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С Р Е Д Њ А М Е Д И Ц И Н С К А Ш К О Л А 

24400 Сента Главни трг 12 
Србија Тел.: 024 / 817-177 

Факс:024 / 817-177 
 е-маил: medicinska_senta@mts.rs 

Дел. број: 261  Датум: 15.09.2022. 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА ЗА 2021/2022. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

1. Услови рада школе

1.1. Промене на објекту и опреми школе 

У Средњој медицинској школи у Сенти настава се одвија на основу наставних 
планова и програма прописаних Правилником о плану и програму образовања и 
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама 
(„Службени гласник СРС-просветни гласник“ број 6/90 и „Службени гласник РС - 
Просветни гласник“ број 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 
2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 
8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 – испр, 11/2013,  14/2013 
5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018, "Сл. гласник РС", бр. 30/2019 - др. правилник, 
"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2019 и 15/2020), Правилника о 
наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 2/93, 6/95, 
6/02, 13/02, 1/07, 13/07, 2/08, 2/09, 6/10, 8/13, 11/13 и 14/13), Правилника о 
наставном плану и програму стучних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“ број 7/14 и 11/14-испр....) и Правилника о наставном плану 
и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у 
подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“ број 7/14...) 

У овој школској години није било промена на згради школе. Од ђачких пара 
купили смо 3 лаптопa и завесе у кабинетима 8, 9, 24 и 25
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1.2. Кадровски услови рада 

 
Број запослених радника (на одређено и на неодређено време) на дан 1.06.2022. год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

НАЗИВ НОКС ниво 
Укупан 

коефицијент 

Број извршилаца по 
прорачуну на пуну 

норму 

Број 
запослених 

Наставник 6 14,88 6,78 6 
Наставник 7 17,32 21,77 31 
Укупно настава / / 28,55 37 
Директор 7 20,78 1 1 
Библиотекар 7 17,32 0,5 1 
Стручни сарадник/психолог 7 17,32 0,5 1 
Секретар  7 17,32 1 1 
Шеф рачуноводства 4 11,15 1 1 
Организатор практичне наставе 6 16,07 1 1 
Техничар одржавања информационих 
система и технологија 

4 8,32 0,5 1 

Техничког одржавања уређаја и 
опреме 

4 8,62 0,5 1 

Референт 4 8,62 0,5 1 
Чистачица 1 6,30 3 3 
Домар 4 8,62 1 1 
Укупно ваннастав / / 10,50 12 
Укупно настава и ваннастава   39,05 49 
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1.3. Организација рада школе 
 

Од почетка школске године радили смо по упутствима Министарства просвете. Рад смо претежно организовали у школи, 
док смо и првом полугодишту неколико недеља радили онлајн. Уместо Болнице, вежбе из здравствене неге смо 
организовали у кабинетима школе.  Оперативне планове наставници суводили у једној онлајн табели. Неко време 
цела настава се изводила онлајн. Матурски испит смо организовали у кабинетима  школе. Без обзира на тешкоћу 
ситуације рад школе смо организовали на високом нивоу. 
 
 
1.4. Сарадња са наставном базом и осталим објектима друштвене средине за остваривање програмских садржаја и задатака 

 

1. Општа болница Сента  

2. Апотекe Еликсир Плус, Неофарм, Аполо итд. 

3. Дом здравља Сента 

4. Црвени крст 

5. Општина Сента 

6. КОЦ „Турзо Лајош“ 

7. КЦ „Мирослав Антић“ 
 

 

    Сарадња Школе са здравственим и фармацеутским радним организацијама у којима наши ученици обављају 
практичне вежбе и практичну наставу у блоку је већ традиционално добра, јер је и већина стручних сарадника у 
настави у радном односу у тим организацијама, али ове школске године ученици нису били у могућности да бораве у 
истим због епидемиолошке ситуације.  

Школа као и ранијих година  настоји да већу пажњу посвећује маркетиншкој делатности и обезбеди чвршћу 
пословну сарадњу са већим бројем социјалних партнера ради успешније реализације наставе, као и усавршавања и 
обуке наставника за имплементацију савремених наставних метода и коришћење савремених наставних средстава. 
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1.5 Успех ученика на крају 2. полугодишта 2021/2022. шк. год. 
 

ОДЕ-
ЉЕЊ

Е 

Образовни 
профил 

Језик 
наставе 

Одељењски 
старешина 

Број 
ученика 

Успех 
одељења 

5 4 3 2 1 5,00 

1/1 
Медицинска 

сетра - технчар 
Српски 

Ивана 
Крушљанин 

28 3,96 3 18 3 0 0 2 

1/2 
Медицинска 

сетра - технчар 
Мађарски Кристина Сењи 29 4,10 11 10 8 0 0 2 

1/3 
Фармацеутски 

техничар 
Мађарски Анико Гере 26 4,24 9 15 1 0 0 0 

2/1 
Медицинска 

сетра - технчар 
Српски 

Љотић 
Кристина 

30 4,14 9 16 5 0 0 7 

2/2 
Медицинска 

сетра - технчар 
Мађарски 

Елеонора 
Зомбори 

27 3,89 9 8 7 0 2 1 

2/3 
Гинеколошко-

акушерска сестра 
Мађарски Илдико Ковач 16 4,42 9 6 1 0 0 1 

3/1 
Медицинска 

сетра - технчар 
Српски Мариа Ђуровић 20 4,41 11 8 1 0 0 6 

3/2 
Медицинска 

сетра - технчар 
Мађарски Анико Катона 30 4,13 11 13 5 0 0 2 

3/3 
Фармацеутски 

техничар 
Мађарски 

Мариана Урбан 
Ходик 

28 4,38 13 15 0 0 0 4 

4/1 
Медицинска 

сетра - технчар 
Српски Зорица Видић 28 4,43 18 9 1 0 0 4 

4/2 
Медицинска 

сетра - технчар 
Мађарски Шара Ладоцки 29 4,39 15 11 3 0 0 5 

4/3 
Фармацеутски 

техничар 
Мађарски Ливиа Сабо 18 4,18 16 9 3 0 0 4 

 302 4,23 124 138 38 0 2 38 
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Кретање броја ученика у току школске године 
 

ОДЕ-
ЉЕЊЕ 

Уписано на почетку 
школске године 

Уписано у току 
школске године 

Свега уписаних 
Отишло у току школске године Стање на крају 

школске године Исписано Напустио школу Други разлози 

М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно 

1/1 6 22 28 0 0 0 6 22 28 1 3 4 0 0 0 0 0 0 5 19 24 

1/2 6 25 31 0 1 1 6 26 32 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 23 29 

1/3 1 24 25 0 1 1 1 25 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 24 25 

2/1 11 18 29 0 1 1 11 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 30 

2/2 5 22 27 0 0 0 5 22 27 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 20 25 

2/3 0 16 16 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

3/1 3 18 21 0 0 0 3 18 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 17 20 

3/2 2 28 30 0 0 0 2 28 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 27 29 

3/3 5 23 28 0 0 0 5 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 28 

4/1 10 18 28 0 0 0 10 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 28 

4/2 6 23 29 0 0 0 6 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23 29 

4/3 1 17 18 0 0 0 1 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18 

55 246 301 
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Број изостанака ученика 
 

ОДЉЕЊЕ 
Број 

ученика 

Број 
оправда-

них 
часова 

Број 
оправдан
их часова 

по 
ученику 

Број 
неоправ-

даних 
часова 

Број 
неоправда-
них часова 
по ученику 

Укупан 
број 
изос-
танка 

Укупан број 
изостанка  по 

ученику 

1/1 24 2414 86,2 43 1,5 2457 87,7 
1/2 29 2452 84,5 17 0,6 2467 85 
1/3 25 2117 84,7 15 0,6 2132 85,3 
2/1 30 3256 108,5 53 1,76 3309 110,3 
2/2 25 3029 121 42 1,68 3071 122,8 
2/3 16 1759 110 8 0,5 1767 110,4 
3/1 21 1879 89,5 14 0,67 1893 90,1 
3/2 29 2579 89 56 1,9 2635 90,8 
3/3 28 3034 108,3 15 0,5 3049 108,9 
4/1 28 3070 109,6 87 3,1 3155 112,7 
4/2 29 1703 58,7 81 2,8 1784 61,5 
4/3 18 1322 73,4 14 0,8 1336 74,2 

 303 28614 94,4 445 1,5 29059 96 

 
Успех ученика на матурском испиту 

 

ОДЕЉЕЊЕ СМЕР Језик наставе 
Број 

ученика 

Матерњи језик 

и књижевност 

Група предмета 

- тестирање 

Матурски 

практичан рад 

Просек 

одељења 

41 Медицинска сестра-техничар  Српски 28 4,54 4,38 4,46 4,56 

42 Медицинска сестра-техничар Мађарски 29 4,48 3,93 4,82 4,41 

43 Фармацеутски техничар Мађарски 18 3,50 4,00 3,00 3,98 

Просек 4,17 4,10 3,76  

Просек школе 4,32 
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1.5 Преглед реализације обавезних образовно-васпитних активности приказан је збирно према наставним предметима и смеровима: 

 
1/1 Медицинска сестра-техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Српски језик и књижевност 48 43 90% 54 60 111% 102 103 101% 5

Енглески језик (1. страни језик) 34 23 68% 34 42 124% 68 65 96% 11 3

Немачки језик (1. страни језик) 34 27 79% 34 41 121% 68 68 100% 7

Физичко васпитање 30 30 100% 38 40 105% 68 70 103%

Математика 32 33 103% 36 35 97% 68 68 100% 1

Рачунарство и информатика 0 0 0 0 0 0

  👥а група 32 28 88% 36 38 106% 68 66 97% 4 2

  👥б група 32 27 84% 36 38 106% 68 65 96% 5 3

Историја 32 35 109% 36 33 92% 68 68 100% 3

Музичка култура 0 0 30 30 100% 30 30 100%

Физика 30 30 100% 38 36 95% 68 66 97% 2 2

Географија 32 26 81% 36 39 108% 68 65 96% 6 3

Хемија 31 36 116% 37 32 86% 68 68 100% 5

Биологија 30 26 87% 38 42 111% 68 68 100% 4

Анатомија и физиологија 58 61 105% 78 74 95% 136 135 99% 4 1

Прва помоћ 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

  👥2. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

Латински језик 30 21 70% 38 45 118% 68 66 97% 9 2

Здравствена нега 0 0 0 0 0 0

⤷ Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 26 87% 38 39 103% 68 65 96% 4 3

