додатне и допунске 

наставе 

Припрема ученика за 

такмичење 

Жарка Свирчев 

 

Жарка Свирчев 

Жарка Свирчев 

Рајшли Тунде 

Књижевна олимпијада, 

Републичко такмичење из 

књижевности 

Бибио-игре 

Такмичарски пројекат 

Интернест 

Извештаји се налазе у тимској 

документацији; тестови са 

такмичења у прилогу 
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Окружно такмичење из 

мађарског језика 

Организовање рада секција Све чланице тима У току школске године Планови рада и извештаји о 

реализованим активностима 

налазе се у регистратору Тима 

за секције 

Организовање рада у 

кабинету за матерњи језик 

Све чланице тима У току школске године Кабинет за матерњи језик је 

опремљен и прилагођен за 

наставу матерњег језика 

Реализована стручна 

екскурзија и  стручно 

усавршавање; одлазак 

у позориште и музеј 

Стручно усавршавање и 

праћење динамике 

реализације 

Све чланице тима У  току школске године Извештаји о реализованим 

семнарима налази се у 

регистратору тима; 

Сертификати се налазе у 

персоналним досијеима 

запослених 

 Израда плана стручног 

усавршавања 

Ивана Јанков Све чланице тима План стручног усавршавања 

налази се у регистратору Тима 

Стручна екскурзија за 

ученике 

Жарка Свирчев 

Ивана Петровић, 

Жарка Свирчев, 

Ивана Јанков 

Источници модерне 

српске културе, Нови 

Сад,16.10.2015. 

Међународни сајам 

књига, Београд, 23.0.2014. 

Извештаји се налазе у 

регистратору Тима за матерњи 

језик 
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 Организовање одласка у 

позориште, сарадња са 

институцијама културе, 

стручне трибине, књижевне 

промоције и изложбе 

Ивана Петровић, 

Марија Хајдић,  

Жарка Свирчев, 

Наталија Глишин 

Суботички, Ивана 

Јанков, Моника 

Нађ Цигура 

СНП, Зојкин стан, 

19.02.2015. 

Међународни дан сећања 

на жртве Холокауста, 

27.01.2015. 

Градско позориште Бечеј: 

Богојављенска ноћ, 

23.09.2014. 

Сабрана дела Вилијама 

Шекспира (укратко), 
7.11.2014. 

Бог масакра, 20.03.2015. 

Ожалошћена породица, 

31.03.2015. 

Сава Савановић – 

вампирска симфонија, 

20.05.2015. 

Госпођа Роза, 22.05.2015. 

Промоције књига: 

Титов преводилац, Иван 

Ивањи 

Књига сећања и заборава, 

Филип Давид 

Промоције књиге 

професора Саве 

Дамјанова, Драгољуба 

Мићуновића 

Извештаји се налазе у 

регистратору Тима за матерњи 

језик 

Реализован матурски 

испит из матерњег 

језика 

Одрешивање временског 

оквира за презентовање 

матурских тема и формирање 

комисије 

Све чланице тима март 2015. Сертификати се налазе у 

персоналним досијеима 

запослених 

 Реализација матурског 

испита 

Све чланице тима јун 2015. Извештаји се налазе у 

регистратору Тима за матерњи 

језик 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Извештај о раду тима ИНФОРМАТИКА у школској 2014/15. 

години 
 

 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. 

бр. 
наставник 

Датум 

1 

Датум 

2 

Датум 

3 

Датум 

4 

Датум 

5 

Датум 

6 

1. Дивљак 

Оливера 

18.08. 29.08. 29.10. 16.12. 20.3. 22.5. 

2. Рајшли Карољ 18.08. 29.08. - 16.12 20.3. 22.5. 

3. Спајић Стеван 18.08. 29.08. 29.10. 16.12 20.3. 22.5. 

4. Немет Тамаш 18.08. 29.08. 29.10. 16.12 20.3. 22.5. 

5. 
Гложански 

Попов Биљана 
18.08. 29.08. 29.10. 16.12 20.3. 22.5. 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

1. Квалитетно 

припремање и 

одржавање наставе 

Усклађивање 

планова и програма 

за наставу 

за додатне активн. 

за допунске активн. 

 

Усклађивање и 

размена задатака 

 

Припрема ученика 

за такмичење 

Сви чланови 

 

 

 

 

 

Оливера 

Дивљак 

 

 

Гложански 

Попов Биљана 

Септембар 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

до такмичења 

 

2. Креирање и 

одржавање 

школског сајта који 

треба да прати 

светске стандарде у 

погледу дизајна и 

функционалности 

Прикупљање 

материјала 

 

Поставка материјала 

 

 

Одржавање сајта 

Цео колектив 

 

Гложански 

Попов Биљана 

 

  

Гложански 

Попов Биљана 

током године 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

3. Планирање 

стручног 

усавршавања 

План стручног 

усавршавања 

 

Стручна 

усавршавања 

Оливера 

Дивљак 

 

Сви чланови 

 

Септембар 

 

 

током године 

 

 

4. Одржавање 

рачунара у 

Инсталација 

софтвера 

К.7 и 8:  

Гложански 
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рачунарским 

кабинетима,  

зборници и 

канцеларијама 

 

Замена неисправних 

делова 

 

Уклањање 

непотребног 

материјала са 

рачунара 

 

Ситније поправке 

 

Одржавање 

рачунарске мреже 

 

Замена и 

наручивање тонера 

 

Изнајмљивање и 

постављање 

рачунарске опреме 

професорима ради 

коришћења у 

настави (пројектори, 

лаптопови, видео 

камера...) 

Попов Биљана  

К.12 и 

зборница: 

Немет Тамаш 

К.9 и канцел.: 

Спајић Стеван 

К.10 и 11: 

Дивљак 

Оливера  

 

 

 

Немет Тамаш 

 

Немет Тамаш 

 

 

Дивљак 

Оливера 

 

 

 

 

Дивљак 

Оливера 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

током године 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

током године 
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5. Коришћење 

рачунара на 

адекватан начин од 

стране читавог 

колектива 

Асистенција 

професорима и свим 

осталим 

запосленима 

приликом употребе 

информационо 

комуникационих 

средстава и 

решавање проблема 

који им се јављају 

приликом 

коришћења 

информационих 

технологија 

 

Креирање и 

уобличавање 

школске 

документације, 

обрада података о 

ученицима и 

запосленима 

 

Обрада 

мултимедијалног 

материјала 

 

Обезбеђивање 

техничких услова за 

спровођење 

матурских 

практичних испита 

 

Помоћ колегама при 

изради завршне 

документације 

(дипломе, 

сведочанства, 

уверења) 

Спајић Стеван 

Гложански 

Попов Биљана  

Немет Тамаш 

Дивљак 

Оливера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спајић Стеван 

Гложански 

Попов Биљана  

Немет Тамаш 

Дивљак 

Оливера 

 

 

Немет Томаш 

Спајић Стеван 

  

Биљана 

Гложански 

Немет Тамаш 

Спајић Стеван 

Дивљак 

Оливера  

 

 

 

 

Рајшли Карољ 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

мај, јун 

 

 

 

 

 

 

мај, јун 
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Извештај о раду тима МАТЕМАТИКА на крају школске 2014/15. 

године  
 

 

Именачлановатимаињиховаприсутностнаодржанимсастанцима 

р. 

бр. 

наставник Датум 1 Датум 2 Датум 3 Датум 4 Датум 5 

1. Драгана Ћурчић 26.08.14. 06.02.15. 06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

2. Радослав Букуров 26.08.14. 06.02.15. 06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

3. Блаженка Ивановоћ 

Војновић 

26.08.14. статус члана мирује 

4. Роланд Молнар 26.08.14. 06.02.2015. 06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

5. Ивана Малић 26.08.14. оправндано 

одсутна 

06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

6. Сања Стефановић 26.08.14. статус члана мирује 

7. Карољ Ферчик 26.08.14. 06.02.15. 06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

8. Рита Адам нови 

члан 

06.02.15. 06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

9. Срђан Јакшић нови 

члан 

06.02.15. 06.03.15. 26.06.15. 26.08.2015. 

 

 

Извештај о раду август 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

 

 

 

1. 

 

Праћење 

реализације 

оперативних 

наставних 

планова код 

нових 

образовних 

профила 

Заједнички 

саставити 

оперативне 

плановеза 

наредни месец 

Сви 

наставници 

 

за септембар 

31.08.2014. 

крајем месеца 

за наредни 

Сви оперативни планови 

свих наставника за све 

месеце су урађени и налазе 

се како код наставника, 

тако и на тимским 

документима. 

Усаглашавати 

тежину задатака и 

проверу исхода 

на писменим и 

усменим 

проверама знања 

Сви 

наставници 

 

континуирано 

 

 

 

до краја 

августа  

Због нових наставника 

усаглашавање је било 

недељно (уторком) 

Поставити на QM писмене 

провере знања 

На састанцима 

тима разговарати 

о новим 

курикулумима и 

давати предлоге  

Сви 

наставници 

 

Бар једном у 

тромесечју  

није било у 

првом 

тромесечју  

 

Разматран је курикулум 

новог образовног профилу, 

и мишљење прослеђено 

координатору сектора 

Изменити 

планове уколико 

је то потребно и 

направити план за 

наредни разред 

истог профила 

2.7 ТТ – 

Букуров 

4.1 ПА – 

Војновић 

4.3 ФА – 

Ћурчић  

август 2015. реализовано 
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2. 

 

Креирање, 

усклађивањ

е и одабир 

наставног 

материјала 

 

Писати припреме 

за текућу 

школску годину 

Сваки 

наставник 

пише 

припрему 

Континуиран

о  

 

За ученике првог 

разреда користи 

се Klett-ов 

уџбеник. 

Часопис 

Тангента,  

Кенгур свешчице 

Драгана 

Ћурчић 

 

септембар 

 

 

 

Прво 

полугодиште  

није 

реализовано 

За ученике другог разреда 

користиће се Klett-ов 

уџбеник у школској 

2015_2016 

 

часопис и свешчице нису 

наручени 

3. 

 

 

Усагласити 

критеријуме 

оцењивања 

 

-усагласити 

минимум 

знања 

-усагласити 

тестове 

 

Тимски се 

договорити о 

томе шта се на 

тесту проверава 

(водећи рачуна о 

исходима). 

Сви 

наставници 

континуирано реализовано 

Континуирано 

прикупљање 

писмених провера 

знања. 

континуирано реализовано 

Прегледање 

прикупљених 

писмених провера 

знања 

континуирано реализовано 

Диференцијација 

задатака 

континуирано  

 

 

 

4. 

 

 

Реализовати 

акредитован

о  

стручно  

усавршавањ

е 

Утврђивање 

пресека стања и 

анализа 

тренутног стања 

Сваки 

наставник 

прави 

табелу 

континуирано 

у току текуће 

школске 

године 

 

Направити 

предлог 

усавршавања, 

водећи рачуна о 

финансијама. 

Наставници У току 

школске 

године. 

 

сачињен предлог 

усавршавања 

Утврђивање 

заинтересованих 

за одређени 

семинар 

Ћурчић 

Драгана 

У току 

школске 

године 

 

Праћење 

динамике 

реализације 

Ћурчић 

Драгана 

У току 

школске 

године 

 

Годишња 

рекапитулација 

 август 2015. У персиналним досијеима 

5. 

 

 

Колегијално 

Направити план 

посете часовима  

Драгана 

Ћурчић  

У току 

школске 

године 

Драгана Ћурчић је била у 

посети часова код 

појединих наставника 

према плану. 
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саветовање, 

посета 

часовима 

и интерно 

усавршавањ

е 

 

Посетити часове 

према плану 

 

Наставник 

који ће 

држати час 

У току 

школске 

године 

није реализован 

због штрајка 

Разговарати о 

одржаном часу 

Наставници 

који су 

посетили 

час 

У току 

школске 

године 

 

Неакредитовано 

стручно – 

интерно 

усавршавање 

Наставници 

који су 

били на 

акредит. 

стучном 

усавршава

њу 

У току 

школске 

године 

Гео гебра је реализовано 

као интерно стручно 

усавршавање, сви 

присуствовали. 

 

 

 

6. 

 

 

 

Реализација 

планираних 

такмичења 

Организовање 

додатне и/или 

припремне 

наставе у току 

школске године 

Сви 

наставници 

Континуиран

о у току 

школске 

године 

Реализовано 

Организација и 

реализација 

школског 

такмичења-

новембар 

Наставници 

који 

организују 

и реализују 

такмичење 

Новембар 

 реалозовано 

03.03.2015. 

Задатке саставља и 

прегледа наставник који не 

предаје у конкретном 

разреду! 

Организација и 

реализација 

такмичења 

Кенгур-3. 

четвртак у марту 

 Децембар - 

Фебруар 

пријава. 

Март 

19.03.2015. 

такмичење. 

Април 

извештај  

Јун награде - 

34 пријављено 

27 учествовало 

 

Републичко 

такмичење  

Организација 

одласка 

 децембар - 

април 

17.-18.април 

Крушевац 

3 ученика учестововало на 

такмичењу 

 

 

Ажурирати 

податке за 

део сајта 

школе који 

се тиче 

ванредних 

ученика 

Поставити 

решене задатке са 

испитних рокова 

на сајт 

Наставници 

који раде са 

ванредним 

ученицима 

У току 

школске 

године 

постоје задаци на сајту 

школе, али нису решени 

по потреби додати нове 

задатке 

За образовне 

профиле који су 

изашли из огледа 

формирати 

испитна питања 

 У току 

школске 

године 

постављена 

су питања на 

сајту школе 

Јавља се потреба за 

питањима и профила који 

су још у огледу, те је тим 

усвојио питања појединих 

образовних профила-

огледа. 
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Извештај о раду тима СТРАНИХ ЈЕЗИКА у школској 2014/15. 

години 
 

 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник Датум 

1 

Датум 2 Датум 3 Датум 4 Датум 5 Датум 6 

1. Наташа Кењи 29.08. 1.10. 8.05. 22.06.   

2. Санда Корпаш + + + +   

3. Ведран Варга + + + +   

4. Зоран 

Колунџић 

+ + + +   

5. Савета 

Стојадиновић 

+ + + +   

6. Ерика 

Оросламош 

+ + + +   

7. Мара 

Никитовић 

+ + + +   

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Набављање 

уџбеника за 

први разред 

 

Одабир 

уџбеника и 

успостављање 

контакта са 

представницима 

одабране 

издавачке куће 

(Longman, Klett) 

Прикупљање 

новца 

Уплата 

издавачкој кући 

Дистрибуција 

уџбеника 

ученицима 

Кењи Наташа, 

Корпаш Санда 

 

 

 

 

Сви професори 

 

Кењи Наташа 

Сви професори 

 

Август 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

Октобар 

 

Креиран, 

усклађен и 

одабран 

наставни 

материјал 

Преглед 

постојећег 

материјала 

Припрема 

додатног 

материјала за 

одређени 

профил – 

скрипте за 

пословни 

енглески језик 

Сви 

 

трећа година- 

Кењи, Корпаш 

четврта година 

– Колунџић, 

Варга 

 

 

Август 

 

 

Урађено и у 

употреби од 

1.09.2014. 

Неурађено ни у 

августу, ни у 

продуженом року до 

краја 1.полугодишта 

нити до краја 

2.полугодишта 



37 

 

(трећа и четврта 

година) 

Усклађени 

оперативни 

планови рада 

наставника 

Анализа 

постојећих 

наставних 

планова и 

програма    

Измене и 

прилагођавање 

постојећих 

Исписивање и 

достављање 

писаних 

припрема за 

појединачне 

часове 

Сви Током године  

Реализовани 

сви 

планирани 

облици 

наставе 

Организација 

школског 

такмичења за 

завршне разреде 

и припрема 

одабраних 

кандидата за 

регионално 

такмичење 

Редовно 

одржавање 

допунске 

наставе 

Утврђивање 

термина и 

наставника 

задужених за 

рад са 

ванредним 

ученицима и 

одржавање 

консултација 

Варга Ведран 

 

 

 

 

 

Сви 

 

Санда  Корпаш, 

Кењи Наташа 

Колунџић 

Зоран, 

Стојадиновић 

Савета 

 

Окробар – март 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

Утврђивање 

минимума 

знања за 

различите 

профиле 

Континуирано 

праћење и 

анализа 

постигнућа 

ученика 

Сви  Током године  

Набављање 

уџбеника за 

Наручивање 

уџбеника за 

Кењи, Корпаш 

 

Мај - јун  
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трећи разред 

 

ученике 

будућих трећих 

разреда 

Прикупљање 

новца од 

ученика 

Уплата 

издавачкој кући 

Дистрибуција 

уџбеника 

ученицима 

 

Сви 

 

Кењи 

 

 

Сви   

 

 

Уколико постоје циљеви/активности који нису реализовани попуните 

следећу табелу 
Циљ Активност Ко је био 

задужен 

Разлог због ког 

није реализован 

Напомена 

Реализовани 

сви планирани 

облици 

наставе 

 

Организација 

школског 

такмичења за 

завршне разреде 

и припрема 

одабраних 

кандидата за 

регионално 

такмичење 

В. Варга Непознат  Колеги је био прослеђен 

сав припремни материјал 

од претходних година 

Креиран, 

усклађен и 

одабран 

наставни 

материјал 

Припрема 

додатног 

материјала за 

одређени профил 

– скрипте за 

пословни 

енглески језик 

(четврта година) 

четврта година 

– Колунџић, 

Варга 

Непознат Неурађено ни у августу, 

ни у продуженом року до 

краја 1.полугодишта, 

нити до краја 

2.полугодишта 

Набављање 

уџбеника за 

трећи разред 

 

Прикупљање 

новца од 

ученика 

 

Варга, 

Стојадиновић 

Колеге се нису 

потрудиле да 

објасне 

ученицима 

важност имања 

уџбеника и 

наставног 

материјала и да 

их мотивишу 

Кењи и Корпаш 

сакупили за своја 

одељења, Колунџић ове 

године није имао 

одељења друге године 
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Извештај о раду ДРУШТЕВЕНОГ ТИМА у школској 2014/15. 

години 
 

 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. 

бр. 

наставник Датум 1 

28.8.2014. 

Датум 2 

05.11.2014. 

Датум 3 

05.11.2014. 

Датум 4 

11.03.2015. 

Датум 

6.05.2015 

Датум 

21.06.2015 

1. Опинћал 

Душан 

+ + + + + + 

2. Тодоровић 

Даница 

+ + + + - + 

3. Вуканић 

Нада 

+ + + + - + 

4. Рожа Петер - - - - - - 

5. Крнић-

Ракочевић 

Мирјана 

+ + + + - + 

6. Новков 

Александар 

+ + + + + + 

7. Нађ 

Каталин 

- - - - - - 

8. Штефанига 

Отилија 

+ + + + - + 

9. Милошчин 

Снежана 

+ + + + - + 

10. Брусњаи 

Грациа 

- - - - - - 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена активност Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Усклађени 

оперативни 

планови рада 

(по 

предметима) 

прегледани креирани 

планови  и усклађени за 

школску 2014/2015. год. 

наставници 

историје и 

наставници 

социологије 

почетак 1. 

полугодишта 

 

Усаглашени 

критеријуми 

оцењивања 

по предметима 

заједнички договорено о 

минимуму знања, начин 

провере знања; 

преконтролисати 

постојеће примере 

тестова и евентуално 

направити нове примере 

наставници 

историје и 

наставници 

социологије 

почетак 1. 

полугодишта 

Средња оцена 

предмета код 

наставника на 

српском језику 

нема већих 

одступања, док 

има одступања 

између оцена 

на српском и 

мађарском, то 

се односи на 

социологију и 
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психологију. 

Реализовање 

планираног 

рада у 

секцијама 

рад у секцији – Дебатни 

клуб и  

Калиграфија 

Посета музеју 

Крнић-

Ракочевић 

Мирјана 

Снежана 

Милошчин  

Опинћал - 

Новков 

током 1. 

Полугодишта  

 

током 1. 

полугодишта 

Рад дебатног 

клуба је имао 

22 састанка 

8 часова 

3 изложбе 

Учешће на 

такмичењима 

припрема за такмичење Крнић-

Ракочевић М. 

Опинћал 

Душан 

у 2. 

полугодишту 

ће бити 

реализовано 

током марта и 

априла 

 

Историја 12 

часова 

Треће место на 

општинском и 

окружном из 

историје  

Реализовано 

планирано 

стручно 

усавршавање 

утврђивање пресека 

стања, пратити понуде 

које стижу, одабрати 

одговарајуће обуке, 

направити предлог 

усавршавања, , 

утрђивање 

заинтересованих за 

одређени семинар, 

годишња рекапитулација  

Вуканић Н. у 2. 

полугодишту 

ће бити 

реализовано 

Већина чланова 

тима је 

присуствовала 

семинару 

Тешкоће у 

учењу и 

понашању 

ученика 

препрека или 

изазов 

Каталошки број 

477, 

25- 26.10.2014. 

16 сати 

Интерно 

усавршавање у 

установи биће 

посебно у 

реализацији 

наставника. 

Надокнада 

часова због 

штрајка 

Вечина часова 

надокнађена.Направљена 

евиденција 

Сваки 

наставник,вођа 

тима, заменик 

директора, 

разредне 

старешине 

Током 2. 

полугодишта 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена активност Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Планирање рада 

тимова  за 

школску 2013/14 

годину 

 

Израда планова тимова 

за школску 2013/14 

Ивковић, Пап, 

Бакрач, Мисић 

 

септембар  

Прикупљање наставних 

планова, наставних 

материјала и скица часа 

Наташа 

Николовски 

септембар  

Преглед планова, скица 

часова 

Наташа 

Николовски 

септембар  

Усвајање листе стручне 

литературе  за све 

профиле у подручју 

рада 

Мила 

Глигорић 

септембар  

Усвајање календара 

распореда ученика на 

блок наставу по 

одељењима и 

профилима 

Мркшић 

Александар 

септембар – 

октобар 

 

Делегирање 

задатака 

тимовима 

Уговарање и 

потписивање споразума 

о циљевима са тимом 

ПА; ФА; СО и ФА 

Ивковић, Пап, 

Бакрач, Мисић 

и Николовски 

септембар   

 Спровођење мера за 

контролу остварености 

исхода и циљева з 

профилима који су 

изашли из огледа 

Ивковић, Пап, 

Николовски 

током године  

 Организовање огледних 

/ угледних часова 

стручних предмета 

Николовски 

Нааташа, 

Ивковић, Пап 

током године  

Имплементација 

одлука 

руководства 

школе 

 

Састанци са директором 

и координаторима 

тимова , праћење 

имплементације 

 

 

Ивковић, Пап, 

Бакрач, Мисић 

и Николовски перманентно 

 

Евалуација рада 

сектора 

Aнализа, израда предлог 

за побољшање рада 

тимова у сектору 

Наташа 

Николовски 
Перманентно 
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Извештај о раду тима ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР у 

школској 2014/15. години 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник 20.08.  11.09. 3.12. 09.02. 18.05. 

1. Бранислава Ивковић +  + + + + 

2. Мила Глигорић +  + + + + 

3. Биљана Младеновић +  + + + + 

4. Прерадов Слађана +  + + + + 

5. Блаженка Војновић +  + - - - 

6. Бранислав Хрњак +  + + + + 

7. Санда Корпаш +  + - - - 

8. Агота Палоташ -  + - + + 

9. Ивана Иванић -  + + + + 

10. Хилда Мишков -  - - - - 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна особа Време 

остварива

ња 

Напомена 

Праћење уписа 

ученика 

Табеларни преглед Наталија Суботички 30.09.  

Праћење успеха 

ученика 

Прикупљање и 

сортирање извештаја 

Ивковић Б. До 

30.06.2015. 

 

Обезбеђење 

кваитета наставе 

у профилу 

Састанци са 

привредницима – 

Диоксид ПИК Бечеј 

Ивковић Бранислава Мај 2015  

 Организовање 

заједничких часова 

различитих предмета 

(вештине 

комуникације и ПА 

биро) 

Ивковић, Прерадов, 

Вуканић 

Октобар 

2014 

 

 Израда скрипте за 

пословни енглески 

Корпаш, Кењи ШК.2014/2

015. 

 

 Мотивација ученика 

за учешће на 

такмичењима 

Сви наставници који 

спремају ученике за 

такмичење 

(Поповић, 

наставници 

информатике) 

Током 

школске 

године 

 

Планирање и 

реализација 

матруског 

испита 

Контактирање 

екстерних чланова 

Прерадов, Ивковић, 

Лукач, Младеновић 

Април 

2015 

 

 Припремање Сви чланови тима Април, мај  
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ученика за матуру 2015. 

 Реализација 

матруског испита 

Решењем одређене 

комисије 

Јун 2015  

 Праћење успеха 

ученика на матури 

Ивковић, Палоташ Јун 2015  

 

 

 

Извештај о раду тима СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА у школској 

2014/15. године 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник 30.08.2014. 11.09.2014. 09.02.2015. 18.05.2015. 