  👥2. група 30 28 93% 38 39 103% 68 67 99% 2 1

⤷ Здравствена нега (теорија) 30 32 107% 38 36 95% 68 68 100% 2

ЧОС 18 16 89% 16 18 113% 34 34 100% 2

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 17 15 88% 17 21 124% 34 36 106% 2

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 17 13 76% 17 20 118% 34 33 97% 4 1

Неодржано

Обавезни

Изборни

1/1 Наставни предмет

Прво Друго Укупно



7  
 

 

1/2 Медицинска сестра-техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 48 42 88% 54 58 107% 102 100 98% 6 2

Српаски језик као нематерњи 29 32 110% 37 33 89% 66 65 98% 4 1

Енглески језик (1. страни језик) 30 24 80% 38 43 113% 68 67 99% 6 1

Немачки језик (1. страни језик) 34 27 79% 34 41 121% 68 68 100% 7

Физичко васпитање 31 23 74% 37 42 114% 68 65 96% 8 3

Математика 28 28 100% 40 38 95% 68 66 97% 2 2

Рачунарство и информатика 0 0 0 0 0 0

  👥а група 30 26 87% 38 40 105% 68 66 97% 4 2

  👥б група 30 26 87% 38 40 105% 68 66 97% 4 2

Историја 31 30 97% 37 38 103% 68 68 100% 1

Музичка култура 0 0 30 30 100% 30 30 100%

Физика 33 32 97% 35 34 97% 68 66 97% 1 1 2

Географија 32 28 88% 36 39 108% 68 67 99% 4 1

Хемија 31 30 97% 37 37 100% 68 67 99% 1 1

Биологија 30 30 100% 38 37 97% 68 67 99% 1 1

Анатомија и физиологија 60 60 100% 78 76 97% 138 136 99% 2 2

Прва помоћ 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

  👥2. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

Латински језик 30 22 73% 38 43 113% 68 65 96% 8 3

Здравствена нега 30 0 0% 0 0 30 0 0% 30 30

⤷ Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 26 87% 38 40 105% 68 66 97% 4 2

  👥2. група 30 28 93% 36 38 106% 66 66 100% 2

⤷ Здравствена нега (теорија) 32 32 100% 36 36 100% 68 68 100%

ЧОС 16 16 100% 20 19 95% 36 35 97% 1 1

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 14 13 93% 19 20 105% 33 33 100% 1

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 17 13 76% 18 20 111% 35 33 94% 4 2

Неодржано

Обавезни

Изборни

1/2 Наставни предмет

Прво Друго Укупно



8  
 

 

1/3 Фармацеутски техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 47 39 83% 52 60 115% 99 99 100% 8

Српаски језик као нематерњи 30 27 90% 36 39 108% 66 66 100% 3

Енглески језик (1. страни језик) 30 25 83% 36 39 108% 66 64 97% 5 2

Немачки језик (1. страни језик) 30 26 87% 36 39 108% 66 65 98% 4 1

Физичко васпитање 30 23 77% 36 43 119% 66 66 100% 7

Математика 28 28 100% 40 38 95% 68 66 97% 2 2

Рачунарство и информатика 0 0 0 0 0 0

  👥а група 30 26 87% 36 40 111% 66 66 100% 4

  👥б група 30 26 87% 36 40 111% 66 66 100% 4

Историја 27 31 115% 39 35 90% 66 66 100% 4

Ликовна култура 18 18 100% 12 14 117% 30 32 107%

Физика 29 28 97% 37 38 103% 66 66 100% 1

Географија 32 27 84% 34 39 115% 66 66 100% 5

Хемија 30 31 103% 36 35 97% 66 66 100% 1

Биологија 30 31 103% 36 35 97% 66 66 100% 1

Анатомија и физиологија 45 39 87% 54 60 111% 99 99 100% 6

Фармцеутско технолошке операције и поступци 0 0 0 0 0 0

⤷ Фармцеутско технолошке операције и поступци (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 15 13 87% 18 20 111% 33 33 100% 2

  👥2. група 15 13 87% 18 20 111% 33 33 100% 2

⤷ Фармцеутско технолошке операције и поступци (блок 12 12 100% 18 18 100% 30 30 100%

⤷ Фармцеутско технолошке операције и поступци (теорија) 15 12 80% 18 21 117% 33 33 100% 3

Хигијена са здравственим васпитањем 30 27 90% 36 39 108% 66 66 100% 3

Латински језик 30 21 70% 36 44 122% 66 65 98% 9 1

Прва помоћ 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

  👥2. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

Медицинска етика 14 14 100% 19 19 100% 33 33 100%

ЧОС 15 15 100% 20 20 100% 35 35 100%

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 16 12 75% 17 20 118% 33 32 97% 4 1

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 14 12 86% 19 20 105% 33 32 97% 2 1

Неодржано

Обавезни

Изборни

1/3 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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2/1  Медицинска сестра-техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Српск језик и књижевност 45 44 98% 60 60 100% 105 104 99% 1 1

Енглески језик (1. страни језик) 32 27 84% 38 41 108% 70 68 97% 5 2

Немачки језик (1. страни језик) 34 29 85% 36 37 103% 70 66 94% 5 4

Физичко васпитање 30 23 77% 36 43 119% 66 66 100% 7

Математика 28 28 100% 40 38 95% 68 66 97% 2 2

Физика 31 33 106% 39 37 95% 70 70 100% 2

Биологија 32 27 84% 38 43 113% 70 70 100% 5

Здравствена нега 34 0 0% 36 0 0% 70 0 0% 34 36 70

⤷ Здравствена нега (вежбе) 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0

  👥1. група 45 42 93% 60 62 103% 105 104 99% 3 1

  👥2. група 45 42 93% 60 58 97% 105 100 95% 3 2 5

  👥3. група 45 42 93% 60 62 103% 105 104 99% 3 1

⤷ Здравствена нега (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

  👥2. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

⤷ Здравствена нега(теорија) 30 29 97% 40 41 103% 70 70 100% 1

Патологија 29 29 100% 41 39 95% 70 68 97% 2 2

Микробиологија са епидемиологијом 30 30 100% 40 38 95% 70 68 97% 2 2

Хигијена са здравственим васпитањем 28 28 100% 42 42 100% 70 70 100%

Фармакологија 32 27 84% 38 41 108% 70 68 97% 5 2

Здравствена психологија 32 32 100% 38 38 100% 70 70 100%

Медицинска биохемија 32 29 91% 38 39 103% 70 68 97% 3 2

Медицинска етика 17 14 82% 18 20 111% 35 34 97% 3 1

ЧОС 16 15 94% 19 19 100% 35 34 97% 1 1

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 17 17 100% 18 19 106% 35 36 103%

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 14 13 93% 21 21 100% 35 34 97% 1 1

Неодржано

Обавезни

Изборни

2/1 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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2/2  Медицинска сестра-техничар  

 
 

  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 47 44 94% 58 61 105% 105 105 100% 3

Српски језик као нематерњи 31 33 106% 39 37 95% 70 70 100% 2

Енглески језик (1. страни језик) 29 29 100% 41 39 95% 70 68 97% 2 2

Немачки језик (1. страни језик) 29 29 100% 41 38 93% 70 67 96% 3 3

Физичко васпитање 30 23 77% 40 45 113% 70 68 97% 7 2

Математика 31 32 103% 39 38 97% 70 70 100% 1

Физика 30 30 100% 40 38 95% 70 68 97% 2 2

Биологија 31 33 106% 39 35 90% 70 68 97% 4 2

Здравствена нега 0 0 0 0 0 0

⤷ Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 45 45 100% 60 57 95% 105 102 97% 3 3

  👥2. група 45 45 100% 60 57 95% 105 102 97% 3 3

  👥3. група 45 45 100% 60 57 95% 105 102 97% 3 3

⤷ Здравствена нега (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

  👥2. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

⤷ Здравствена нега(теорија) 32 34 106% 38 36 95% 70 70 100% 2

Патологија 31 31 100% 39 37 95% 70 68 97% 2 2

Микробиологија са епидемиологијом 32 32 100% 38 36 95% 70 68 97% 2 2

Хигијена са здравственим васпитањем 31 30 97% 39 38 97% 70 68 97% 1 1 2

Фармакологија 31 31 100% 39 39 100% 70 70 100%

Здравствена психологија 30 30 100% 40 39 98% 70 69 99% 1 1

Медицинска биохемија 32 32 100% 38 38 100% 70 70 100%

Медицинска етика 16 15 94% 19 19 100% 35 34 97% 1 1

ЧОС 17 17 100% 18 18 100% 35 35 100%

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 14 14 100% 21 20 95% 35 34 97% 1 1

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 14 14 100% 21 20 95% 35 34 97% 1 1

Неодржано

Обавезни

Изборни

2/2 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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2/3 Гинеколошко-акушерска сестра  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 50 41 82% 55 62 113% 105 103 98% 9 2

Српски језик као нематерњи 29 31 107% 41 39 95% 70 70 100% 2

Енглески језик (1. страни језик) 28 27 96% 42 41 98% 70 68 97% 1 1 2

Немачки језик (1. страни језик) 30 28 93% 40 40 100% 70 68 97% 2 2

Историја 30 29 97% 40 39 98% 70 68 97% 1 1 2

Физичко васпитање 28 21 75% 42 46 110% 70 67 96% 7 3

Математика 42 43 102% 63 59 94% 105 102 97% 4 3

Физика 29 29 100% 41 39 95% 70 68 97% 2 2

Хемија 31 31 100% 35 37 106% 66 68 103%

Биологија 29 27 93% 41 41 100% 70 68 97% 2 2

Хигијена и здравствено васпитање 30 28 93% 40 40 100% 70 68 97% 2 2

Микробиологија са епидемиологијом 29 27 93% 41 41 100% 70 68 97% 2 2

Патологија 34 29 85% 36 38 106% 70 67 96% 5 3

Фармакологија 34 29 85% 36 39 108% 70 68 97% 5 2

Психологија 30 30 100% 40 40 100% 70 70 100%

Здравствена нега 0 0 0 0 0 0

⤷ Здравствена нега (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

  👥2. група 30 30 100% 30 30 100% 60 60 100%

⤷ Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 28 93% 40 40 100% 70 68 97% 2 2

  👥2. група 30 28 93% 40 40 100% 70 68 97% 2 2

⤷ Здравствена нега(теорија) 30 32 107% 40 37 93% 70 69 99% 3 1

ЧОС 16 16 100% 19 18 95% 35 34 97% 1 1

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 13 13 100% 21 21 100% 34 34 100%

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 14 13 93% 21 21 100% 35 34 97% 1 1

Неодржано

Обавезни

Изборни

2/3 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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3/1  Медицинска сестра-техничар  

 
 

  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Српски језик и књижевност 39 40 103% 51 50 98% 90 90 100% 1

Енглески језик (1. страни језик) 34 23 68% 26 37 142% 60 60 100% 11

Немачки језик (1. страни језик) 28 21 75% 32 39 122% 60 60 100% 7

Физичко васпитање 25 25 100% 35 37 106% 60 62 103%

Математика 26 27 104% 34 33 97% 60 60 100% 1

Социологија са правима грађана 27 26 96% 33 34 103% 60 60 100% 1

Здравствена нега

⤷ Здравствена нега(теорија) 13 13 100% 17 17 100% 30 30 100%

⤷ Здравствена нега  (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 120 112 93% 120 128 107% 240 240 100% 8

  👥2. група 120 112 93% 120 128 107% 240 240 100% 8

  👥3. група 120 112 93% 120 128 107% 240 240 100% 8

⤷ Здравствена нега (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 96 95 99% 114 115 101% 210 210 100% 1

  👥2. група 96 95 99% 114 115 101% 210 210 100% 1

  👥3. група 96 96 100% 114 114 100% 210 210 100%

Инфектологија 26 27 104% 34 33 97% 60 60 100% 1

Гинекологија и акушерство 24 26 108% 36 34 94% 60 60 100% 2

Интерна медицина 24 22 92% 36 38 106% 60 60 100% 2

Хирургија 26 26 100% 34 34 100% 60 60 100%

Неурологија 13 15 115% 17 15 88% 30 30 100% 2

ЧОС 15 15 100% 19 19 100% 34 34 100%

Биологија (изборни) 28 22 79% 32 38 119% 60 60 100% 6

Верска настава - православни катихизис (обавезни изборни) 0 16 0 20 0 36

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 15 12 80% 15 18 120% 30 30 100% 3

Изборни

Неодржано

Обавезни

3/1 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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3/2  Медицинска сестра-техничар  

 
 

  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 48 40 83% 42 50 119% 90 90 100% 8

Српски језик као нематерњи 28 29 104% 32 31 97% 60 60 100% 1

Енглески језик (1. страни језик) 25 24 96% 35 35 100% 60 59 98% 1 1

Немачки језик (1. страни језик) 29 24 83% 31 34 110% 60 58 97% 5 2

Физичко васпитање 31 24 77% 29 36 124% 60 60 100% 7

Математика 28 28 100% 32 32 100% 60 60 100%

Социологија са правима грађана 27 28 104% 33 32 97% 60 60 100% 1

Здравствена нега 0 0 0 0 0 0

⤷ Здравствена нега(теорија) 15 16 107% 15 14 93% 30 30 100% 1

⤷ Здравствена нега  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 96 96 100% 114 114 100% 210 210 100%

  👥2. група 96 96 100% 114 114 100% 210 210 100%

  👥3. група 96 96 100% 114 114 100% 210 210 100%

⤷ Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 120 128 107% 120 112 93% 240 240 100% 8

  👥2. група 120 128 107% 120 112 93% 240 240 100% 8

  👥3. група 120 128 107% 120 112 93% 240 240 100% 8

Инфектологија 34 22 65% 26 36 138% 60 58 97% 12 2

Гинекологија и акушерство 28 28 100% 32 32 100% 60 60 100%

Интерна медицина 34 28 82% 26 32 123% 60 60 100% 6

Хирургија 30 24 80% 30 36 120% 60 60 100% 6

Неурологија 13 14 108% 17 15 88% 30 29 97% 2 1

ЧОС 14 16 114% 16 14 88% 30 30 100% 2

Биологија (изборни) 30 23 77% 30 37 123% 60 60 100% 7

Хемија (изборни) 25 25 100% 35 33 94% 60 58 97% 2 2

Верска настава - (обавезни изборни) 12 12 100% 18 18 100% 30 30 100%

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 15 12 80% 15 18 120% 30 30 100% 3

Изборни

Неодржано

Обавезни

3/2 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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3/3 Фармацеутски техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 48 40 83% 42 50 119% 90 90 100% 8

Српски језик као нематерњи 27 27 100% 39 38 97% 66 65 98% 1 1

Енглески језик (1. страни језик) 28 24 86% 38 40 105% 66 64 97% 4 2

Немачки језик (1. страни језик) 28 24 86% 38 41 108% 66 65 98% 4 1

Физичко васпитање 32 23 72% 34 40 118% 66 63 95% 9 3

Математика 25 25 100% 41 41 100% 66 66 100%

Социологија са правима грађана 28 28 100% 38 38 100% 66 66 100%

Фармацеутска технологија 0 0 0 0 0 0

⤷Фармацеутска технологија (теорија) 29 27 93% 37 38 103% 66 65 98% 2 1

⤷ Фармацеутска технологија  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 18 18 100% 42 42 100% 60 60 100%

  👥2. група 18 18 100% 42 42 100% 60 60 100%

⤷ Фармацеутска технологија (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 36 36 100% 60 58 97% 96 94 98% 2 2

  👥2. група 36 36 100% 60 59 98% 96 95 99% 1 1

Фармакогнозија са фитотерапијом 0 0 0 0 0 0

⤷Фармакогнозија са фитотерапијом (теорија) 11 11 100% 20 20 100% 31 31 100%

⤷ Фармакогнозија са фитотерапијом  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 0 0 30 30 100%

  👥2. група 30 30 100% 0 0 30 30 100%

⤷ Фармакогнозија са фитотерапијом (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 12 11 92% 19 20 105% 31 31 100% 1

  👥2. група 12 11 92% 19 20 105% 31 31 100% 1

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 0 0 0 0 0 0

⤷Фармацеутска хемија са аналитиком лекова (теорија) 28 30 107% 38 38 100% 66 68 103%

⤷ Фармацеутска хемија са аналитиком лекова  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 0 0 30 30 100%

  👥2. група 30 30 100% 0 0 30 30 100%

⤷ Фармацеутска хемија са аналитиком лекова (вежбе) 0 0 0 1 0 1

  👥1. група 26 24 92% 40 37 93% 66 61 92% 2 3 5

  👥2. група 26 23 88% 40 39 98% 66 62 94% 3 1 4

Медицинска биохемија 27 27 100% 39 37 95% 66 64 97% 2 2

Основи клиничке медицине 24 22 92% 42 40 95% 66 62 94% 2 2 4

Здравствена психологија 29 26 90% 40 40 100% 69 66 96% 3 3

Токсикологија 15 12 80% 18 21 117% 33 33 100% 3

ЧОС 13 14 108% 17 16 94% 30 30 100% 1

Биологија (изборни) 26 24 92% 34 42 124% 60 66 110% 2

Историја (одабране теме) (изборни) 27 25 93% 39 40 103% 66 65 98% 2 1

Верска настава - (обавезни изборни) 13 11 85% 18 20 111% 31 31 100% 2

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 17 14 82% 18 21 117% 35 35 100% 3

Изборни

Неодржано

Обавезни

3/3 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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4/1  Медицинска сестра-техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Српски језик и књижевност 45 44 98% 45 46 102% 90 90 100% 1

Енглески језик (1. страни језик) 34 30 88% 26 30 115% 60 60 100% 4

Немачки језик (1. страни језик) 29 29 100% 31 32 103% 60 61 102%

Физичко васпитање 33 25 76% 27 32 119% 60 57 95% 8 3

Математика 31 33 106% 29 27 93% 60 60 100% 2

Социологија са правима грађана 28 28 100% 38 38 100% 66 66 100%

Здравствена нега (теорија) 17 16 94% 13 15 115% 30 31 103% 1

Здравствена нега  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 90 90 100% 120 120 100%

  👥2. група 30 30 100% 90 90 100% 120 120 100%

⤷Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 150 140 93% 148 150 101% 298 290 97% 10 8

  👥2. група 150 140 93% 148 147 99% 298 287 96% 10 1 11

  👥3. група 150 140 93% 148 149 101% 298 289 97% 10 9

Интерна медицина 28 28 100% 32 30 94% 60 58 97% 2 2

Хирургија 30 29 97% 30 31 103% 60 60 100% 1

Педијатрија 30 31 103% 30 29 97% 60 60 100% 1

Психијатрија 15 15 100% 15 15 100% 30 30 100%

Предузетништво 0 0 0 0 0 0

  👥1 група 28 28 100% 32 30 94% 60 58 97% 2 2

  👥2 група 32 28 88% 28 30 107% 60 58 97% 4 2

ЧОС 17 15 88% 13 15 115% 30 30 100% 2

Медицинска информатика (изборни) 32 27 84% 28 32 114% 60 59 98% 5 1

Верска настава - (обавезни изборни) 17 16 94% 18 17 94% 35 33 94% 1 1 2

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 15 13 87% 15 17 113% 30 30 100% 2

Неодржано

Обавезни

4/1 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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4/2  Медицинска сестра-техничар  

 
  

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 50 45 90% 40 45 113% 90 90 100% 5

Српски језик као нематерњи 30 30 100% 30 29 97% 60 59 98% 1 1

Енглески језик (1. страни језик) 34 31 91% 26 30 115% 60 61 102% 3

Немачки језик (1. страни језик) 29 31 107% 31 30 97% 60 61 102% 1

Физичко васпитање 33 26 79% 27 29 107% 60 55 92% 7 5

Математика 31 32 103% 29 28 97% 60 60 100% 1

Здравствена нега (теорија) 15 15 100% 15 15 100% 30 30 100%

Здравствена нега  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 30 100% 90 90 100% 120 120 100%

  👥2. група 30 30 100% 90 78 87% 120 108 90% 12 12

⤷Здравствена нега (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 134 134 100% 156 156 100% 290 290 100%