1. Хрњак Бранисалав + - + + 

2. Олга Поповић - + + + 

3. Милкица Векић - + + + 

4. Милица Гобелић + + + + 

5. Ивковић Бранисалава + + + + 

6. Александра Бакрач + + + + 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена активност Одговорна особа Време 

остварива

ња 

Напомена 

 

Праћење 

уписа 

ученика у 

профил 

Подношење извештаја 

координатору тима 

Разредне  ст: 

Гложански, 

Страјнић, Бакрач, 

Бабић 

септембар 

 

 

 

приложено у 

регистратору 

Анализа извештаја са 

уписа 

Поповић,  

Бакрач 

октобар 

 

Праћење 

успеха и 

владања 

ученика у 

профилу 

Попуњавање ивештаја  

 

Разредне старешине: 

Гложански,  Страјнић, 

Бакрач, Бабић 

децембар 

 

приложено у 

регистратору 

Подношење извештаја 

координатору тима 

координатор 

 

децембар 

 

Анализа и праћење 

појава 

Поповић, Бакрач има 

ученика 

који иду на 

поправни 

испит 

Обезбеђење 

квалитета 

наставе у 

профилу 

Размена наставног 

материјала међу 

наставницима 

Бакрач Александра 

Ивковић Бранисалва 

новембар 

 

Тестови 

практичних 

вештина у бироу 

за учење 

Одржавање састанака 

наставника стручних 

предмета ради размене 

Наставници стручних 

предмета 

Четири 

пута у току 

шк. године 

Извештај са 

састанака 
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искуства, идеја, 

проблеми, предлози,... 
Стандардизација оцењивања 

кроз консултације 

наставника о тежини тестова 

и скалама за бодовање 

Векић, Гобелић, 

Бакрач, Ивковић 

Целе 

школске 

године 

Тестови 

практичних 

вештина, скале 

Oдржавање заједничких 

часова из предмета чији се 

поједини садржаји могу 

повезати 

Ивковић-Бакрач-

Вуканић 

друго 

полугодиш

те 

Извештај о 

одржаним 

заједничким 

часовима-

продаја на 

терену 

Квантитатив

но праћење 

реализације 

наставе у 

профилу 

извештаја о реализацији 

наставе  

Разредне ст: 

Гложански, Страјнић, 

Бакрач, Бабић 

децембар 

 

приложено у 

регистратору 

Прикупљање и анализа  Векић,Хрњак полугодиш

ње 

извештај о 

одступањима  

Планирање и 

реализација 

матураског 

испита 

Планирање  припреме 

ученика за матуру 

тим фебруар извештај тима о 

договору око 

обавеза у вези 

матуре, 

спискови 

ментора и 

ученика,реализо

вана матура, 

извештај о 

успеху на 

матури, анализа 

Припремање ученика Предметни 

наставници 

Фебруар-

мај 

Формирање комисија и 

одабир ментора 

Бакрач Фебруар 

Контактирање 

екстерних чланова 

Бакрач мај 

наручивање материјала 

за матуру и штампање 

задатака 

Бакрач 

Ивковић 

мај 

Одређивање термина сектор мај 

Реализација матурског 

испита 

Тим, комисије јун 

анализа за ЗУОВ и 

школу 

Бакрач јун 

 

Уколико постоје циљеви/активности који нису реализовани попуните 

следећу табелу 
Циљ Активност Ко је био 

задужен 

Разлог због ког 

није реализован 

Напомена 

Праћење успеха и 

владања ученика у 

профилу 

Анализа и 

праћење 

појава 

Поповић, 

Бакрач 

има ученика који 

иду на поправни 

испит 

биће урађено у августу 
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Извештај о раду тима ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР у 

школској 2014/15. године 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник Датум 1 Датум 2 Датум 3 Датум 4 Датум 5 Датум 6 

1. Биљана Мисић 26.08. 24.12.     

2. Бранислава И.О. 26.08. 24.12.     

3. Милкица Векић 26.08. 24.12.     

4. Едит Миросављевић 26.08. 24.12.     

5. Крижаљ Карољ 26.08. 24.12.     

6. Палоташ Ангела 26.08. 24.12.     

7. Драгана Пап 26.08. 24.12.     

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Праћење 

уписа 

ученика у 

профилу 

Прикупљање 

података о 

успеху ученика 

из основне 

школе, број 

бодова на 

матурском 

испиту 

Разредни 

старешина 

привог резреда 

Николовски 

Наташа и 

Крижан Карољ 

Септембар, 

Октобар 

извештаји се налазе у 

регистратору фа 

сектора 

 Анализа у 

односу на успех 

ученика који су 

се уписали у 

претходној 

школској 

години 

Драгана Пап и 

Крижан Карољ 

Новембар 

 

извештаји се налазе у 

регистратору фа 

сектора 

Праћење 

квантитета 

наставе 

 

Прикупљање 

података o 

реализацији 

наставе 

Палоташ Агота На крају сваког 

квартала или 

полугодишта 

извештаји се налазе у 

регистратору фа 

сектора 

Обезбеђење  

квалитета 

наставе 

 

Усаглашавање 

нових планова 

и програма 

одељења која 

више нису у 

огледу 

Предменти 

наставници  

Септембар усаглашавање 

извршено између 

предметних 

наставника 

 Усаглашавање 

термина обраде 

појединих 

модула. 

 Николовски 

Наташа и 

Ковачев Гордана 

и Драгана Пап 

У току школске 

године 

усаглашавање 

извршено између 

предметних 

наставника 

Праћење и 

анализа 

 успеха и 

Праћење успеха 

и владања 

ученика у 

Милосављевић 

Едита и 

Бранислава 

крај провог 

полугодишта 

крај другог 

извештаји се налазе у 

регистратору фа 

сектора 
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владања 

ученика 

оквиру профила Иванић 

Обрадобић 

полугодишта 

 крај школске 

године 

Планирање и 

реализација 

матурског 

испита 

 

Планирање 

припрема 

ученика за 

матурски испит 

Пап, Мисић, 

Глигорић, 

Драгана Ћурчић 

јануар, фебруар извештаји се налазе у 

књизи припреме за 

матурски испит  

 Припремање 

ученика за 

матурски испит 

предметни 

наставници 

друго 

полугодиште 

 

 Одређивање 

ментора и 

комисија 

Драгана Пап ментори:  

јануар, фебруар 

комисије: 

април, мај 

 

 Именовање 

екстерног члана 

Биљана Мисић, 

 Мила Глигорић 

април, мај  

 Утврђивање 

термина 

полагања 

матурског 

испита 

Драгана Пап период пре 

полагања 

матурског 

испита:  мај 

 

 Припрема 

материјала за 

полагање 

матурског 

испита 

Мисић Биљана 

Мила Глигорић 

период пре 

полагања 

матурског 

испита:  мај 

 

 Реализација 

матурског 

испита 

Драгана Ћурчић период након 

полагања 

матурског 

испита 

 

 Анализа успеха 

на матурском 

испиту 

Драгана Ћурчић прериод након 

полагања 

матурског 

испита 

извештаји се налазе у 

регистратору фа 

сектора 
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Извештај о раду тима ЕТ у школској 2014/15.  године 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. 

бр. 

наставник 20.08.2014. 15.09.2014. 29.12.2014. 

1. Слађана Прерадов + + + 

2. Наташа Николовски + + + 

3. Бојана Марић + + + 

4. Александра Матић Ђовчош + + + 

5. Биљана Мисић + + + 

6. Биљана Младеновић - Није више члан ЕТ тима 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена активност Одговорна особа Време 

остварив. 

Напомена 

Праћењ

е уписа 

ученика 

у 

профил

у 

Прикупљање података о 

успеху ученика из основне 

школе, број бодова на 

матурском испиту 

Разредни старешина 

првог разреда 

Слађана Прерадов и 

руководилац тима 

Биљана Мисић  

Октобар 

2014. 

године 

 

Анализа у односу на успех 

ученика који су се уписали 

у претходној школској 

години  

Руководилац тима 

Биљана Мисић, 

Сања Матић - 

Ђовчош и Бојана 

Марић 

Октобар 

2014. 

године 

 

Обезбеђ

ење 

квалите

та 

наставе 

 

Припрема ученика за 

учешће на такмичењу  из 

предмета Статистике  

Наставник  

Олга Поповић 

Децембар 

2014. 

године 

Нико од ученика 

није задовољио 

критеријуме за 

учешће на 

Републичко 

такмичење 

Припрема ученика за 

учешће на такмичењу  из 

предмета Рачуноводство  

Наставник Драгана 

Пап   

Децембар 

2014. 

године 

Ученик 43 

Кобиљски 

Мирослав освојио 

11 место на 

Републичком 

такмичењу 

Припрема ученика за 

учешће на такмичењу  из 

предмета Основи економије  

Наставници 

Бранислава Иванић 

Обрадовић и 

Милица Гобелић 

Децембар 

2014. 

године 

Ученица 43 Савић 

Драгана освијила 

1 место на 

Републичком 

такмичењу 

Такмичење из предмета 

Пословна економија 

Наставник Слађана 

Прерадов 

Децембар 

2014. 

године 

Одржано школско 

такмичење: Бибић 

Ненад и Фулајтар 

Тамара из 44, али 

нико се није 

пласирао на 
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Републичко 

такмичење- мали 

број бодова 

Праћењ

е 

квантит

ета 

наставе 

Прикупљање података о 

реализацији наставе 

Разредне старешине 

и Слађана Прерадов 

На крају 

сваког 

квартала 

или 

полугоди

шта 

 

Успех и 

владање 

ученика  

Праћење успеха и владања 

ученика у оквиру профила  

Разредне старешине 

1.2.3.и 4. разреда и 

Слађана Прерадов  

На крају 

сваког 

квартала 

или 

полугоди

шта 

 

 Рад на изради споразума о 

циљевима и активностима  

Биљана Мисић Септемба

р 2014. 

године 

 

Планира

ње и 

реализа

ција 

матурск

ог 

испита 

Одређивање ментора и 

комисија 

Руководилац 

сектора, чланови 

тима и разредне 

старешине четвртих 

разреда 

Ментори: 

јануар, 

фебруар 

Комисије: 

април, мај 

 

Планирање припреме 

ученика 

Предметни 

наставници 

Фебруар - 

Мај 2015. 

године 

 

Утврђивање термина 

полагања матурског испита  

Руководилац 

сектора, чланови 

тима и разредне 

старешине четвртих 

разреда 

Мај 2015. 

године 

 

Припрема материјала за 

полагање 

Биљана Мисић Мај 2015. 

године 

 

Реализација и анализа 

успеха матурског испита 

Разредни старешина 

четвртог разреда 

Даница Тодоровић 

Јун 2015. 

године 

 

НАПОМЕНА: У току другог полугодишта нису посебно одржавани састанци ЕТ тима, него 

су били одржани састанци ЕПА сектора.  
 

 



 

 

        

ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ СЕКТОРА ТРГОВИНА, 

УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. 

ГОДИНУ 
 

 

Сектор: Трговина, угоститељство и туризам 

Руководилац: Софија Вуковић 

 

Циљ 2 Предвиђене 

активности 

Доказ Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Праћење 

рада 

наставника 

стручних 

предмета  

из сектора 

Прегледани 

годишњи планови 

наставника из 

сектора 

1.Формирана база 
годишњих планова 

на QMstar-у 

2.Издато решење о 
40-часовној радној 

недељи 

3. Формирана база 
Решења о 40-

очасовној радној 

недељи у 
Секретаријату 

Руководилац 

сектора 

Септембар 

2014. 

р
еа

л
и

зо
в
ан

о
 

Месечно праћење 

предаје оперативних 

планова и скица 

часова и 

обавештавање 

директора 

Табела 

праћења, база 

скица и 

планована 

QMstar-у, 

скице и 

планови код 

наставника 

Руководилац 

сектора 

Континуирано  

До 01. јуна 2014. 

руководилац 

сектора ће посетити 

бар 18 часова 

наставника из 

сектора 

Извештај са 

посећених 

часова 

Руководилац 

сектора 

Октобар 2014-

мај 2015. 

Праћење стручног 

усавршавања 

Сертификати у 

досијеима  

запослених. 

Руководилац 

сектора 

Август 2015. 

Циљ 1 Предвиђене 

активности 

Доказ Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Испраћен  

рад 

тимова из 

сектора 

 

Уговарање циљева са 

координаторима 

тимовима:  

КуКоПо, ТТуТ 

План рада оба 

тима за 

школску 

2014/15. 

годину 

Тот 

Силвестер, 

Давидовић 

Југослав 

септембар 

2014. 

р
еа

л
и

зо
в
ан

о
; 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

ја
 у

 р
ег

и
ст

р
ат

о
р
у

 

Редовни састанци са 

координаторима 

тимова 

Записници са 

састанака 

 Годишњи 

извештај 

Руководила

ц сектора 

током године 



 

 

наставника Сваки запослени има 

табелу усавршавања. 
Извештаји 

наставника о 

усавршавању. 

Прикупљање и 

анализа извештаја 

наставника  

Полугодишњи 

и годишњи 

извештаји   

Руководилац 

сектора 

Децембар 

2014. 

Август 2015. 

           

 
 

 

Циљ 3 Предвиђене 

активности 

Доказ Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Имплемен

тација 

одлука 

руководств

а школе 

Састанак са 

руководством школе 

Извештај са 

састанка 

Руководилац 

сектора 

континуирано 

Р
еа

л
и

зо
в
ан

о
, 
и

зв
еш

та
ји

 с
а 

са
ст

ан
ак

а 
у
 р

ег
и

ст
р
ат

о
р
у
 

се
к
то

р
а 

Састанци са 

координаторима 

тимова ради 

обавештавања о 

одлукама 

руководства школе 

Извештај са 

састанка 

Писмена 

упутства 

Руководилац 

сектора 

континуирано 

Праћење 

имплементације 

одлука  

Извештај  Руководилац 

сектора 

континуирано 

Циљ 4 Предвиђене 

активности 

Доказ Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

 

Евалуација 

рада 

сектора 

Прикупљање и 

анализа извештаја 

тимова  

Извештај о 

евалуацији и 

предлог мера 

за 

побољшање 

рада 

Руководилац 

сектора и 

координатори 

тимова 

Јуни  2015. Реализовано; 

извештаји 

тимова у 

регистратору 

и на QM 
Састанак 

руководиоца и 

координатора 

тимова ради 

заједничке анализе 

и побољшања рада 

сектора (уједно и 

тимова) 

Август 

2015. 

Предлог мера за 

побољшање рада 

сектора 

Август 

2015. 



 

 

Извештај о раду КУВАР-КОНОБАР-ПОСЛАСТИЧАР ТИМА у 

школској 2014/15. Години 

 

 
Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. 

бр. 
наставник 

26.08. 

2014. 

25.11. 

2014. 

24.12. 

2014. 

26.12. 

2015. 

21.03. 

2015. 

07.05. 

2015. 

25.06. 

2015. 

26.08. 

2015. 

1. 
Софија 

Вуковић 
+ + + + + + + + 

2. Ева Ерег + + + + + + + + 

3. 
Весна 

Булут 
+ + + + + + + + 

4. 
Рајка 

Будиша 
+ + + + + + + + 

5. 