  👥2. група 134 134 100% 156 156 100% 290 290 100%

  👥3. група 134 134 100% 156 156 100% 290 290 100%

Интерна медицина 35 33 94% 25 27 108% 60 60 100% 2

Хирургија 30 26 87% 30 30 100% 60 56 93% 4 4

Педијатрија 28 25 89% 32 30 94% 60 55 92% 3 2 5

Психијатрија 15 14 93% 15 14 93% 30 28 93% 1 1 2

Предузетништво 0 0 0% 0 0 0% 62 0 0%

  👥1 група 32 28 88% 28 30 107% 60 58 97% 4 2

  👥2 група 32 28 88% 28 30 107% 60 58 97% 4 2

ЧОС 17 16 94% 13 14 108% 30 30 100% 1

Историја (изборни) 28 28 100% 32 30 94% 60 58 97% 2 2

Хемија (изборни) 28 28 100% 26 28 108% 54 56 104%

Верска настава - (обавезни изборни) 13 13 100% 15 16 107% 28 29 104%

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 14 13 93% 16 15 94% 30 28 93% 1 1 2

Неодржано

Обавезни

4/2 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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4/3 Фармацеутски техничар  

 

Планирано Одржано % Планирано Одржано % Планирано Одржано % Прво Друго Укупно

Мађарски језик и књижевност 42 39 93% 42 44 105% 84 83 99% 3 1

Српски језик као нематерњи 27 27 100% 29 29 100% 56 56 100%

Енглески језик (1. страни језик) 29 29 100% 27 27 100% 56 56 100%

Немачки језик (1. страни језик) 30 30 100% 26 26 100% 56 56 100%

Физичко васпитање 29 22 76% 27 32 119% 56 54 96% 7 2

Математика 26 26 100% 30 29 97% 56 55 98% 1 1

Фармацеутска технологија (теорија) 29 28 97% 27 28 104% 56 56 100% 1

Фармацеутска технологија  (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 60 60 100% 60 60 100% 120 120 100%

  👥2. група 60 60 100% 60 60 100% 120 120 100%

Фармацеутска технологија (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 39 39 100% 45 45 100% 84 84 100%

  👥2. група 39 39 100% 45 45 100% 84 84 100%

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова (теорија) 28 28 100% 28 26 93% 56 54 96% 2 2

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова   (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 0 0 30 30 100% 30 30 100%

  👥2. група 0 0 30 30 100% 30 30 100%

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова  (вежбе) 0 0 0 1 0 1

  👥1. група 28 26 93% 28 28 100% 56 54 96% 2 2

  👥2. група 28 26 93% 28 28 100% 56 54 96% 2 2

Броматологија са дијететиком (теорија) 29 26 90% 27 30 111% 56 56 100% 3

Броматологија са дијететиком   (блок) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 0 0 30 30 100% 30 30 100%

  👥2. група 0 0 30 30 100% 30 30 100%

Фармакологија и фармакотерапија 44 42 95% 40 42 105% 84 84 100% 2

Козметологија (теорија) 29 26 90% 27 30 111% 56 56 100% 3

Козметологија (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 30 26 87% 26 30 115% 56 56 100% 4

  👥2. група 30 26 87% 26 30 115% 56 56 100% 4

Предузетништво (вежбе) 0 0 0 0 0 0

  👥1. група 28 26 93% 28 28 100% 56 54 96% 2 2

  👥2. група 28 26 93% 28 28 100% 56 54 96% 2 2

ЧОС 15 15 100% 13 13 100% 28 28 100%

Историја (изборни) 28 29 104% 28 27 96% 56 56 100% 1

Верска настава - (обавезни изборни) 13 12 92% 15 15 100% 28 27 96% 1 1

Грађанско васпитање (обавезни изборни) 13 12 92% 15 15 100% 28 27 96% 1 1

Неодржано

Обавезни

4/3 Наставни предмет

Прво Друго Укупно
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1.5. Извештај о учешћу ученика на ваншколским такмичењима школске 
2021/2022 

 

 
Извештај о раду и такмичењима из предмета физичко васпитање                                                                                                       

школска  2021/2022 година 
Школскa 2021/2022 годинa je почела редовним моделом наставе и  било је могућности 
за реализацију и колективних спортова са лоптом.  
У току септембра месеца  као што је то предвиђено и планирано да се одржи реализовано 
је:садржаји из атлетике у школском дворишту,трчања и скок у даљ  
23.09.2021.године Стонотениски клуб у Сенти - Општинско такмичење у стоном 
тенису  за мушке и женске екипе и у појединачној конкуренцији.У појединачној 
конкуренцији код ученика школа би имала јединог представника Нађ Виктора из 2/1 
одељења али је ученик одустао од такмичења.Професор организатор и пратиоц  на 
такмичењу је била Халас Јелена.Судија такмичења и записничар је био Мелик 
Золтан,стонотениски тренер и руководилац клуба.Стицајем околности у Економско-
трговинској школи добила сам да предајем физичко васпитање у три одељења почев од 
16.09.2021.године и тиме такође стекла право да сада водим и екипе и појединце и те 
школе на такмичења 
23.09.2021.године –Сента –општинско такмичење у стрељаштву 
Такмичење се реализовало уз примене мера безбедности ради Ковид 19 у просторијама 
стрељачког клуба Сента у Сенти у организацији Удружења педагога физичког васпитања 
и спорта општине Сента.Судија такмичења је био Гаврановић Роберт.Професорица Халас 
Јелена је водила екипу.Екипа школе је освојила прво место екипно и пласман на окружно 
такмичење у Кикинди.У појединачној конкуренцији ученица Гаврановић Тамара 3/2 је 
освојила прво место а Цаковић Емина треће место. 
Екипа школе:                                            појединци 
1.Потић Сара 2/1                                   1.Гаврановић Тамара 3/2 
2.Цаковић Емина 2/1 
3.Бешлин Милица 2/1 
4.Кенђур Теодора 1/1 
29.09.2021.године –Сента –општинско такмичење у кошарци и баскету 3х3 
Такмичење се реализовало уз примене мера безбедности ради Ковид 19 у спортској хали 
у Сенти у организацији Удружења педагога физичког васпитања и спорта општине 
Сента.Судије на такмичењу су били Ђолаи Золтан и Попов Данило.Професорица Халас 
Јелена је водила екипе обе школе.Мушка екипа средње медицинске школе је освојила 
друго место екипно у кошарци и баскету 3х3 а женска екипа треће место и у кошарци и 
баскету 3х3.Женска екипа Економско-трговинске школа је освојила прво место и пласман 
на окружно такмичење. у Кикинди. 
                                             Екипе школе:                                            
1.Потић Сара 2/1                                   1.Дринић Драган 4/1 
2.Штрбац Ивана 2/1                             2.Сремчевић Лука 4/1 
3.Бешлин Милица 2/1                         3.Станисавић Ђорђије 4/1 
4.Ђурековић Ива 1/1                           4.Стојиљковић Бојан 4/1 
5. Рохачек Агнеш 3/3                           5.Адамовић Реља 2/1 
6. Фодор Патрициа1/2                        6.Јовановић Дејан 2/1 
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7.Ујхељи Евелин1/2 
01.10.2021.године Трка за срећније детињство 
Ове године није било услова за реализацију и учешће на трци јер организатор није 
планирао категорију средњих школа већ само основних. 
Јесењи крос  - који је планиран ове године није било могуће реализовати. 
У току октобра месеца реализовано је:  
11.10.2021.године –Кикинда –окружно такмичење у стрељаштву 
Такмичење се реализовало уз примене мера безбедности ради Ковид 19 у просторијама 
стрељачког клуба Кикинда у Кикинди.Екипа школе је освојила прво место екипно и 
пласман на републичко такмичење почетком децембра месеца у Ваљеву.Упојединачној 
конкуренцији ученица Гаврановић Тамара 3/2 је освојила друго место.Екипу је водила 
професорица Халас Јелена. 
Екипа школе:    
1.Гаврановић Тамара 3/2                                          
2.Потић Сара 2/1 
3.Кенђур Теодора 1/1 
14.10.2021.године у Сенти – Општинско такмичење у атлетици 
Такмичење се одржало на атлетском стадиону у Сенти.Ове године смо имали и женску и 
мушку екипу и пар појединаца.Око суђења на такмичењу је помагала–била записничар на 
циљу код скока у даљ професорица Халас Јелена.Професор физичког васпитања школе 
Ђукић Зоран држао је редовну наставу у школи.                       
            Момци                                                                                      Девојке                         
1.Заварко Золтан 3/3                   100м                                1.Арпаши Ана 2/2   
2.Ладоцки Адам 2/2                                                                 2.Шарок Николета 3/3 
 1.Вамош Антал 2/1                     400м                                  1.Баланго Анабела 2/2 
1.Пантелин Игор 3/1        1000м                800м              1.Галик Фани 3/2 
                                                                                                          2.Репаши Николет 4/2 
                                                                                                           3.Ердељи Камила 3/3 
1. Стеванов Милан 4/1             скок у вис                         1.Бојић Јована 4/1          
1. Поповић Вукашин 4/1          скок у даљ                       1.Урбанек Маргита 1/1 
1.Сремчевић Лука 4/1              бацање кугле                  1.Липтак Анет 3/2 
                                                     штафета 4х100м        
 1.Ладоцки Адам 2/2                                                             1.Арпаши Ана 2/2 
2.Вамош Антал 2/2                                                                2.Гаврић Александра 1/1 
3.Заварко Золтан 3/3                                                            3.Лукач Мелиса 3/3 
4.Терек Саболч 2/2                                                                4.Фодор Патрициа 1/2 
Мушка екипа школе није била комплетна јер се Терек Саболч 2/2није појавио на 
такмичењу и освојили су друго место јер ни екипа из друге школе није била комплетна.У 
појединачној конкуренцији у својим дисциплинама најбољи су били и освојили прва 
места Пантелин Игор у трци на 1000м и Сремчевић Лука у бацању кугле.Женска екипа је 
била комплетна и освојила је прво место  и пласман на окружни ниво.Најбоља појединка 
је била Урбанек Маргита у дисциплини скок у даљ.Све остале учеснице су биле или друго 
или треће место у својим дисциплинама.Најбоља екипа и појединци у својим 
дисциплимана иду на такмичење окружног нивоа. 
 