Снежана 

Живков 

Аксин 

+ + + - + + + + 

6. 
Жолт 

Батори 
+ + + - + + + + 

7. 
Жолт 

Сабо 
+ + + + + - + + 

8. 
Силвестер 

Тот 
+ + + + + + + + 

 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 

Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

ПРАЋЕЊЕ 

СТРУКТУРЕ 

УПИСАНИХ 

УЧЕНИКА 

Састанак са 

разредним 

старешинама 

новоформираних 

одељења 

угоститељских 

профила ради 

израде табеле са 

подацима о 

уписаним 

ученицима 

Тот Силвестер Септембар 

2014. 

Табела се 

налази у 

регистратору 

тима 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕОРИЈСКЕ И 

ПРАКТИЧНЕ 

Састављање 

уговора о 

обављању 

Весна Булут, 

Снежана 

Живков Аксин, 

Септембар 

2014. 

Уговори се 

налазе у 

секретаријату 



 

 

НАСТАВЕ практичне 

наставе у 

угоститељским 

објектима у 

општини Бечеј и 

окружењу 

Жолт Сабо, 

Силвестер Тот 

школе и 

регистратору 

тима 

Организовање 

набавке радних 

униформи 

Вуковић 

Софија,Будиша 

Рајка,Батори 

Жолт,Тот 

Силвестер 

Август 2014. 

Извештај се 

налази у 

регистратору 

тима 

Организовање 

санитарног 

прегледа 

Тот Силвестер 
Септембар 

2014. 

Санитарне 

књижице 

ученика 

Редовно праћење 

ученика на 

практичној 

настави 

Сви чланови 

КуКоПо тима 

У току 

школске 

године 

Евиденције о 

праћењу 

ученика на 

практичној 

настави се 

налазе у 

регистратору 

тима 

Припреме 

ученика за 

такмичења 

Будиша Рајка и 

Сабо Жолт 

3. квартал 

школске 

године 

Извештаји 

наставника 

Посета 

угоститељским 

школама у 

окружењу 

Сви чланови 

КуКоПо тима 

У току 

школске 

године 

Посета 

школама у 

Сент Андреји 

и Будимпешти. 

Извештај се 

налази у 

регистратору 

тима за 

међународну 

сарадњу 

Набавка опреме 

за КуКоПо 

кабинет 

Сви чланови 

КуКоПо тима 

У току 

школске 

године 

Рачуни за 

набављену 

опрему се 

налазе у 

секретаријату 



 

 

школе 

Проширење 

сарадње са 

социјалним 

партнерима и 

Општином Бечеј  

(ради 

организовања 

различитих 

прослава, пријема 

службених 

посета,...) 

Сви чланови 

КуКоПо тима 

У току 

школске 

године 

Извештаји се 

налазе у 

регистратору 

тима 

Анализа броја 

часова у 

стручним 

предметима за 

наредну школску 

годину ради 

утврђивања 

потребног броја 

наставника 

Сви чланови 

КуКоПо тима 

На крају 

школске 

године 

Анализа је 

урађена и 

предлог 

расподеле 

часова је 

прослеђен 

директору 

школе 

КВАРТАЛНО И 

ПОЛУГОДИШЊЕ 

ПРАЋЕЊЕ 

УСПЕХА 

УЧЕНИКА 

Израда 

табеларног 

приказа успеха 

ученика 

Тот Силвестер У току 

школске 

године 

Табела са 

комплетним 

подацима се 

налази у 

регистратору 

тима 

ЗАВРШНИ 

ИСПИТИ 

Избор области и 

тема за завршне 

испите 

Рајка Будиша, 

Ева Ерег, 

Софија 

Вуковић, Жолт 

Батори, Жолт 

Сабо, Силвестер 

Тот 

Мај 2015. 

Подаци се 

налазе у 

регистратору 

тима 

Часови припрема 

за завршне 

испите 

Рајка Будиша, 

Ева Ерег,  

Софија 

Вуковић, Жолт 

Батори, Жолт 

Сабо, Силвестер 

2. 

полугодиште 

школске 

године 

Подаци су 

уписани у 

дневник 

припремне 

наставе. 



 

 

Тот 

Израда распореда 

полагања 

завршних испита 

Вуковић Софија 

Мај 2015. 

Распоред се 

налази у 

регистратору 

тима 

Израда састава 

комисија за 

полагање 

завршних испита 

Софија 

Вуковић, 
Мај 2015. 

Документ се 

налази у 

регистратору 

тима 

Требовање 

намирница за 

потребе израде 

радова за завршне 

испите 

Рајка Будиша, 

Ева ЕрегЖолт 

Батори,  

Мај 2015. 

Требовања се 

налазе у 

регистратору 

тима 

Реализација 

завршних испита 

Сви чланови 

КуКоПо тима 
Јун 2015. 

Извештај се 

налази у 

регистратору 

тима 

Анализа успеха 

ученика на 

завршном испиту 

Силвестер Тот Јун 2015. 

Анализа се 

налази у 

регистратору 

тима 

 



 

 

  

Извештај о раду тима ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ТРГОВАЦ у 

школској 2014/15. године 

 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник Датум 1 Датум 2 Датум 3 Датум 4 Датум 5 Датум 6 

1. Давидовић Ј 06.09. 20.12. 26.03. 25.06.   

2. Марић Б. 06.09. 20.12. 26.03. 25.06.   

3. Грчић Ј. 

 

06.09. 20.12. 26.03. 25.06.   

4. Крижан К 06.09. 20.12. 26.03. 25.06.   

5. Булут В 06.09. 20.12. 26.03. -   

6. Ракић А 06.09. 20.12. 26.03. -   

7. Mркшић А 06.09. 20.12. 26.03. 25.06.   

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Праћење 

уписа 

ученика у 

профил 

 

Сортирање 

ученика по 

успеху из 

основне школе 

за прве разреде 

Грчић Јелена октобар Анализа у односу на 

прошлу годину 

 Сортирање 

ученика по 

месту доласка и 

називу основне 

школе 

 

Ана 

Ракић 

октобар Анализа у односу на 

прошлу годину. Колико 

је ученика из Бечеја, а 

колико из других места 

Праћење 

успеха и 

владања 

ученика у 

профилу 

 

Сортирање 

ученика са 

слабим оценама 

по одељењу у 

првом кварталу 

Јелена Грчић Новембар и 

март 

Направити анализу у 

односу на прошлу 

годину по предметима 

и по броју ученика 

 Сортирање 

ученика по 

успеху у првом 

полугодишту 

Јелена Грчић Децембар Анализа у односу на 

прошлогодишња иста 

одељења 

 Сортирање 

ученика са 

слабим оценама 

по одељењу у 

трећем 

кварталу 

Крижан Карољ јун Направити анализу у 

односу на прошлу 

годину по предметима 

и по броју ученика 

 Сортирање Крижан К јун Анализа у односу на 



 

 

ученика по 

резултатима на 

матурском  и 

завршном 

испиту 

 

прошлогодишња иста 

одељења 

Развој 

квалитета 

наставног 

процеса у 

образовном 

профилу 

 

Учешће 

наставника у 

стручним 

обукама за 

туристичке 

техничаре 

Марић и 

Давидовић  

Децембар  Присуствовали 

семинару у Новом Саду 

– маркетинг и туризам, 

туристичко,агенцијско 

и хотелско пословање  

 Пословна 

техничка 

сарадња са 

хотелима и 

туристичким 

агенцијама 

Марић и 

Давидовић   

Децембар, 

јануар, фебруар 

и јун 

Уговори су у 

регистраторима 

 Пословна 

техничка 

сарадња са 

Туристичком 

Организацијом 

Општине Бечеј 

Марић и 

Давидовић 

децембар Уговори су у 

регистратору 

 Пословна 

техничка 

сарадња са 

трговинским 

предузећима 

Мркшић септембар Уговори су у 

регистратору 

 Одлазак на 

сајам туризма у 

Београд  

 

Давидовић и 

Марић 

фебруар Извештај је у 

регистратору 

 Одлазак на 

сајам туризма у 

Нови Сад 03.10-

06.10. 

Марић октобар Извештај је у 

регистратору 

 Посета хотелу 

Бела Лађа, 

Вили Виа у 

Бечеју, 

Фантаста као у 

туристичке 

организације 

општине Бечеј 

и хотела Тиски 

Цвет Нови 

Бечеј 

 

Марић и 

Давидовић 

Септембар и 

октобар 

Извештаји су у 

регистратору 



 

 

 Формирање 

виртуелног 

хотела унутар 

школе 

Марић и 

Давидовић 

октобар  

Праћење 

реализације 

наставе у 

профилу 

Посета 

наставника 

објектима где 

ученици 

похађају 

практичну и 

блок наставу и 

креирање 

задатака које 

ученици треба 

да реализују на 

настави у блоку 

 

Југослав 

Давидовић, 

Јелена Грчић, 

Бојана Марић 

и Бранислава 

Иванић 

Обрадовић, 

Александра 

Матић 

Децембар, 

јануар, фебруар 

и јун 

 

 Прегледи 

дневника рада 

наставника 

Вуковић С и 

Попов К 

Децембар и јун Потписали су се у 

дневницима рада 

Планирање и 

реализација 

матурског и 

завршног 

испита као и 

стицање 

стручних 

знања 

Припрема 

ученика за 

завршни испит 

трговаца 

Мркшић и 

Карољ 

јун Часови исписани у 

књигама допунског и 

додатног рада 

 Припрема 

ученика за 

матурски испит 

туристички 

техничар 

Давидовић и 

Марић 

Април,мај Записано је у дневнику 

додатног рада 

 Набавка 

материјала за 

полагање 

матурских 

испита за 

туристичке 

техничаре 

Марић мај  

 Одређивање 

дежурства и 

комисије за 

реализацију 

завршних 

испита код 

трговаца 

Мркшић мај Налази се у решењима 

 Проналажење 

екстерне 

комисије за 

Давидовић мај Налази се у решењима 



 

 

матурски испит 

 Организовање 

кампа у 

Врднику за 

најбоље 

ученике 

туристичке 

техничаре 

Давидовић јун Потписане сагласности 

су у регистратору. 

Није било у плану 

сектора 

 

 

 

Извештај о раду ТИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕтом  за 

школску 2014/15. Годину 

 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. 

бр. 

наставник 20.09. 19.10. 14.12. 28.12. 19.01. 26.02. 05.04. 19.04.   31.05. 27.06 

1. Жељка 

Ковачев 
+ + + + + + + + + + 

2. Наташа 

Николовски 
+ + + + + + + + + + 

3. Гордана 

Ковачев 
+ + + + + + + + + + 

4. Драгана 

Ћурчић 
+ + + + + + + + + + 

5. Ивковић 

Бранислава 
+ + + + 

+ + + + + + 

6. Софија 

Вуковоћ 

+ + + + + + + + + + 

 

 

Извештај о раду 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

1. Планирање 

рада тима за 

школску 2014/15 

Израда 

акционог плана 

сви чланови 

тима 

септембар  Циљ је 

реализован у 

потпуности 

Одређивање 

календара 

кључних 

догађаја 

сви чланови 

тима 

септембар  Циљ је 

реализован у 

потпуности 

2. Рад на 

ревизији 

постојеће 

организационе 

структуре школе  

Дефинисање 

оптималне 

организационе 

структуре 

Сви чланови 

тима, 

директор 

септембар  Циљ је 

реализован у 

потпуности 

Распоређивање Сви чланови септембар  Циљ је 



 

 

 наставника у 

тимове 

тима, 

директор  

реализован у 

потпуности 

3. Уговарање 

циљева 

Израда и 

потписивање 

споразума о 

циљевима 

Сви чланови 

тима за своје 

секторе, 

директор 

септембар  

 

Циљ је углавном 

реализован јер 

иако су 

споразуми о 

циљевима 

дефинисани неке 

колеге нису 

желеле да га 

потпишу 

4. 

Имплементација 

софтвера за 

менаџмент 

документацијом. 

Припрема 

софтвера за 

употребу  

Биљана 

Гложански 

Жељка 

Ковачев 

септембар  Циљ је у 

потпуности 

реализован 

Обука за 

коришење 

софтвера за све 

запослене 

Биљана 

Гложански 

Жељка 

Ковачев 

септембар/октобрар Иако је 

предвиђено да 

обуку реализују 

чланови тма 

Информатичара 

обуку су 

реализовале 

Биљана Г. и 

Жељка Ковачев 

Ажурирање 

документације и 

одржавање 

софтвера 

Биљана 

Гложански 

Жељка 

Ковачев 

од октобра 2012. Платформу за 

управљање 

документацијом 

QM Star су 

презеле још 11 

школа из 

пројекта Receko. 

Обуку за њихове 

наставнике су 

одржале Жељка 

Ковачев и 

Биљана 

Гложански у 

Београду у 

организацији GIZ 

Немачка. 

Платфоррма се 

успешно користи 

у нашој школи. 

5. Управљање 

процесима у 

школи 

Дефинисање 

процеса 

Жељка 

ковачев 

од октобра 2012. Због повећаног 

обима 

активности око 



 

 

 Одреживање 

„власника“ 

процеса 

директор октобар 2012. имплементације 

софтвера за 

документацију, и 

због изостанка 

„ослобађања“ 

наставника дела 

часова од стране 

Министарства 

овај циљ није 

реалиован. 

Пренет је на 

наредну школску 

годину. 

Праћење 

процеса 

„Власници“ 

процеса  

од новембра 2012. 

6. Успостављање 

ефикасног 

контролинга 

квалитета 

 

 

Анкета 

задовољства 

запослених 

Жељка 

Ковачев 

Децембар 2012. Циљ је 

реализован у 

потпуности 

Анкета 

задовољства 

ученика 

Жељка 

Ковачев и 

ПЕПСИ 

служба 

март 2013. Уместо ПЕПСИ 

службе у 

анкетирању је 

помогао Марко 

Милић. Анкета је 

први пут рађена 

on line. Анкета је 

рализована у 

мају 2013. 

Анкета 

задовољства 

родитеља 

Жељка 

Ковачев и 

ПЕПСИ 

служба 

мај 2013. Циљ није 

реализован 

Анкета 

задовољства 

социјалних 

партнера 

Жељка 

Ковачев и 

Наташа 

Николовски 

април 2013. Циљ није 

реализован 

7. Усклађивање 

са стандардима 

квалитета 

ектстерне 

евалуације школа 

Провера 

усклађености са 

стандардима 

квалитета и 

израда плана 

активности за 

превазилажење 

неусклађености 

Сви чланови 

тима 

од октобра 2012 

перманентно 

Циљ је у 

потпуности 

реализован 

 



 

 

Извештај о раду МАРКЕТИНГ ТИМА у школскoj 2014/15. године 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник 30.08. 29.12. 02.02. 06.03. 09.03. 24.06. 

1. Жељка Ковачев + + + + - + 

2. Милица Гобелић + + + + + + 

3. Леа Лукач + + + + - - 

4. Милкица Векић - + + + - + 

5. Едит Миросављевић + + + + - + 

6. Лотос Ћеримагић + - - + - - 

7. Нађ Ц. Моника + - + - - - 

8.  Биљана Г. Попов + + + + + + 

 

Извештај о раду до 24.06.2015. 

Циљ 
Предвиђена 

активност 
Одговорна особа 

Време 

остваривања 
Напомена 

1. Планирање 

рада тима за 

школску 2014/15 

Израда акционог 

плана 

 

Сви чланови тима 

 

август 2014. Остварено 

2. Промоција 

школе у основним 

школама у 

окружењу 

Избор школа за 

посету 

 

Сви чланови 

тима, директор 

фебруар 2014. Остварено 

Креирање и 

израда 

промотивног 

материјала 

Биљана 

Гложански Попов, 

Жељка Ковачев, 

директор 

фебруар-

април 2015. 

Остварено 

Реализација 

посета основним 

школама 

Тимови за 

промоцију школе 

 

април-мај 

2015. 

Остварено 

Организација 

посете основаца 

нашој школи 

директор,Милица 

Гобелић. 

запослени 

март 2015. Остварено 

3. Сарадња са 

организацијама као 

економским и 

социјалним 

партнерима школе  

Писма упућена 

ради финансијске 

подршке пријема 

основаца у 

нашпим 

просторијама 

директор, Милица 

Гобелић, Жељка 

Ковачев 

март 2015. остварено 

4. Информиса

ње запослених и 

окружења   

заинтересованих за 

активности у 

школи 

 

Редовно 

ажурирање сајта и 

FB профилу 

Биљана 

Гложански Попов 

перманентно Остварено 

Наступи у 

локалним 

медијима 

према приликама  посета 

основаца, 

матурантска 

парада... 

Остварено 

Огласне табле у 

школи 

Милкица Векић, 

Жељка Ковачев, 

Милица Гобелић 

перманентно Остварено 



 

 

4. Побољшање 

унутрашњег 

маркетинга школе 

 

припремни 

састанци за 

посету основаца и 

организација 

пријема 

 

Сви чланови 

тима, директор, 

запосклени 

март 2015. Остварено 

5.  Сарадња са 

другим школским 

тимовима и 

организацијама 

Организација и 

реализација 

„Матурантске 

параде“ 

Жељка Ковачев 

Золика Крајтмар 

Ксенија Стакић 

Гордана Ковачев 

до маја 2015. Остварено 

Имплементација 

мера за 

побољшање 

организационе 

климе/културе 

одбрених од 

стране директора 

Сви чланови тима 

по потреби 

перманентно Остварено 

 Маркетиншка 

подршка 

активностима 

тима за заштиту 

од насиља 

Жељка Ковачев Перманентно Остварено 

Маркетиншка 

подршка 

активностима 

тима за 

међународну 

сарадњу 

Жељка Ковачев, 

Леа Лукач 

Перманентно Остварено 

Учешће у 

акцијама ђачког 

парламента 

Биљана 

Гложански Попов, 

Милица Гобелић, 

Лотос 

Ћеримагић... 

Перманентно Остварено 

 

 



 

 

Извештај о раду ТИМА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ у школској 

2014/15. Године 

 
 

р. бр. наставник 31.08. 24.12. 03.04. 23.06. 

1. Мркшић Александар + + + + 

2. Глигорић Мила + + + + 

3. Давидовић Југослав + + + + 

4. Дивљак Оливера + + + + 

5. Матић-Ђовчуш Александра + + + + 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 

Циљ Предвиђена активност 
Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 
Напомена 

1. Израда 

акционог плана 

тима за школску 

2014/2053. 

годину. 

састанак тима сви чланови 

тима 

септембар  

дефинисање циљева сви чланови 

тима 

септембар  

утврђивање активности сви чланови 

тима 

септембар  

2. Формирање 

електронске базе 

Наставних 

планова и 

програма за све 

образовне 

профиле 
 

 

преузимање Наставних 

планова и програма са 

сајта Министарства 

просвете науке и 

технолошког развоја и 

Завода за унапређивање 

образовања и васпитања  

Мркшић 

Александар 

јануар 

фебруар 

 

сортирање преузетог 

материјала  

Оливера 

Дивљак; 

Мркшић 

Александар 

фебруар 

март 

 

3. Израда 

Школског 

програма у 

електронској 

форми 
 

израда Уводног дела 

Школског програма 

Мркшић 

Александар 

април  

израда дела Школског 

програма: Полазне 

основе рада 

Мркшић 

Александар 

април  

израда дела Школског 

програма: Циљеви 

Школског програма  

Мркшић 

Александар 

април  

израда дела Школског 

програма: Назив, врста 

и трајање свих 

програма образовања 

Мркшић 

Александар 

април  

израда Анекса (1-10) 

Школског програма 

Мркшић 

Александар 

април  

израда Анекса Ковачев април  



 

 

Школског програма који 

садржи: 

1. Програм и врсте 

активности у 

васпитном раду 

2. Програм културних 

активности школе 

3. Програм слободних 

активности 

4. Програм каријерног 

вођења и саветовања 

5. Програм заштите 

животне средине 

6. Програм заштите од 

насиља, злостављања и 

занемаривања и 

програм превенције 

других облика 

ризичног понашања 

7. Програм школског 

спорта 

8. Програм сарадње са 

локалном самоуправом 

9. Програм сарадње са 

породицом 

10. Програм 

безбедности и здравља 

на раду 

Жељка 

 графичка обрада 

садржаја Школског 

програма 

Милић 

Марко; 

Дивљак 

Оливера 

април  

постављање документа 

на школску интернет 

страницу 

Милић 

Марко; 

 

мај  

4. Континуирано 

праћење и 

благовремено 

извештавање 

свих запослених 

о изменама и 

допунама 

планова и 

програма за све 

образовне 

профиле 

континуирано праћење 

службених гласила 

(„Просветног гласника“) 

Александар 

Мркшић 

Мила 

Глигорић 

током целе 

године 

 

 



 

 

 

Извештај о раду ТИМА  ЗА  ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ школске 2014/2015 године 

 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник 28.08. 23.12. 28.03. 28.06. 

1. Драгана Ћурчић     

2. Драгана Пап     

3. Душан Опинћал     

4. Софија Вуковић     

5. Катица  Попов 

координатор 

    

 

Извештај о раду   
Циљ Предвиђена активност Одговорна 

особа 

Време 

оствари

вања 

Напомена 

Прикупљање свих 

Извештаја 

Тимова о раду у 

2013г.;затим  

На нивоу целе 

школе дакле 

СВИ: 

Анализа 

реализације  

својих Акционих 

планова 2010-

2014 

Сарадња са кординаторима 

Тимова и Сектора 

прикупљање и подела 

Извештаја по 3 сваком члану 

Тима на анализу и 

обраду;предати на састанку  .   

Током првог полугодишта сви 

тимови раде Анализу својих 

акционих планова ,утврде 

реализацију,добре и лоше 

стране,образложење шта се а 

шта не урадило и 

зашто,предати у штампаној и 

е/форми.    

Сви чланови 

Тима 

подељени 

свако за своје 

области 

примају 

Извештаје и 

четворогодиш

ње 

реализације, 

на састанку 

Тима 

анализирамо . 

Крај 

првог 

полугод

ишта 

 

Анализа  

сакупљених 

Реализација 2010-

2014г. 

Свеобухватни 

извештај на 

Наставничком 

већу уз 

дискусију,предло

ге за нови 

конструкт ШРП. 

Презентација на 

Наставничком већу 

 

Сви чланови 

Тима  

  

Друго 

полугод

иште 

Докази у 

штампаној 

форми у 

регистратору 

ШРП 1 и 

ШРП 2 

Усвајање новог 

ШРПа и предлог 

за нове чланове 

Тима за наредни 

период. 

    



 

 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. 

ГОДИНИ 
 

Именачлановатимаињиховаприсутностнаодржанимсастанцима  

р. бр. наставник 28.08.14. 13.11.14.      

1. Ковачев Г. + -      

2. Вуканић Н. + +      

3. Марковић/Гостовић - +      

4. Мркшић А.  + +      

5. Стакић К. + +      

6. Колунџић З. - +      

7. Поповић О. + -      

8. Дујин Ч. - +      

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена активност Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напо

мена 

Превенциј

а насиља 

међу и од 

стране 

ученика 

Наставак обуке наставника школе 

на тему „Зауставимо електронско 

насиље“ и план реализације 

превентивних радионица на ЧОС-у 

Нада Вуканић 

Оливера Дивљак 

26.08.2014.  

Информисање свих ученика о 

Правилницима и Протоколу на 

првим ЧОСевима 

Одељењске 

старешине 

септембар  

Састанак са одељењским 

старешинама 1. разреда у вези 

одржавања заједничког 

родитељског састанка у позоришту 

Гордана Ковачев 

Нада Вуканић 

04.09.2014.  

 Консултативни и саветодавни рад 

са одељењским старешинама у вези 

реализације превентивних 

радионица на ЧОС-евима и 

родитељским састанцима 

Сви чланови 

тима 

септембар  

Циљ 2 Предвиђене активности Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напо

мена 

Унапређе

ње 

евиденциј

е, праћење 

и 

информис

ање 

Унапређење документације тима 

кроз евидентирање и праћење 

случајева насиља 

Тим за ЗНЗЗ Континуиран

о 

 

 

Унапређење документације 

одељењских старешина кроз 

евидентирање и праћење понашања 

ученика (досијеи, портфолио...) 

Одељ. 

старешине 

Континуиран

о 

 

 

Унапређивање УЗМ (унутрашње 

заштитне мреже) 

Сви учесници у 

школском 

животу 

Континуиран

о 

 

 



 

 

Развијање 

и јачање 

спољашњ

е 

заштитне 

мреже 

Унапређење СЗМ (спољашње 

заштитне мреже) 

Координатор, 

директор 

континуирано  

Самоевалуација и екстерна 

евалуација 

Директор, 

координатор 

периодично  

Извештавање свих стручних органа 

школе, УНИЦЕФ-а, Школске 

управе 

Директор, 

координатор 

периодично  

Циљ 4 Предвиђене активности Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напо

мена 

Интервен

тне 

активност

и 

Проверавање сумње или откривање 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим  По потреби  

Зауставање насиља и злостављања и 

смиривање учесника 
Обавеза свих По потреби  

Обавештавање родитеља и 

предузимање хитних акција 

Тим и 

одељењске 

старешине 

По потреби  

Консултације у установи Тим По потреби  

Мере и активности Тим По потреби  

Праћење ефеката предузетих мера и 

активности 

Тим Континуиран

о 

 

 

 

Уколико постоје циљеви/активности који нису реализовани попуните 

следећу табелу 
Циљ Активност Ко је 

био 

задужен 

Разлог због ког није 

реализован 

Напомена 

Преве

нција 

насиљ

а међу 

и од 

стране 

учени

ка 

Избор чланова Вршњачког 

тима 

Одељ. 

стареши

не 

Показало се кроз 

вишегодишње искуство 

да ВТ не функционише у 

средњој школи, нарочито 

када се узме у обзир и 

чињеница да су већина 

ученика путници 

 

„Причаоница“ са 

ученицима 1. Разреда на 

тему насиља, форумовања, 

ваннаставних активности... 

Олга 

Поповић 

и Форум 

театар 

  

Развиј

ање и 

јачањ

е 

споља

шње 

зашти

тне 

мреже 

Ангажовање инспектора 

СУП-а  Бечеј, Дејана 

Петковића, у вези 

одржавања трибине или 

предавања ученицима о 

прекршајима и санкцијама 

Нада 

Вуканић 

Вишемесечни штрајк 

који се манифестовао 

скраћењем часова 

Идеја је да се 

трибина одржи 

једанпут у 

нашој школи, 

други пут у 

Техничкој 

школи, уз 

заједничко 

присуство 

ученика обе 



 

 

Извештај о раду ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ у школскoj 2014/15. 