 
 

21.10.2021.године у Сенти – Окружно такмичење у атлетици 
Такмичење се одржало на атлетском стадиону у Сенти.Овај пут смо имали женску екипу 
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и два  појединаца.Око суђења на такмичењу је помагала–била делимично записничар на 
циљу код скока у даљ професорица Халас Јелена јер је морала да прати ток такмичења и 
истовремено води и мушку екипу из Економско-трговинске школе.Професор физичког 
васпитања школе Ђукић Зоран држао је редовну наставу у школи.                       
            Момци                                                                                      Девојке                         
                                                              100м                                1.Арпаши Ана 2/2   
                                                              400м                                1.Баланго Анабела 2/2 
1.Пантелин Игор 3/1        1000м                800м             1.Репаши Николет 4/2 
                                                         скок у вис                           1.Бојић Јована 4/1          
                                                         скок у даљ                         1.Урбанек Маргита 1/1 
1.Сремчевић Лука 4/1              бацање кугле                 1.Липтак Анет 3/2 
                                                     штафета 4х100м        
                                                                                                       1.Арпаши Ана 2/2 
                                                                                                       2.Гаврић Александра 1/1 
                                                                                                       3.Лукач Мелиса 3/3 
                                                                                                       4.Фодор Патрициа 1/2 
У појединачној конкуренцији у својим дисциплинама најбољи су били и освојили прва 
места Пантелин Игор у трци на 1000м и Сремчевић Лука у бацању кугле.Женска екипа је 
била комплетна и освојила је прво место  и пласман на међуокружни ниво и стекла право 
наступа на СОШОВ-у у мају месецу у Новом Саду.Најбоље појединке су биле Урбанек 
Маргита у дисциплини скок у даљ и Репаши Николет у трци на 800м.Све остале учеснице 
су биле или друго или треће место у својим дисциплинама.Дипломе за обе категорије 
такмичења обезбедило је Удружење педагога физичког васпитања и спорта општине 
Сента чији је председник професорица Халас Јелена. 
Нажалост већ сутрадан након такмичења било ми је лоше и тест на Ковид 19 вирус је био 
позитиван.Две наредне недеље почев од 22.10.2021.до 05.11.2021. године ученици у 
школи имали су замену за часове физичког васпитања код других колега и предмета. 
Распуст од 07-15.11.2021. прописан је од стране министарства као јесењи распуст и целе 
недеље се није ишло у школу. 
 
У току новембра месеца реализовано је:  
Распуст од 07-15.11.2021. прописан је од стране министарства као јесењи распуст и целе 
недеље се није ишло у школу. 
16.11.2021.године у Кикинди – Окружно такмичење у пливању 
Такмичење се одржало у Кикинди у хали СЦ Језеро.Нашу школу је представљала ученица 
Чаби Кристина из 1/3 одељења у дисциплини 100м прсно и освојила је прво место у 
категорији средњих школа ученице.Стекла је право учешћа на тамкичењу републичког 
ранга и СОШОВ-у у мају месецу.Ученицу је водила на такмичење и пратила професорица 
Халас Јелена. 
18 -19. 11.2021.године у Араду у Румунији  као представници  Удружења педагога 
физичког васпитања општине Сента професорице Жирош Јанкелић Аника и Халас Јелена 
учествовале су на међународном  симпозијуму за професоре физичког  васпитања 
Арадског oкруга овога пута са темом везаном за систем спорта у Републици Србији. 
27.11.2021.године у Сенти семинар стручног усавршавања 1005;К-1 П3  
„Физичко вежбање и здравље деце и одраслих “ 8 бодова 
за професоре физичког васпитања који је организовало Удружење педагога физичког 
васпитања општине Сента преко Центра за стручно усавршавање Кикинда.Ове године 
школа домаћин семинара је била Средња медицинска школа у Сенти.На семинару су 
присуствовали поред професора физичког васпитања Ђукић Зорана,Жирош Јанкелић 



21  
 

 

Анике и Халас Јелене и колеге Теодора Јанкелић,и психолог и стручни сарадник 
школеТот Вашархељи Анита. 
30.11.2021. Окружно такмичење у кошарци и баскету 3х3 спортска хала  Сента 
Такмичење је требало да се одржи али је ради смртног случаја код организатора отказано 
и померено за реализацију у другом полугодишту. 
У току децембра месеца реализовано је 
06.12.2021.-Бачка Топола – фудбалска утакмица ТСЦ : Раднички Ниш 
На прволигашку фудбалску утакмицу ТСЦ из Бачке Тополе против Радничког из Ниша  из 
наше школе је ишло 17 ученика подједнако распоређених по разредима и два професора 
Гере Анико и Халас Јелена.Превоз и улазнице су нам биле обезбеђене и није било 
никаквих проблема.Заједно смо путовали и били са професорима физичког васпитања и 
ученицима економско-трговинске школе и Сенћанске гимназије.Време је било јако 
хладно али су ученици уживали у атмосфери Микулаша.Резултат утакмице је у 93 
минуту,последњем минуту продужетка био 1:1.Ова посета утакмици иако није била 
планирана већ поклоњена послужила је као мотивација за предстојеће такмичење у 
футсалу које је заказано за 15.12.2021.у спортској хали у Сенти. 
15.12.2021.године Спортска хала у Сенти-Општинско такмичење у футсалу 
На такмичењу су учествовале мушке и женске екипе из четири средње школе у 
Сенти.Судија такмичења је био професор физичког васпитања Економско-трговинске 
школе Нађпал Тибор а записник је водила професорица Халас Јелена. 
Женска екипа је освојила прво место и пласман на виши ниво такмичења док је мушка 
екипа завршила на четвртом месту. 
                                                   екипе школе 
 1.Тот Оршоља 1/2                                        1.Ђурковић Лазар 1/1 
 2.Калмар Леона 2/3                                    2.Реџбечај Милот 1/1   
 3.Цаковић Емина 2/1                                  3.Петровић Никола 2/1 
 4.Фаркаш Река 3/2                                       4.Кукучка Драган 2/1 
 5.Фехер Шара 3/2                                         5.Пантелин Игор 3/1  
 6.Тот Евелин 3/2                                           6.Радишић Милан 3/1   
 7.Шарок Николета 3/3                                7.Терек Саболч 2/2 
 8.Тот Нора 4/2                                                8.Ленђел Левенте 2/2 
                                                                               9.Борбељ Марцел 1/2 
                                                                              10.Шаш Золтан 1/2 
                                                                              11.Галик Атила 1/2 
 
17.12.2021. Семинар стручног усавршавања у школи  
Примена ИКТ у настави - Примена иновативних комуникацијских технологија у 
настави кат.бр.1133    8 бодова (Татјана и Добривоје Мартоноши) 
Семинару је домаћин била наша школа и реализован је у преподневној смени од 08 до 
13часова. Семинару је присуствовала Халас Јелена поред многобројних колега. 
18.12.2021. Лиценцни семинар за тренере и судије у ЖСГ. 
Упознавање са новим FIG WAG  правилником 2022-2024 CODE OF POINT 
Семинар је био онлајн преко зум апликације.Предстоје промене у правилима оцењивања 
вежби Ц програма па самим тиме и школских вежби и било је потребно чути новине које 
ће нам требати јер смо део школског система.После сваког Олимпијског циклуса од 
четири године,раде се и анализирају новине или уче нове вежбе. 
20.12.2021.године –Ваљево –републичко такмичење у стрељаштву 
Женска екипа школе је освојила 12 место од 19 екипа.Ученица Гаврановић Тамара је у 
појединачној конкуренцији заузела 33 место,Цаковић Емина 50 а Кенђур Теодора 56 
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место од укупно 70 учесница у јакој конкуренцији републичког такмичења у 
стрељаштву.Ученице је пратила професорица  физичког васпитања  Халас  Јелена. 
Екипа школе:    
1.Гаврановић Тамара 3/2                                          
2.Цаковић Емина  2/1 
3.Кенђур Теодора 1/1 
 

Друго полугодиште 
У току другог полугодишта реализовано је  
У току јануара месеца: 
Међуразредно –школско такмичење у одбојци за ученике и ученице није било 
могуће реализовати. 
Друго полугодиште је почело најпре недељу дана онлајн наставом (3)а следећих две 
недеље комбинованим моделом(2)наставе и није било могуће ученике ни окупити ни 
припремити их боље и озбиљније за било које такмичење. 
19.01.2022.- окружно такмичење у кошарци и баскету 3:3 Сента 
Такмичење је одржано али наша школа није имала представнике. 
 