години 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник 13.10. 07.11. 01.12. 16.04. 09.06.15. 22.06.15. 26.06. 

1. Ковачев Г. - + - - - - - 

2. Вуканић Н. + + + + + + + 

3. Свирчев Ж. + - + - + + + 

4. Хајдић М. + - + + + + + 

5. Молнар Р. + + - - + + + 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена активност Време 

остваривања 

Одговорна 

особа 

Напомена 

Информисање 

стручних већа 

о концепту 

инклузивног 

образовања 

Континуирано 

информисање 

Педагошког колегијума 

о концепту инклузивног 

образовања и 

планираним 

активностима 

Записник Нада Вуканић 

Гордана 

Ковачев 

Одржана само 

два Педагошкa 

колегијумa 

 Информисање 

Наставничког већа о 

процесу инклузивног 

образовања 

Записник Нада Вуканић 

Гордана 

Ковачев 

континуирано 

 Анализа реализације 

Плана уписа ученика у 

1. разред 

Записник Чланови тима 

 

Септембар 

 Израда Годишњег плана 

рада школе са 

операционализацијом 

активности у вези са ИО 

Годишњи 

план рада 

Гордана 

Ковачев 

До 15. 09. 

Идентификов

ање деце са 

сметњама у 

развоју 

Идентификовање 

потенцијалних помагача 

ван установе  

Записник 

 

Координатор 

стручног 

тима за ИО 

континуирано 

Стручна сарадња са 

интерресорном 

комисијом за тражење 

додатне непосредне и 

посредне образовне, 

здравствене и социјалне 

подршке деци 

Записник 

 

директор, 

координатор 

стручног 

тима за ИО 

континуирано 

 Прикупљање инфо. о 

деци са сметњама у 

развоју и са посебним 

образовним потребама 

на нивоу школе 

Обрасци за 

снимање 

стања у 

одељењу 

Одељењске 

старешине 

До почетка 

октобра 

 

 



 

 

 Помоћ у 

идентификацији деце из 

осетљивих група 

 ПП служба континуирано 

 Помоћ у састављању 

педагошког профила 

 ПП служба у фази израде 

профила 

 Помоћ у прилагођавању 

метода, материјала и 

учила (мере 

индивидуализације), као 

и простора и услова у 

којима се учење одвија 

  

стручна 

служба и Тим 

за ИО 

 

континуирано 

Стручно 

усавршавање 

Интерна обука 

Наставничког већа и 

подсећање на концепт и 

процедуре инклузивног 

образовања 

Презентација, 

записник, 

слике, списак 

присутних 

Жарка 

Свирчев 

Нада Вуканић 

Обука се није 

одвијала на НВ 

већ интерно са 

наставницима 

који су били 

укључени у рад 

са децом са 

тешкоћама 

 Констатовање потребе 

за стручним 

усавршавањем 

наставника за рад са 

децом са посебним 

потребама (брига о 

наставничким 

компетенцијама) 

        Директор 

Стручни тим 

за ИО 

Када год за то 

постоји 

могућност-

првенствено 

финансијска 

 Проналажење семинара, 

едукација и средстава за 

стручно усавршавање из 

области инклузије 

 Молнар, 

Свирчев, 

Хајдић и 

Вуканић 

Састанци 

мреже подршке 

инклузивном 

образовању у 

ОШ „Здравко 

Гложански“; 

Трибина 

„Примери 

добре праксе 

инклузивног 

образовања“ 

 Прикупљање и размена 

примера добре праксе у 

оквиру инклузивног 

образовања 

 

 

Директор, 

 чланови 

Тима 

 

 

континуирано 

 Сарадња са Школском 

управом Нови Сад, са 

Министарством 

просвете и науке РС, као 

и са школама из мреже 

подршке ИО 

Министарства 

Извештај, 

дописи 

 

 

     Директор, 

координатор 

Тима 

  котниуирано 

 



 

 

Извештај о раду ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СЕКЦИЈА И 

КУЛТУРНА ДЕШАВАЊА у школској 2014/2015. Години 

 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник 06.011.2014. 22.12.2014. 03.06.2015. 29.06.2015. 

1. Олга Поповић + + + + 

2. Наталија Суботички Глишин + + + + 

3. Моника Нађ Цигура + + + + 

4. Рајшли Тинде + - - - 

5. Оливера Дивљак + + + + 

6. Батори Жолт + - - - 

7. Ивана Јанков + + + + 

8. Влада Грбић + - - - 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остварив. 

Напомена 

1. Организација и 

рад секција и 

учествовање на 

такмичењима 

Интервјуисање 

колега у вези са 

секцијама које ће 

бити активне у 

предстојећој 

школској години 

Ивана 

Петровић 

Септембар  

Прикупљање 

планова секција 

Ивана 

Петровић 

Септембар  

Ажурирање 

информација о раду 

секција на 

школском сајту 

  Ова 

активност 

није 

реализована.  

Учествовање на 

литерарним 

конкурсима 

Наставници 

матерњег 

језика. 

Током целе 

године. 

 

Учествовање на 

спортским 

такмичењима 

Актив 

наставника 

физич.васп. 

Током целе 

године. 

 

2. Обележавање 

културних 

догађаја од 

значаја за школу 

Дан просветних 

радника 

Олга 

Поповић, 

Ивана 

Петровић 

Новембар   

Приредба поводом 

доделе 

новогодишњих 

пакетића 

Поповић, 

Суботички, 

Цигура, 

Петровић 

Децембар   

 Светосавска 

акдемија 

Оливера 

Дивљак 

Јануара  



 

 

 Обележавање Дана 

заљубљених 

  Ова 

активност 

није 

реализована.  

 Обележавање Дана 

жена 

Ивана 

Јанков, 

Рајшли 

Тинде 

  

 Завршна приредба 

за матуранте 

Ивана 

Петровић 

Мај-јуни  

3. Подршка 

локалним 

акцијама у 

којима учествују 

ученици школе, 

а од интереса су 

за саму школу 

Обележавање Дечје 

недеље 

Ивана 

Петровић 

  

 Спортски дан Тим 

наставника 

физичког 

  

 Обележавање Дана 

матерњег језика 

  Ова 

активност 

није 

реализована 

 Крос РТС-а Тим 

наставника 

физичког 

април  

 Уређење Спортског 

центра и отвореног 

базена 

Тим 

наставника 

физичког 

Мај-јуни  

4. Подстицај 

континуираном 

развоју и 

образовању 

личности 

појединца 

(ученика и 

наставника) 

Одлазак на Сајам 

књига у Београд 

Ивана 

Петровић, 

Жарка 

Свирчев 

октобар  

 Одлазак на 

позоришне 

представе у Нови 

Сад и Суботицу 

Петровић, 

Хајдић, 

Свирчев, 

Цигура 

  

 Посета факултетима Олга 

Поповић 

фебруар  

 Одлазак на Сајам 

образовања 

Олга 

Поповић 

фебруар  



 

 

 Одлазак на 

позоришне 

представе у Градско 

позориште Бечеј 

Сви 

наставници 

матерњег 

језика.  

Током целе 

године – кад 

се укаже 

прилика.  

 

ВАЖНО!!! Учествовање у 

активностима 

поводом Дана 

отворених врата 

Поповић, 

Петровић, 

Јанков 

25-26. марта 

2015. 

Ова 

активност 

није била 

предвиђена 

планом, али 

се Тим 

укључио јер 

је било 

потребе.  

 

Уколико постоје циљеви/активности који нису реализовани попуните 

следећу табелу 

Циљ Активност Ко је био 

задужен 

Разлог због ког 

није реализован 

Напомена 

Организација 

и рад секција и 

учествовање 

на 

такмичењима 

Ажурирање 

информација о 

раду секција на 

школском сајту 

Координатори 

секција 

Није била 

довољно добра 

организација ове 

активности.  

Потрудићемо се да 

следеће школске године 

ова активност буде 

урађена већ у септембру.  

Обележавање 

културних 

догађаја од 

значаја за 

школу 

Обележавање 

Дана 

заљубљених 

Нисмо 

одредили ко ће 

бити задужен за 

ову активност, 

требало је да 

сви дају свој 

допринос.  

Из истог разлога 

као и претходна 

активност.  

 

Подршка 

локалним 

акцијама у 

којима 

учествују 

ученици 

школе, а од 

интереса су за 

саму школу 

Обележавање 

Дана матерњег 

језика 

Нисмо 

одредили ко ће 

бити задужен за 

ову активност, 

требало је да 

сви дају свој 

допринос. 

Из истог разлога 

као и претходна 

активност. 

 

 



 

 

Извештај о раду ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ у школској 2014/15. 

Години 

 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 

р. бр. наставник Датум 1 Датум 2 Датум 3 Датум 4 Датум 5 Датум 6 

1. Прерадов Слађана август новембар децембар март мај јун 

2. Страјнић Горан август новембар децембар   јун 

3. Бакрач Александра август новембар децембар март  јун 

4. Давидовић Југослав август новембар децембар март  јун 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 
Циљ Предвиђена 

активност 

Одговорна 

особа 

Време 

остваривања 

Напомена 

Реализација 

екскурзије за 

1.разред 

Утврђивање 

предлога 

праваца за 

реализацију 

екскурзије 

Бојана Марић 

( Слађана 

Прерадов) 

август  

 Припрема 

документације 

за тендер 

Секретар школе септембар  

 Расписивање 

тендера 

Секретар школе октобар  

 Одлучивање о 

понуди 

Директор, 

Секретар, 

Председник 

комисије и 

родитељи 

ученика првих 

разреда 

новембар  

 Сагласност 

родитеља на 

конкретан 

програм и цену 

Слађана 

Прерадов, 

Бојана Марић 

децембар  

 Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

Бојана Марић јун  

Реализација 

екскурзије за 

2.разред 

Утврђивање 

предлога 

праваца за 

реализацију 

екскурзије 

Бојана Марић 

Горан Страјнић 

август  

 Припрема 

документације 

за тендер 

Секретар школе септембар  



 

 

 Расписивање 

тендера 

Секретар школе октобар  

 Одлучивање о 

понуди 

Директор, 

Секретар, 

Председник 

комисије и 

родитељи 

ученика првих 

разреда 

новембар  

 Сагласност 

родитеља на 

конкретан 

програм и цену 

Горан Страјнић 

Бојана Марић 

децембар Сагласност родитеља 

је прибављена, али 

пошто није било 60% 

позитивних 

предсагласности, 

оглас за екскурзију 

неће бити расписан, 

што значи да се неће 

организовати 

екскурзија за друге 

разреде. 

Реализација 

екскурзије за 

3.разред 

Утврђивање 

предлога 

праваца за 

реализацију 

екскурзије 

Бојана Марић 

Александра 

Бакрач 

август  

 Припрема 

документације 

за тендер 

Секретар школе септембар  

 Расписивање 

тендера 

Секретар школе октобар  

 Одлучивање о 

понуди 

Директор, 

Секретар, 

Председник 

комисије и 

родитељи 

ученика првих 

разреда 

новембар  

 Сагласност 

родитеља на 

конкретан 

програм и цену 

Александра 

Бакрач 

 Бојана Марић 

децембар  

 Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

Југослав 

Давидовић 

април  

Реализација 

екскурзије за 

4.разред 

Утврђивање 

предлога 

праваца за 

реализацију 

екскурзије 

Бојана Марић 

Давидовић 

Југослав 

август  



 

 

 Припрема 

документације 

за тендер 

Секретар школе септембар  

 Расписивање 

тендера 

Секретар школе октобар  

 Одлучивање о 

понуди 

Директор, 

Секретар, 

Председник 

комисије и 

родитељи 

ученика првих 

разреда 

 

новембар  

 Сагласност 

родитеља на 

конкретан 

програм и цену 

Давидовић 

Југослав 

 Бојана Марић 

децембар  

 Извештај о 

реализованој 

екскурзији 

Југослав 

Давидовић 

април  

 

 

 

Извештај о раду ТИМА ЗA KAРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

САВЕТОВАЊЕ за школску 2014/15. годину 

 
 

Р. бр. Наставник 25.08.14. 12.10.14. 28.01.15. 29.06.15. 

1. Бранислава Ивковић + + + + 

2. Слађана Прерадов + + + + 

3. Бојана Марић + + + + 

4. Софија Вуковић + + - - 

5. Нада Вуканић + + + + 

6. Биљана Младеновић + + + + 

7. Олга Поповић + + + + 

 

Извештај о раду у првом полугодишту 

Циљ Предвиђена активност 
Одговорна 

особа 

Време 

остваривањ

а 

Напомена 

Формирање 

тима 
Формирање тима Олга Поповић 25.08.2014.  

Доношење 

прописаних 

докумената у 

вези са радом 

Дефинисање програма 

рада и доношење плана 

активности за 2014-2015. 

Организација и вођење 

Олга Поповић 25.08.2014. 

Координатор тима је 

припремио предлоге 

ова два документа, а 

на састанку је 



 

 

тима; 

Одржавање 

састанака и 

вођење 

записника 

састанака. 

Писање записника 

извршена анализа, 

корекција и донета 

коначна верзија 

програма и плана. 

Програм рада и план 

рада тима за КВиС 

наше школе 

приложени су у 

документацију на 

QM-у и у 

регистратору тима. 