25.01.2022.-окружно такмичење у одбојци Кикинда 
На такмичење се није могло ићи из техничких разлога јер није било могућности одржати 
пре тога општинско такмичење у одбојци како би се видело екипе из које школе би 
победиле и ишле даље.Проблем представља такође и немање финансијских средстава за 
одлазак на такмичење ученика. 
У току фебруара месеца: 
04.02.2022.године у Сенти-Општинско такмичење у гимнастици 
На такмичењу би учествовала само једна ученица у појединачној конкуренцији Арпаши 
Ана из 2/2 али је због случаја ковид 19 у породици била спречена да дође.Судија на 
такмичењу је била Халас Јелена професор физичког васпитања школе али је овога пута 
више асистирала на справама на којима је требало свим учесницима такмичења по 
категоријама и пратила је екипу из Економско-трговинске школе из Сенте. 
09.02.2022.године у Сенти-Окружно такмичење у гимнастици 
У појединачној конкуренцији Еке Николета 1/3 из Економско –трговинске школе је 
освојила друго место и пласирала се на виши ниво такмичења.Халас Јелена професор 
физичког васпитања школе је и овога пута више асистирала на справама на којима је 
требало свим учесницима такмичења по категоријама и пратила је појединку из 
Економско-трговинске школе.Такође је била и један од координатора такмичења. 
22.02.2022.године Спортска хала у Сенти-Општинско такмичење у рукомету 
На такмичењу су учествовале мушке и женске екипе из три средње школе у Сенти.Судија 
такмичења је био Бала Колош тренер и судија из рукометног клуба Сента.Професор 
физичког васпитања из Економско-трговинске школе Нађпал Тибор и професорица Халас 
Јелена су водили записник и пратили екипе школе на такмичење. 
Такмичење је најпре било планирано за 18.02.2022.године али је због пандемије ковид 19 
на препоруку Министарства наступио распуст за целу недељу од 14-21.02.2022.и 
такмичење смо морали померити за после распуста. 
Женска екипа је освојила прво место и пласман на виши ниво такмичења и мушка екипа 
је освојила прво место и пласман на виши ниво такмичења у Кикинди 14.03.2022. 
                                                   екипе школе 
 1.Тот Оршоља 1/2                                        1.Шаш Золтан 1/2 
 2.Бониш Леона 1/3                                      2.Суботић Виктор 2/1 
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 3.Шимон Миа 1/3                                        3.Дринић Драган 4/1 
 4.Кокаи Ана 2/3                                            4.Сремчевић Лука 4/1 
 5.Фаркаш Река 3/2                                       5.Кертвељеши Золтан 4/2 
 6.Фехер Шара 3/2                                        6.Кути Аурел 4/2  
 7.Козма Тамара 3/2                                     7.Кнежевић Никола 2/1 
 8.Тот Нора 4/2                                               8.Арифовић Дејвид 4/1 
9.Икадиновић Јелена 4/1                             
10.Тепавац Ивана 4/1                                    
11.Поздан Нађа 1/1 
12.Керкез Анђела 1/1 
У току марта месеца реализовано је: 
01.03.2022.године у Крагујевцу - Републичко такмичење у пливању 
Такмичење је најпре било планирано за 23.02.2022.године али је због пандемије ковид 19 
на препоруку Министарства наступио распуст за целу недељу од 14-21.02.2022.и 
такмичење је померено за после распуста. 
Нашу школу је представљала ученица Чаби Кристина из 1/3 одељења у дисциплини 100м 
прсно и освојила је шесто место у категорији средњих школа ученице. Ученицу је водила 
на такмичење и пратила професорица Халас Јелена. 
09.03.2022.године у Новом Саду-Међуoкружно такмичење у гимнастици 
У појединачној конкуренцији Еке Николета 1/3 из Економско –трговинске школе је 
освојила друго место и пласирала се на виши ниво такмичења.Халас Јелена професор 
физичког васпитања школе је и овога пута више асистирала на справама на којима је 
требало свим учесницима такмичења по категоријама и пратила је појединку из 
Економско-трговинске школе.Такође је била и један од координатора такмичења. 
14.03.2022.године хала Језеро у Кикинди-Окружно такмичење у рукомету 
На такмичењу је учествовала женска екипа из наше школе и освојила је друго место. 
Професорица физичког васпитања Халас Јелена истовремено је водила и пратила и мушку 
екипу из Економско-трговинске школе која је такође освојила друго место.  
                                                   екипа школе 
 1.Тот Оршоља 1/2                                         
 2.Бониш Леона 1/3                                       
 3.Шимон Миа 1/3                                         
 4.Кокаи Ана 2/3                                             
 5.Фаркаш Река 3/2                                        
 6.Фехер Шара 3/2                                         
 7.Козма Тамара 3/2                                      
 8.Тот Нора 4/2                                                
9.Икадиновић Јелена 4/1                             
10.Тепавац Ивана 4/1                                    
11.Поздан Нађа 1/1 
12.Керкез Анђела 1/1 
08.04.2022.- Кикинда-окружно такмичење у футсалу  
На такмичење се пласирала женска екипа наше школе али пошто је била једина екипа иде 
директно на виши ниво такмичења и на СОШОВ.                                                                               
11.04.2022.- Суботица-међуокружно такмичење у футсалу  
Женска екипа наше школе је у јакој конкуренцији освојила треће место. 
                                                   екипа школе 
 1.Тот Оршоља 1/2                                         
 2.Калмар Леона 2/3                                     
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 3.Цаковић Емина 2/1                                   
 4.Фаркаш Река 3/2                                        
 5.Фехер Шара 3/2                                          
 6.Тот Евелин 3/2                                            
 7.Шарок Николета 3/3                                  
 8.Тот Нора 4/2  
 9.Тепавац Ивана 4/1 
10.Кочиш Сирке Антониа 2/2 
Обзиром да се ученица Тот Евелин из 3/2 одељења није нити јавила нити појавила на 
такмичењу,убудуће неће бити део екипе и биће замењена ученицама које су се јавиле 
накнадно за учешће у футсалу.Следеће такмичење је СОШОВ у Зрењанину од 19-
22.05.2022.године  и чека се само распоред спортова по данима.За све ученике наше школе 
који су се квалификовали у својим спортовима за СОШОВ укупно 25 њих организован је и 
урађен лекарски преглед 05.04.2022.године-др.Радослав Бечејац  и сви имају школске 
спортске књижице.Лекарски преглед је финансирало Удружење педагога физичког 
васпитања и спорта општине Сента.Ученице су са професорицом Халас Јеленом ишле 
возом до Суботице и назад на такмичење.                                    
у току маја месеца: 
11.05.2022.године у Новом Саду– Међуокружно такмичење у атлетици 
На такмичењу је учествовала женска екипа наше школе и освојила је треће место.У 
појединачној конкуренцији у дисциплини скок у даљ треће место је освојила Урбанек 
Маргита из 1/1 и добила је посебну диплому.Два ученика школе су као појединци заузели 
четврта места у својим дисциплинама.Професорица Халас Јелена је водила ученике на 
такмичење. Екипа и појединци ће у истом саставу учествовати на СОШОВ-у 
19.05.2022.године у Зрењанину. 
Момци                                                                                      Девојке                         
                                                              100м                                1.Арпаши Ана 2/2   
                                                              400м                                1.Баланго Анабела 2/2 
1.Пантелин Игор 3/1        1000м                800м             1.Репаши Николет 4/2 
                                                         скок у вис                           1.Бојић Јована 4/1          
                                                         скок у даљ                         1.Урбанек Маргита 1/1 
1.Сремчевић Лука 4/1              бацање кугле                 1.Липтак Анет 3/2 
                                                     штафета 4х100м        
                                                                                                       1.Арпаши Ана 2/2 
                                                                                                       2.Гаврић Александра 1/1 
                                                                                                       3.Лукач Мелиса 3/3 
                                                                                                       4.Фодор Патрициа 1/2 
 
12.05.2022.године у Сенти-Дан школе обележен је спортским дешавањем у спортској 
хали-међушколским турниром у одбојци мешовитих екипа економско-трговинске и 
средње медицинске школе.Победила је прва екипа одељења 4/1 из наше школе.Судије на 
такмичењу су били професори физичког васпитања Ђолаи Золтан и Халас Јелена.Ђачки 
парламенти из обеју школа су били иницијатори овог догађаја.Ученици су уживали у игри 
јер је ово такмичење било дуго очекивано и требало се одржати још у јануару месецу али 
није било изводљиво ради здравствене ситуације у земљи.   
 13.05.2022.године у Сенти-крос РТС-а-ове године није било изводљиво за средње 
школе из техничких разлога 
16.05.2021.године у Краљеву- Републичко такмичење у атлетици   
Школа овога пута није имала пласираног представника. 
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19-22.05.2022.године Зрењанин СОШОВ                                                                   
Резултати ученика наше школе који су наступали на СОШОВ-у по спортовима и данима су 
одлични. 
19.05.2022.-Атлетика-женска екипа 3 место у свеукупном пласману и појединачно у 
дисципини штафета 4х100м треће место.Екипу је водила Петровић Сенка,секретар 
школе,обзиром да је истог дана професорица Халас Јелена судила спортску гимнастику 
као један од званичних судија такичења делегирана од стране Гимнастичког савеза 
Војводине. 
Момци                                                                                      Девојке                         
                                                              100м                                1.Арпаши Ана 2/2   
                                                              400м                                1.Баланго Анабела 2/2 
1.Пантелин Игор 3/1        1000м                800м             1.Репаши Николет 4/2 
                                                         скок у вис                          1.Бојић Јована 4/1          
                                                         скок у даљ                         1.Урбанек Маргита 1/1 
1.Сремчевић Лука 4/1              бацање кугле                 1.Липтак Анет 3/2 
                                                     штафета 4х100м        
                                                                                                       1.Арпаши Ана 2/2 
                                                                                                       2.Гаврић Александра 1/1 
                                                                                                       3.Лукач Мелиса 3/3 
                                                                                                       4.Фодор Патрициа 1/2 
Ученик Сремчевић Лука није се појавио на такмичењу.Ученик Пантелин Игор освојио је 5 
место. 
Пливање-Чаби Кристина 1/3-дисциплина 100м прсно-треће место.Ученицу је пратио 
тренер Авдаловић Мирослав уз одобрење и овлашћење од стране школе како је то било 
тражено и изводљиво од стране главног организатора СОШОВ-а када професор физичког 
васпитања није у могућности да води и прати ученике јер је у исто време ангажован на 
другом месту и у другој дисциплини. 
20.05.2022.-Стрељаштво-женска екипа пето место.У појединачној конкуренцији 
Гаврановић Тамара 3/2- 5 место,Кенђур Теодора 1/1- 19 место и Цаковић Емина 2/1- 20 
место у јакој конкуренцији.Ученице је водио тренер Гаврановић Роберт. 
20-21.05.2022.-Футсал-женска екипа-пето место.Ученице су играле добро али са 
мањим бројем играчица у екипи јер су две ученице одустале ради Матурантске параде а 
трећа Цаковић Емина није могла да наступа првог дана такмичења јер је већ наступила 
тог дана у другом спорту.Голман екипе Нора Тот похваљена је усмено од свих присутних 
судија и делегата на такмичењу за добро брањење на утакмицама.Ученице је водила и 
пратила професорица Јелена Халас.Ноћење је било у бањи Русанда у Меленцима. 
                                                   екипа школе 
 1.Тот Оршоља 1/2                                         
 2.Калмар Леона 2/3                                     
 3.Цаковић Емина 2/1                                   
 4.Фаркаш Река 3/2                                        
 5.Фехер Шара 3/2                                                                                     
 6.Шарок Николета 3/3                                  
 7.Тот Нора 4/2  
 8.Тепавац Ивана 4/1 
 9.Кочиш Сирке Антониа 2/2 
10.Икадиновић Јелена 4/1 
20.05.2022.-Матурантска Парада 
Ове године обзиром да је истог датума био и СОШОВ-генералну плесну пробу је водила 
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професорица физичког васпитања и директорица Економско-трговинске школе Анико 
Жирош Јанкелић.Матуранти су сви лепо отплесали параду и није било проблема. 
У току маја месеца по пријави економско-трговинске средње школе у којој имам 30% 
часова на замени реализован је семинар онлајн ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ 8 САТИ-ОБУКА 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА.(14.05.2022) 
28-29.05.2022.-Семинар стручног усавршавања  К2П3-16 сати 
„Дијагностика,превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ 
Центар за инструктивне комуникације у образовању“Координата“Београд 
Семинар је реализован у Сенти,школа домаћин је била економско-трговинска 
школа.Обука је од јавног значаја. 
06.06.2022.-Сента,свечана сала градске куће-Свечани пријем и додела диплома за 
најуспешније учеснике школских спортских такмичења школске 2021/2022 године 
и СОШОВ-а. 
Ова школска година била је велики изазов за све нас јер је било свакаквог вида наставе-
од редовне,комбиноване до онлајн које су јако брзо и често смењивале.Било је пуно пауза 
и распуста,ковид стања ученика и наставника,повреда на часовима ученика и 
наставника.Обзиром на мали број часова за припрему ученика на школска спортска 
такмичења можемо бити задовољни успесима наших ученика и наступима на чак два 
такмичења републичког нивоа и наступу на СОШОВ-у на којем су представљали сами 
себе,нас професоре,своју школу,општину и цео Северобанатски округ у правом смислу 
речи школски спорт и добили похвале за добро понашање у току такмичења како на тако 
и ван спортских терена/борилишта.Дуго очекивани турнир у одбојци између две школе-
економске и медицинске, реализован је у току прославе дана школе12.05.2022.године као 
спортска активност и сви ученици учесници су дали свој максимум залагања на терену а 
ученици ђачког парламента у организацији.Надокнадили су претходну школску годину 
када се није могло радити ништа од програма и спортова са лоптом.Мотивација ученика 
за рад и учешћу на школским спортским такмичењима је била израженија.Без обзира на 
све била је ово успешна школска година. 

Допунска настава Допунска настава за 
ученике који су слабије 

савладавали садржаје на 
часовима физичког 

васпитања у току редовне 
наставе 

Заступљена одељења су 
1/3-4 часа 

2/2 и 3/2-по 5 часова 

Допунска настава се 
реализовала радним суботама и 

углавном су садржаји били 
усаглашени са наставним 

јединицама које су се 
обрађивале на редовним 

часовима из области 
Атлетика,Кошарка,Одбојка и 

Гимнастика 
 

Додатна настава-
припремна настава-

припрема ученика за 
школска спортска 

такмичења 

Припрема за школска 
спортска такмичења по 

спортовима  

Ученици су у оквиру часова 
редовне наставе припремани из 
садржаја својих спортова пред 

наступ на школским спортским 
такмичењима,јер у распореду 

часова и ради ученика путника 
није било могуће пронаћи 

термине и обезбедити простор 
не реметећи редовну наставу и 

рад одељења.Кориштено је 
школско двориште,мала и 

велика сала за физичко 
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вежбање  

Секција-Гимнастика У овој школској години 
планирао је више часова 
али је ипак реализовано 
мање ради здравствене 

ситуације ученика и 
наставника у Земљи и 

ради прекида или ради 
онлајн наставе.Учење 

школских вежби на 
партеру и справама,вежбе 

снаге и истезања 
Највише ученица је из 

одељења 2/2 и одржано је 
11 часова 

Кад год је то било могуће мали 
део ученика секције вежбао је и 
у оквиру редовне наставе фв не 
реметећи рад осталих ученика и 
радним суботама по договору са 

ученицима.Ученице су се 
спремале за општинско 
школско такмичење у 

гимнастици ,вежба на партеру 
уз музику и вежбе на справама 
разбој,греда и прескок али ни 

једна од њих није могла 
наступати ради здравствених 

разлога и карантина ради 
ковид-19 у породици. 

 
Професори физичког васпитања школе Ђукић Зоран и Халас Јелена. 
 
 

Годишњи извештај о такмичењима за шк. 2021/2022. год. 
 

Стручно веће за друштвене предмете 
 

Речко Михок Хилда - Наставник мађарског језика  
 

рб 
назив 

такмичења 
ниво организатор број ученика резултати 

1. 

Középiskolások 
Művészeti 
Vetélkedője, 
Óbecse 
 
Уметничко 
такмичење 
средњошколаца 
"КМВ", Бечеј 

окружно Сента-Бечеј 

4  
(Bartók Ivett, 

Tallós 
Martina, Deák 

Csenge, 
Kalocsai 
Viktória) 

- 

2. 
Himnusz és Szózat 
szavalóverseny, 
Szabadka 

међународни 

Észak-bácskai 
Magyar 

Pedagógusok 
Egyesülete, 
Szabadka 

 
Удружења 

просветних 
радника 
Мађара 

Северне Бачке, 
Суботица 

2 
(Lukács 

Melissza, 
Kiskomáromi 

Zsolna) 

1 уч. I 
место 

3. 
Községi anyanyelvi 
verseny, Zenta 

општинско 
Филозофски 

факултет Нови 
2 

(Busa Enikő, 
1 уч. IV 
место 
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Такмичење из 
мађарског језика 
и језичке културе 

Сад - Одсек за 
хунгарологију 

Deák Emőke) 

4. 

Szarvas Gábor 
Könyvtár, Ada 
,,Olvasásra fel!” 
 
 

окружно 

Szarvas Gábor 
Könyvtár, Ada 

 
Библиотека 

„Сарваш Габор” 
из Аде 

 

2 
(Kovács 

Anikó, Nagy 
Leona) 

 

1 уч. I 
место 

5. 

Gion Nándor 
Középiskolás 
Olvasási Verseny, 
Újvidék 

окружно 
(Војводина) 

Vajdasági 
Magyar 

Pedagógusok 
Egyesülete, 

Újvidék 
 

Удружење 
просветних 

радника 
Мађара у 

Војводини, 
Нови Сад 

6 
(Sipos Rebeka, 
Nacsa Ágnes, 
Arcson Alíz, 

Goór Zsanett, 
Péter Evelin, 
Gálik Fanni) 

 
 

3 уч. II 
место 

6. 

XXVII. Kálmány 
Lajos 
Népmesemondó 
Verseny, Zenta  

окружно 
(Војводина) 

Városi Könyvtár, 
Zenta, zentai 

önkormányzat 
 

Градска 
библиотека, 

Сента, 
Општина Сента 

 

1 
(Kalocsai 
Viktória) 

 

Aranyalma 
díj 

 
ученица је 

добила 
златну 

похвалницу 

7. 

7. Cs. Simon István 
Vers- és 
Prózamondó 
Találkozó, Csóka  

окружно 
(Војводина) 

Móra Ferenc 
Magyar 

Művelődési 
Egyesület, Csóka  

 
Мађарско 
културно 

друштво „Мора 
Ференц”, Чока 

3 
(Árpás Anna, 

Erdélyi 
Kamilla, Tóth 

Viola) 
 

- 

 
Милица Петрић - Наставник српског кезика и књижевности 
 

рб 
назив 

такмичења 
ниво организатор број ученика резултати 

1. 

Српски језик и 
језичка култура 
 
 

општински 
 
 
 
 
 
 

Друштво за 
српски језик и 
језичку 
културу,Београд 

 
 
 

9 Милот 
Ређбечај и 
Нађа Поздан 
(1/1 рз.) и 
Ивана 
Штрбац, 
Сељбија 

Треће 
место су 
заузели : 
Сељбија 
Јусуфи, 

Виктор Нађ 
и Ивана 
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окружни 

Јусуфи, Нађ 
Виктор, 
Данијела 
Мијатов, 
Вања Крпић, 
Андреј Токић 
и Реља 
Адамовић 
(сви из 2/1 
рз. 
 

Штрбац, 
чиме су 
стекли 

пласман на 
окружно 

такмичење. 
Нико од 
ових 
ученика 
није 
прошао 
даље на 
републички 
ниво. 

 

2. 
Српски језик и 
језичка култура 

окружни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

републички 

 
Ученица 1/1 
рз. Ива 
Ђурековић 

Постигла 
18 бодова 
(од 20) и 
пласирала 
се на 
републичко 
такмичење 
у Тршићу 
 
 
 
 пласирала 
међу првих 
10 

 
 

 

3.  
Рецитаторско 
такмичење 

општински 
КЦ „Турзо 
Лајош“. 
 

Ученик 
Виктор Нађ 
(2/1) 

3. место 

 
 
 
 Бевиз Каваи Рита- Наставник латинског језика 
  
 

 
Датум и 

место 
одржавања 

Предмет / област 
такмичења 

Ниво 
такмичења 

Ученици 
учесници 

Пласман 

1. 14.05.2022. 
Филозофски 

факултет, 
Београд 

Латински језик, први 
разред 

републички 
Милана 

Баришић, 1/1 
разред 

30. место 

2. 14.05.2022. 
Филозофски 
факултет, 
Београд 
 

Латински језик, други 
разред 

републички Теодора 
Суботин, 2/1 
Николета 
Билицки, 2/1 

28. место 
 
29. место 
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3.  14.05.2022. 

Филозофски 
факултет, 
Београд 
 

Латински језик, стручне 
школе 

републички Леона Нађ 2/3 
Прошле године 
стручне шк. 
нису могле да 
учествују 

 
10. место 
(60 
бодова од 
100) 

  
 
Сабо Ливиа- Наставник историје 
 

рб 
назив 

такмичења 
ниво организатор број ученика резултати 

1. 
XVII. Összmagyar 
Nemzeti 
Diákbajnokság 

међународни 
Aranycsapat 
Alapítvány 

4 

1.место 
екипно - 
Баланго 
Анабела, 
Ердељи 
Камила, 

Терек 
Даниела 

2. 
Колико се 
познајемо 

регионално 

Покрајински 
секретаријат за 
образовање, 
управу и 
националне 
заједнице 

4  

 

 

1.6. Допунски рад 

 
Због стања у земљи допунске наставе смо организовали само по потреби ученика. 

 
1.7. Додатни рад 

 

Уместо додатног рада наставници су дали подршку ученима код онлајн наставе. 

 

 
1.8. Екскурзије 

 

У овој школској години нисмо успели организовати ни једну екскурзију. 

 

1.9. Културне и јавне делатности 

 
Због стања у земљи ученици нису учествовали на културним и јавним делатностима. 
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1.10. Слободне активности 

 

Због услова у којима се налазила школа нисмо били у могућности да оранизујемо 

ваншколске активности за ученике. 