Исто и записници са 

састанака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад са 

ученицима у 

подручју 

каријерног 

вођења и 

саветовања 

 

 

Упознавање појединих 

ученика (вршњачких 

едукатора) о могућности 

ОН-ЛАЈН ТЕСТИРАЊА на 

сајту Беоргадске отворене 

школе и добијања свих 

релевантних и 

актуелних информација 

о високо-школским 

установама у Србији као 

и свим занимањима 

Са ученицима који 

похађају наставу на 

мађарском језику, ову 

радионицу је одрадила 

Биљана Младеновић 

Олга Поповић 

Биљана 

Младеновић 

22.10.2014. 

Ради се о тесту 

личности, тесту 

вештина и тесту 

професионалних 

интересовања. 

Ученице: Оливера 

Мудрински и Марина 

Шведић (4.1) 

Извештај о овом 

радном састанку је 

постављен на QM-у и 

у регистратору тима 

Даља предвиђена 

активност вршњачке 

едукације није 

извшена у 

предвиђеном термину 

(децембар) због 

штрајка просветних 

радника и свођења 

рада на минимум 

процеса. 

 

Писање чланка за 

школске новине и 

школски сајт у вези са 

могућношћу 

горенаведениог он-лајн 

тестирања на сајту 

Беорградске отворене 

школе 

Ученица 

Оливера 

Мудрински 

(прегледали 

Олга Поповић и 

Ивана 

Петровић) 

Новембар 

Чланак ће бити 

објављен када 

школске новине буду 

штампане. До тада 

треба поставити на 

сајт школе и на 

огласну таблу. 

Чланак приложен у 

тимску 

докуметнацију на 

QM-у и у 

регистратору тима 

Групни и индивидуални 

информативни и 

саветодавни рад у вези са 

Катица Попов 

октобар, 

новембар и 

децембар 

Извештај је предат и 

приложен у 

регистратор тима за 



 

 

професионалним развојем 

појединца 

Постављен информативни 

пано о корисним 

линковима 

2014. КВиС.  

 Посета Сајму 

образовања „Путокази“ 

и Економском 

факултету у Новом Саду 
(као и обилазак 

Студентског града) 

Бојана Марић 

Даница 

Тодоровић 

Олга Поповић 

 

26. фебруара 

2015. 

Извештај се налази у 

тимској 

документацији на 

QM-у и у 

регистратору тима 

  

Одржана презентација 

Департмана за туризам, 

хотелијерство и 

географију – ПМФ Нови 

Сад 

Бојана Марић 
09. март 

2015. 

Извештај се налази у 

тимској 

документацији на 

QM-у и у 

регистратору тима 

 

Одржана презентација 

Економског факултета 

из Суботице 

Организовала 

Гордана 

Ковачев а 

наставници на 

својим 

часовима 

повели ученике 

26. март 

2015. 

 

Извештај се налази у 

тимској 

документацији на 

QM-у и у 

регистратору тима 

(извештај саставила 

Олга Поповић и 

слике урадила 

Даница Тодоровић) 

Организована и одржана 

презентација Правног 

факултета из Новог 

Сада 

 

Олга Поповић 

 

01. април 

2015. 

 

Извештај се налази у 

тимској 

документацији на 

QM-у и у 

регистратору тима 

Организован разговор са 

представником 

универзитета Едуконс из 

Сремске Каменице а 

потом ученици 

информисани 

Олга Поповић април 2015. 

Извештај се налази у 

тимској 

документацији на 

QM-у и у 

регистратору тима 

Обука 

наставника 

Похађана обука 

Каријерно вођење и 

саветовање у средњој 

школи – Еурогајденс 

центар Србија и Ерасмус 

и Темпус фондација. 

Семинар је одржан у 

Новом Саду 

Нада Вуканић 

Олга Поповић 

9. децембар 

2014. 

Извештај је приложен 

у тимску 

документацију на 

QM-у и у 

регистратору тима 

Информисање 

ученика о 

активностима 

Израда Паноа у ходнику 

школе у вези са посетом 

Сајму образовања и 

Олга Поповић 
27. фебруара 

2015. 

Извештај о изради 

паноа у регистратору 

тима 



 

 

у вези са 

каријером  

Економском факултету 

Креирање линка на 

школском сајту: „Куда 

после средње школе“ 

Олга Поповић 

Бојана Марић 

Нада Вуканић 

Бранислава И. 

Слађана П. 

Биљана М. 

 

фебруар 

2015. 
 

Објављивање чланaка у 

школским новинама 
Сви чланови тима мај/јун 2015. 

Моменат младих 

бр.16 

Ученица Оливера 

Мудрински 4.1 

 

 

Уколико постоје циљеви/активности који нису реализовани попуните 

следећу табелу 
Циљ Активност Ко је био 

задужен 

Разлог због ког није 

реализован 

Напомена 

Рад са 

ученицима у 

подручју 

каријерног 

вођења и 

саветовања 

Организовање 

стручних посета 

фирмама ван 

редовне праксе 

Олга Поповић 

Тешкоћа усклађивања 

одговарајућег термина 

фирме (Линде-гас Србија) 

и ученичких смена, 

аутобуса...; мали број 

заинтересованих ученика 

(6) 

 

Организовање 

посете сајмовима 

запошљавања 

Слађана 

Прерадов 

С обзиром да је с јесени 

пропуштен такав сајам у 

Новом Бечеју, сматрали 

смо да није корисно да се 

ученици воде на СПЕНС 

Нови Сад, где би се срели 

са тражњом на територији 

Новог Сада и околине. 

Трошкови 

аутобуса такође 

нису 

занемарљив 

разлог 

Организовање 

гостовање лица 

из Националне 

Службе за 

запошљавање за 

завршне разреде 

Бранислава 

Ивковић 

Нада Вуканић 

Због неуобичајене 

школске године (штрајк, 

па надокнаде) ову 

активност предвиђену за 

пролеће 2015. нисмо били 

у могућности да 

остваримо 

Бранислава 

Ивковић је и 

разговарала са 

представником 

Службе, где 

није наишла на 

понуду 

одговарајућег 

облика сарадње 

Организовање 

посета бивших 

ученика а са 

различитим 

каријерним 

путевима 

Сви чланови 

тима 

Због неуобичајене 

школске године, 

скраћених часова и др. 

овом активношћу се 

нисмо бавили у 

значајнијој мери  

 

 

 



 

 

Извештај о раду ТИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ у школској 2013/14. 

године 

 
 

Имена чланова тима и њихова присутност на одржаним састанцима 
р. бр наставник 22.08. 04.09. 06.12. 13.12 26.12 21.02. 27.02. 13.03. 14.03. 01.04 02.04 23.04 24. 04 18.05. 

1. Ерика Оросламош + +  + +          

2. Санда Корпаш + +             

3. Наташа Кењи + +             

4. Леа Лукач + + + + + + + + + + + + + + 

5. Жолт Сабо   +   + +   + + + + + 

6. Снежана Живков Аксин   +   + +   + + + + + 

7. Рајшли Тинде   +          +  

8. Жељка Ковачев     +          

9. Дујин Чила     +   +       

10. Нађ Цигура Моника        + +    +  

11. Гордана Ковачев       +    +    

12. Рожа Петер             +  

13. Батори Жолт             +  

 



 

 

 

Извештај о раду до јуна 2015. 

Циљ Предвиђена активност Одговорна особа Време остваривања Напомена 

1. Реализација 

пројекта“БЕЗ 

ГРАНИЦЕ” 

са школом из Сент 

Андреје, Petzelt József 

стручна средња школа. 

Место реализације ЕТШ 

Бечеј 

 Редовна комуникација 

 Одабир ученика учесника у 

пројекту 

 Редовно контактирање 

партнерскe школe 

 Израда плана реализације 

пројекта и дочек гостију 

Леа Лукач 

Жолт Сабо 

Снежана Живков Аксин 

Нађ Цигура Моника 

Рајшли Тинде 

Батори Жолт 

Рожа Петер 

 

24.-27.04. Пројекат и сам дочек гостију из Сент 

Андреје је успешно реализовано 

 

 

Потписан партнерски уговор и предат 

пројекат „ БЕЗ ГРАНИЦЕ“ поново за 

школску 2014/2015.годину 

2. Реализација 

пројекта“БЕЗ 

ГРАНИЦЕ” 

са школом из Сент 

Андреје, Petzelt József 

стручна средња школа. 

Место реализације Сент 

Андреја 

 

 Редовна комуникација 

 Одабир ученика учесника у 

пројекту 

 Редовно контактирање 

партнерскe школe 

 Израда плана реализације 

пројекта и путовање за 

Мађарску. 

  (Организација путовања- 

неопходне припреме ученика, 

одржавање информативног 

часа, упознавање наших 

ученика са програмом и планом 

боравишта у иностранству) 

 

Леа Лукач 

Жолт Сабо 

Снежана Живков Аксин 

 

15.-18.05. Све  похвале ученицима за примерно 

понашање у Сент Андреји, у учествовању и 

реализацији радних задатака. 

3. Налажење нових 

партнерских школа   

ГОУРМАНД- 

УГОСТИТЕЉСКА, 

ТРГОВИНСКА И 

ТУРИСТИЧКА 

СРЕДЊА ШКОЛА 

БУДИМПЕШТА, 

МАЂАРСКА 

 Покушај остваривања сарадње 

са новим школама 

 

 Редовно информисање тима о 

новим информацијама 

Леа Лукач 2014/2015.ш.г Потписан партнерски уговор и предат 

пројекат „ БЕЗ ГРАНИЦЕ“ 

4. Налажење нових 

пројеката, израда и 

реализација 

 Редовно праћење расписаних 

конкурса 
 У случају налажења 

Чланови тима за пројекте 

и међународну сарадњу 

 

У току целе школске 

године 
 



 

 

ПРОЈЕКАТ-

КОНКУРС 

МАЂАРСКОГ 

НАЦИОНАЛНОГ 

САВЕТА 

расписаних конкурса,сазивање 

тима за израду и састављање 

потребне документације 
 Обавештавање координатора о 

активностима 

Леа Лукач 

 

Нађ Цигура Моника 

5. „International school 

partnerships“ 
 Редовно праћење сајта за 

проналажење нових 

партнерских школа из Аустрије 

 Контактирање и одржавање 

контаката са потенцијалним 

партнерским школама 

 Допуњавање, ажурирање 

статуса ЕТШ Бечеј на 

поменутом сајту за 

проналажење партнерске 

школе 

Санда Корпаш, 

 Наташа Кењи 

У току целе године http://www.schoollinking.iz.or.at/partnerfinder 

6. Остваривање контаката 

са партнерским школама 

из Немачке 

 Редовнакомуникација 

 Редовно контактирање 

партнерске школе о:   почетку 

школске године, распустима, 

евентуалним верским 

празницима, итд..) 

 Слање честитки за верске 

празнике –  у знак пажње 

Ерика Оросламош 

Леа Лукач 

У току целе школске 

године 
 

 

http://www.schoollinking.iz.or.at/partnerfinder


 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2014/2015 ГОДИНУ 
 

Приоритети Назив активности Бр. ученика који 

је учествовао 

Резултати активности Доказ 

1. Јачање тима 

Ученичког 

парламента 

Презентација рада парламента код 

ученика првог разреда, одржана је у 

септембру 2014. године 

Ученици старијих 

разреда су се 

поделили по 

тимовима 

По два ученика сваког одељења 

првог разреда су постали чланови 

школског парламента 

Записник са прве 

конститутивне седнице 

парламента на којој су била 

по два ученика из свих 

првих разреда 

 Учествовање у раду Уније средњошколаца 

Србије, одлазак на скупштину одржану 

05.12.2013. у Београду 

Један представник 

парламента 

Упознавање са радом УНЦЦ-а, 

детаљно информисање о пројекту 

„Дан волонтирања“ и дружење са 

осталим представницима 

парламента 

Потврда о учествовању на 

седници УНЦЦ у Београду 

 Пројекти и акције самостално и у сарадњи 

са локалним организацијама. Волонтирање 

на фестивалу руске моде у Бечеју у 

сарадњи са Канцеларијом за младе Бечеј 

Сви чланови 

парламента као и 

остали 

заинтересовани 

ученици 

Упознавање нове културе, 

дружење подстицање омладине на 

волонтирање. Успешна сарадња са 

КЗМ-ом 

Спискови волонтера који су 

били постављени у 

зборници, слике, видео 

снимци локације регистратор 

ЕТШ парламента 

2. Присутније 

учешће 

Ученичког 

парламента у 

животу и раду 

школе 

Укључивање ученика у рад органа школе 

(давање предлога, мишљења и идеја 

везано за рад школе) као и присуство 

одељенским већима 

Два ученика за 

школски одбор. 

Један ученик за 

наставно веће 

Упознавање ученика са радом 

школе, укључивање самог 

парламента у доношење 

одређених одлука 

Записник са седница 

школског одбора,у регистру 

ЕТШ Школе 

 Обезбеђен приступ представника 

Ученичког парламента на седницама 

Школског Одбора, Стручног актива за 

развојно планирање и Стручног актива за 

самовредновање школе, као и учешће у 

њиховом раду када се доносе одлуке које 

По један 

представник 

ученичког 

парламента 

Упознавање ученика са радом 

школе, укључивање самог 

парламента у доношење 

одређених одлука 

Записници са поменутих 

састанака у регистру ЕТШ 

Школе 



 

 

су директно везане за ученике школе. 

3. Јачање 

хуманитарног и 

еколошког рада 

 Учествовање у Дечијој недељи Сви чланови 

парламента 

Представљање и промоција школе 

кроз штандове, анкете и квизове 

знања постављене у центру града, 

дружење и забава са децом 

Фотографије које се налазе 

на ЦД-у у регистру ЕТШ 

парламента 

 - Хуманитарна журка у Бечеју 

организована ради прикупљања средстава 

за помоћ Азилу Бечеј 

 

 - Помоћ поплављенима у Обреновцу и 

околини 

 

- Акција за помоћ Драгану Прњату 

Сви чланови 

парламента 

 

 

Сви чланови 

парламента, 

запослени у ЕТШ 

као и ученици 

ЕТШ 

Прикупљена новчана средства за 

помоћ азилу базирано на 

добровољним прилозима који су 

се давали за време журке 

Прикупљена новчана средстава 

као и материјална помоћ базирано 

на добровољним прилозима. 

Прикупљена новчана средства за 

помоћ Драгану Прњату базирана 

на добровољним прилозима. 

Фактура од власника клуба 

која се налази у 

књиговодству, слика флајера 

на ЦД-у у регистру ЕТШ 

парламента 

Документа, фотографије 

Локација – регистратор ЕТШ 

парламента 

Документа 

Локација – регистратор ЕТШ 

парламента 

4. Остале 

активности 

- Пројекат разуми правосуђе 

- Пројекат „Симулација суђења – случај 

Бикинди“ 

- Пројекат Дунђерски 

- Програм за матуранте 

Председник 

ученичког 

парламента: 

Стефан Нонковић 

и одабрани 

ученици ЕТШ-а 

Председник 

ученичког 

парламента: 

Стефан 

Нонковић, 

чланови 

парламента и 

одељење ЕТШ-а 

3.1. 

Стицање новог знања и искуства, 

помоћ онима који су се двоумили 

да упишу правни факултет, нова 

познанства. 

Стицање новог знања и искуства, 

помоћ онима који су се двоумили 

да упишу правни факултет, нова 

познанства. 

Проширивање спектра знања, 

нова познанства 

 

Успешно одрађен снимак за 

матуранте све четири средње 

школе у Бечеју. 

Фотографије, документација 

Локације - регистратор ЕТШ 

парламента 

Фотографије, видео клип 

документа 

Локација – регистратор ЕТШ 

парламента 

Документа, записници 

Локација – регистратор ЕТШ 

парламента 

Записници, документа 

Локација – регистратор ЕТШ 

парламента 

   



 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШК. 2014/2015 

 
Тим за самовредновање у школској 2014/2015 није вршио вредновање области. Након извештаја за свих 7 кључних области и донетих 

предлога мера за побољшање тим за квалитет израдио је нови школски развојни план након чега се приступа изради петогодишњег 

аквионог плана за самовредновање рада школе.  

 

Тим за самовредновање ће у наредном периоду вредновати свих 7 области у зависности од постављених критеријума у новом 

школском развојном плану а у складу са Приручником о самовредновању квалитета рада установе у стручном образовању. 

 

 

 

 Тим за самовредновање 

ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА   2010-2014год. 
 

Циљеви Реализовано-исходи промене које су се десиле Предлог за наредни ШРП 

ЦИЉ 1 

 

Решавање проблема недостатка 

простора за несметано одвијање 

редовне наставе и ваннаставних 

активности. 

 

Циљ је делимично реализован. 

 

Нисмо се доградили, али су адаптиране три подрумске 

просторије у Гимназији у учионице, па сада радимо опет у две 

смене. Иако се часови несметано одвијају проблем и даље 

постоји, поготово приликом одржавања осталих облика 

наставе. 

 

Од циља не треба одустати, али 

треба пажљивије осмислити 

активности које ће довести до 

његове реализације. 

ЦИЉ 2 

 

Одржавање лидерске позиције на 

тржишту образовања у граду и 

околини. 

 

Циљ је реализован у највећој мери. 

 

Проширена је и прилагођена  образовна понуда, у складу са 

кретањима на тржишту рада и захтевима средине. 

Почело се са увођењем стандардизације у наставном 

материјалу као и приликом провере постигнућа ученика, па је и 

тиме унапређен квалитет наставе.  

Остварен је велики број сати стручног усавршавања (екстерно 

и интерно). 

 

Циљ задржати и у наредном 

периоду. 

 

 Побољшати сарадњу са 

социјалним партнерима. 

 Израдити правилник о интерном 

стручном усавршавању. 

 Мотивисати наставнике за 



 

 

Ученици учествују на разним такмичењима, како из стручних 

тако и из општеобразовних предмета.  

Број ученика у ваннаставним активностима се приметно 

повећао са повећањем понуде секција, а њихови успеси и 

постигнућа су веома видљиви. 

напредовањем у струци. 

 

ЦИЉ 3 

 

Економско и тржишно 

функционисање школе у циљу 

обезбеђивања додатних извора 

прихода. 

 

Циљ није реализован у највећој мери. 

 

Реализован је део циља који се односи на сарадњу са НСЗ у 

смислу преквалификације и обуке незапослених грађана 

(Пројекат Друга шанса-помоћни трговац и помоћни кувар) 

Школа обезбеђује додатан извор прихода користећи 

могућности које пружа ванредно школовање ученика. 

 

Од циља не треба одустати. 

Мишљење тима је да треба 

задужити конкретне особе за 

спровођење сваке од активности 

које буду осмишљене. 

ЦИЉ 4 

 

Развој  туристичко-угоститељске 

делатности школе. 

 

Циљ је реализован у највећој мери. 

 

У протеклом периоду се доста радило на развијању управо овог 

дела школе.  

Број заинтересованих ученика за уписивање профила (кувар, 

посластичар) сваке године је све већи и на српском и на 

мађарком језику. 

 

Циљ задржати и у наредном 

периоду. Активности прилагодити 

тренутној ситуацији.  

 

ЗАКЉУЧЦИ  САМОВРЕДНОВАЊА   за период 2010-2014. 

Област  Јаке стране 

 

Слабе стране Предлози 

1.ШП и ГПР 

 

 

 

 

 

Једнаке шансе и могучности свим 

ученицима 

Програми подстичу и пружају 

подршку практичном и теориском 

учењу, 

обухватају развој практичних 

вештина у реалном радном 

окружењу 

постоји јасно дефинисана 

ШП не садржи образовне стандарде 

за ученике са сметњама у развоју, 

Факултативне предмете, 

Оперативни пл.несадрже ефикасне 

поступке начине за достизање 

исхода учења,као ни начине 

оптималног оцењивања. 

ГПР не садржи ефикасне начине 

рада за реализацију практичне 

допунити ШП.стандардизација 

оперативних планова,допуна 

ГПР у делу реализација 

практичне наставе. 



 

 

проходност за високошколске 

установе 

наставе и професионалне праксе и  

њихово оцењивање. 

2. НАСТАВА и 

УЧЕЊЕ 

 

 

 

 

 

Наставници се континуирано 

стручно усавршавају и примењују 

нове дидактичко-методске начине 

рада у настави. 

Настав се изводи на савремен начин. 

Наставници познају потребе и 

могучности ученика и 

прилагођавају их на часу према 

потребама и могучностима ученика. 

Раде са ученицима и на допунској и 

додатној настави коју за њих 

организују према њиховим 

потребама. 

Ученици имају прилику да стичу 

знања и вештине у складу са 

захтевима профила на савремен 

начин. 

Поједини планови наставника 

садрже минимум података. 

Постоји потреба за  корелацијом 

неких наставних садржаја,да се 

заједно планирају,да се не понављају 

и да се изводе у оптималном 

периоду,да се надопуњују исл. 

Искористити могучности Тимског 

рада,што сада недостаје. 

Известан бр.наставника нередовно се 

припрема за наставу. 

У наредном ШРП  конкретније 

планирати унапређење наставе 

на годишњем нивоу(јавни 

часови,огледни,угледни исл.) 

Предлоге за побољшање који 

буду стигли од Наставничког 

већа и Екстерних евалуатора 

уградити у нови  ШРП. 

3.ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

Висок степен постигнућа ученика на 

квалификационим и пријемним 

испитима 

Оцењивање током године одговара 

постигнућима на матурском испиту 

Привредни(социјални)партнери су 

дали позитивно мишљење о 

квалитету ученичког знања на 

матурском испиту. 

Ученици себе позитивно оцењују 

кад су у питању правила 

понашања,тимски рад,неговање 

традиције и културе свог али и 

других народа,очување свог 

здравља ис л. 

У великом постотку ученици су 

упознатио са Школским 

Правилницима,о изостанцима,о 

оцењивању исл.Постоји потреба за 

интерним Правилником о кућном 

реду, мотивациони правилник о 

наградам исл. 

Јавност,доступност 

,презентација Правилника од 

значаја за понашање уч(веч 

урађено али наставити).Предлог 

за доношење интерних 

Правилника . 



 

 

4.ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа има све законски одређене 

Правилнике и Програме и спроводи 

их којима штити безбедност 

ученика,децу од насиља и ради на 

превенцијиод истог, перманентно 

прати здарвствену заштиту 

ученика,подстиче хуманитарне 

акције,има интезивне контакте са 

родитељима ученика,поштује се 

приватност,достојанство ученика и 

увек су на услузи ученицима и 

родитељима. 

Стручна служба веома сарађује са 

свим актерима образовања и пружа 

подршку саветује наставнике у раду 

с ученицима са тешкоћама у 

учењу,са емоционалним 

проблемима,поремечајима у 

понашању,с ученицима с посебним 

потребама итд. 

Постоји Правилник о понашању 

ученика и запослених,ученици су 

упознати са Повељом дечијих 

права,прописани поступци и 

реаговање код неприхватљивих 

начина понашања код ученика. 

Развија се и подржава позитивна 

социјална 

клима,толеранција,одговорност 

ученика за учење,за 

поступке.Родитељи ученика 

завршних разреда као и ученици 

знају да школа има Програм 

професионалне оријентације и 

Не сматрамо да је толико важна 

брига о нашој 

безбедности,сигурности,здравствено

м и емоционалном стању. 

Подршка се пружа по потреби,успех 

ученика се прати али посебне 

потребе не утврђују 

индивидуално.Недовољно развијен 

систем подршке ученицима из 

осетљивих група а не посвећује се 

пажња ученицима који брже 

напредују.Успех и постигнућа 

ученика се само понекад 

похваљују.Код професионалног 

информисања треба подједнако 

обавештавати и ученике који 

настављају школовање као и оне 

који желе да се запосле после 

школе.Побољшати систем 

каријерног вођења ученика. 

Стимулисати и повећати 

укључивање ученика у 

ваннаставне активности,као и 

активности у вези са 

каријерним вођењем 

ученика,развити систем 

подршке ученицима из 

осетљивих група(враћање деце 

у систем,ИОП,компензаторни 

програми и сл. 



 

 

каријерног вођења који помаже 

ученицима да се одлуће или за даље 

школовање или за запослење. 

5. ЕТОС 

 

 

. 

Поштујемо различитости,постоје 

различите секције по избору 

ученика,велики је број културних и 

спортских дешавања,води се брига о 

естетици и хигијени школске 

средине.Родитељи сматрају да их 

наставници уважавају и да постоји 

добра међусобна сарадња. 

Слабија веза школе и родитеља што 

се тиче ваннаставних активности.У 

школском простору не доминирају 

радови ученика и у њему се не 

промовишу успеси и резултати 

ученика.Лошија слика о себи 

самима.Не развијају се партнерства и 

сарадања са привредом заснована на 

унапређењу учења и развијању 

програма учења. 

Систем мотивације,подршке и 

награђивања запослених,као реална 

претња стабилним међуљудским 

односима. 

Дружења,излети.ескурзије,изгр

адња система подршке и 

мотивације запослених,и 

подршке родитеља за 

ваннаставне 

активности,развијање сарадње 

са привредом у циљу 

унапређења угледа школе 

6.КВАЛИТЕТ;ОРГАН

ИЗАЦИЈА И 

РУКОВОЂЕЊЕ 

РАДОМ ШКОЛЕ 

 

 

У школи постоји интерни систем 

информисања(QМСтар),директор 

показује поверење у запослене и 

њихове могучности,директор 

развија сарадњу са другим 

установама,организацијама,локално

м зајеницом,директор подржава 

перманентно образовање 

запослених,показује отвореност за 

промене и иницира их.  

Организациона структура је јасна 

али недовољно дефинисане 

процедуре и носиоци 

активности.Задужења нису 

равномерно распоређена на све 

запослене. 

У процесу доношења одлука постоји 

потреба да се повећа уважавање и 

ницијатива Савета родитеља које 

унапређују рад школе. 

Запослени сматрају да директор не 

предузима довољне мере за 

унапређење об.-васп рада на основу 

резултата праћења и вредновања. 

дефинисање процедура и 

носиоца 

одговорности;равномерно 

распоређивање 

задужења,транспарентна подела 

задужења. 

7.РЕСУРСИ У потпуности обезбеђени стручни 

кадрови; 

Сви чланови колектива заједно са 

Недостатак простора за одвијање 

сваке врсте наставе;увођење у посао 

приправника се формално и 

 



 

 

стручном службом се стручно 

усавршавају у складу са потребама 

и могучностима;постоји и поштују 

се план коришћења простора и 

средстава.; постоји систем за 

чување и контролу документације.  

делимично поштује:план стручног 

усавршавања се не доноси сваке 

године; немају сви наставници 

портфолио,у свој рад школа не 

укључује волонтере,педагошке 

асистенете;ресурси локалне 

самоуптраве су недовољни. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Усвојен на седници Школског одбора, 15.09.2015. 

 

 

 

____________________________________________ 

Наташа Николовски, председник Школског одбора 

    