 

1.11. Заштита и унапређење здравља 

 

Ученици трећег и четвртог разреда су учествовали у акцији добровољног давања крви. 

 

1.12. Професионална оријентација 

 

На инзистирање родитеља у овој години водили смо више рачуна у вези са 

могућностима избора струке наших ученика. Овај рад сам обавио у заједници са 

психологом школе. У вези тога најзначајнији догађај је био да су ученици 

присуствовали на онлајн изложби образовања „Путокази“  у Новом Саду.
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2. Унапређивање образовно-васпитног рада 

 
2.1. Рад стручних органа управљања 

 

2.1.1. Наставничко и одељењско веће 

 
Извештај о раду Наставничког већа за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Август-Септембар 

- Извештаји са родитељских 
састанака, Савета родитеља и 
Ученичког парламента;  

- Разматрање Извештаја о 
остваривању ГПР и раду 
директора Школе за предтходну 
школску годину;  

- Разматрање предлога Годишњег 
плана рада (ГПР);  

- Усвајање плана стручног 
усавршавања;Усвајање  
распореда свих облика васпитно 
образовног рада;  

- Организација дежурства 
Предлог екскурзија са образовним 
циљем 

Седница 

Директор и чланови 
већа,чланови ПК, психолог, 
запослени задужени за рад на 
креирању и техничкој обради 
ГПР   

РЕАЛИЗОВАН 

Октобар 

- Разматрање извештаја тима за 
самовредновање, 

-  Извештаји са родитељсих 
састанака и Савета родитеља,  

Анализа дежурства, понашања 
ученика и безбедности у Школи и 

Седница 

Чланови наставничког већа, 
Тим за самовредновање, 
одељењске старешине, 
Директор 

РЕАЛИЗОВАН  
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мере; 

Новембар 
- Обележавање Дана просветних 

радника 
Извештаји са родитељсих састанака 

Културна манифеста-ција 

Наставници матерњег језика, 
који по потреби укључују и 
остале запослене РЕАЛИЗОВАН 

Новембар 

- Анализа успеха ученика и мере 
за унапређење; 

-  Организација родитељских 
састанака;  

- Евалуација/процена дежурства, 
понашања ученика и 
безбедности у Школи и мере; 

Извештај о раду Стручног актива за 
развојно планирање и тимова за 
самовредновање;  

Седница 

Председници Стручног актива 
за развојно планирање и 
директор и чланови 
већа,одељењске старешине, 
лице задужено за ванредне 
ученике, тим за заштиту деце 
од насиља, ПК 

РЕАЛИЗОВАН 

Децембар 

- Извештаји са родитељсих 
састанака и Савета родитеља; 

-  Анализа имплементације 
новостечених знања са 
усавршавања;  

- Припрема прославе Светог Саве;  
- Матурска питања,  
- Анализа успеха и понашања 

ученика у првом полугодишту, 
- Учешће чланова у тим билдинг , 

активностима, 
 Предлог кандидата за избор 
директора и чланова школсог одбора 

Седница 

Директор и чланови већа, 
одељењске старешине, 
Директор, ППС, стручна 
већа;Испитни одбор 

РЕАЛИЗОВАН 

Јануар 

- Евалуација успеха и понашања 
ученика у првом полугодишту;   
- Анализа остваривања 
допунских , додатних, 
факултативних радова са 
ученицима, као и појачан 
васпитни рад с њима 

- Разматрање извештаја о раду 
директора у првом полугодишту; 

 Обележавање дана  Светог 
Саве/награде, приредба/ 

Седница 

Директор и чланови већа, 
одељенске старешине / 
предметни професори, ППС, 
руководиоци и известиоци 
стручних већа, тимова и 
актива, чланови ПК, Стручно 
веће за област књижевности и 
уметности и веронауке;  

РЕАЛИЗОВАН 

Фебруар 
- Сагледавање стања у стручном 

усавршавању наставника 
- Школска такмичења;  

Седница 
Презентације 

Директор и чланови већа,  ПК и 
наставници који су похађали 
семинаре, руководиоци 
Стручних већа и комисије за 

РЕАЛИЗОВАН 
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- Извештај о прегледу педагошке 
документације;  

Усвајање успеха ванредних ученика и 
резултата са матуре у јануарско 
фебруарском року, 

попис и за преглед 
документације и Испитни 
одбор 

Март-Април 

- Разматрање успеха и владања 
ученика на крају трећег 
класификационог периода;  

- Извештаји са родитељских 
састанака;  

- Усмени извештај о раду 
одељењских већа и старешина, 
Савета родитеља, Ученичког 
парламента;  

Организовање матурских испита и 
прослава; 

Седница 

Директор и чланови већа, 
одељењске старешине 
руководиоци разредних већа, 
лица за подршку Савету и 
Парламенту и  

РЕАЛИЗОВАН 

Мај 

- Разматрање успеха, реализације 
предматурске блок наставе и 
владања ученика четвртог 
разреда на крају другог 
полугодишта;  

- Утврђивање списка матураната 
и распореда полагања матурских 
испита и других испита у 
јунском року; 

-  Предлагање матураната са 
посебним постигнућима за 
доношење одлуке о додели 
диплома и награда;  

- Извештаји са такмичења 

Седница 

Директор и чланови већа, 
одељењске старешине 
четвртог разреда, Испитни 
одбор, лице задужено за 
ванредне ученике 

РЕАЛИЗОВАН 

Јун 

- Усвајање успеха са матурских 
испита; Доношење одлуке о 
додели диплома и награда 
матурантима;  

- Анализа васпитно - образовног 
рада и успеха и владања ученика 
првог, другог и трећег разреда 
на крају другог полугодишта и 
предлози за награђивање 
икажњавање, 

-  Анализа остваривања ГПР и 
разматрање допуна школског 
програма/ШП/по потреби,  

Седница 

Директор и чланови већа, 
Испитни одбор, ПК, ППС и лице 
задужено за ванредне ученике РЕАЛИЗОВАН 
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Јул 

- Организација уписа ученика у 
први разред;  

- Анализа стања стручног 
усавршавања; 

-  Утврђивање задатака чланова 
већа у изради појединих 
елемената ГПР за идућушколску 
годину и 

- Извештаја за текућу школску 
годину 

Седница 

Директор и чланови већа, 
одељењске старешине, ППС, 
председници Стручних већа за 
области предмета и лица 
задужена за креирање ГПР и 
извештаја 

РЕАЛИЗОВАН 

Август 

- Извештај о упису ученика у први 
разред; 

-  Извештај тимова за 
самовредновање и Стручног 
актива за развојно планирање;  

- Организовање испита и 
утврђивање списка матураната у 
августовском року;  

- Утврђивање задатака у процесу 
израде ГПР 

Седница 

Директор и чланови већа, 
помоћник директора, 
председници стручних већа за 
области предмета, ППС и лице 
задужено за ванредне ученике  

РЕАЛИЗОВАН 

ОПИСНО  У шк. 2021/2022. години одржано је 10 седница Наставничког већа. 

 

 

Сента, 31.8.2022.                                                                        Золтан Нађ Абоњи 
                                                                                                                                              директор
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2.1.2. Школскии одбор 

 
Извештај о раду Школског одбора за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

СЕПТЕМБАР 

Разматрање услова за рад , предлога 
Савета родитеља-ђачки динар; 
Извештај о стручном усавршавању 
запослених и доношење плана 
стручног усавршавања; Усвајање 
извештаја о раду директора и 
извештаја о остваривању Годишњег 
плана рада( ГПР) за претходну 
школску годину; Усвајање Годишњег 
плана рада (ГПР) за школску 
2021/22.год. 

Седница 

Чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар, 
представници Ученичког 
парламента 

РЕАЛИЗОВАН 

Октобар 

Давање мишљења за пријем кандидта 
по конкурсу (по потреби); Разматрање 
предлога Ученичког парламента и 
Савета родитеља; Усвајање нових или 
усклађених аката,(по потреби) 

Презентација, 

Седница 

Чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН  

Новембар 
или 
децембар 

Доношење ШРП; Усвајање школског 
плана уписа; Именовање пописне 
комисије; Анализа успеха и владања 
ученика; Усвајање нових или 
усклађених аката (по потреби); 
Давање мишљења за пријем кандидта 
по конкурсу (по потреби); 

Седница 

Чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар, 
ППС Председник Стручног 
актива за развојно планирање, 

РЕАЛИЗОВАН 

Јануар 

Усвајање пописа и расхода; Усвајање 
извештаја о раду директора ; Усвајање 
извештаја о остваривању ГПР; 
Разматрање успеха и владања ученика; 

Седница 

Чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар, 
председник пописне комисије, 
шеф рачуноводства, ППС 

РЕАЛИЗОВАН 

Фебруар 

Разматрање и усвајање завршног 
рачуна и реализације финансијског 
плана за 2021.годину; Доношење 
финансијског плана за 2022. Годину; 

Презентација 

седница 

Чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар, 
шеф рачуноводства РЕАЛИЗОВАН 
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Разматрање услова рада и предлагање 
мера за унапређење квалитета рада и 
наставе. 

Април 

Разматрање успеха и владања ученика; 
Разматрање предлога за извођење 
екскурзија у идућој школској години; 
Праћење реализације ШРП и припрема 
Школског програма /ШП/по потреби; 
Усвајање или измена нових аката и 
школских програма (по потреби); 

Седница 

Чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар, 
ППС, Наставничко,стручна и 
одељењска већа, председници 
Стручних актива 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН 

Јун 

Разматрање успеха и владања ученика 
и остваривања циљева образовања и 
васпитања и стандарда квалитета; 
Анализа сарадње Школе са Саветом 
родитеља и родитељима; Предлагање 
и предузимање мера за побољшавање 
услова рада и унапређење квалитета 
рада Школе; Разматрање кадровских 
потреба и организације рада у идућој 
школској години. 

седница 

презентација 

чланови ШО у проширеном 
саставу, директор, секретар, 
ППС, председник СР РЕАЛИЗОВАН 

Август 

Извештај о упису ученика; Приоритети 
у раду у новој школској години; 
Давање мишљења за пријем кандидта 
по конкурсу; Анализа рада ШО у 
претходној и усвајање плана рада ШО у 
наредној школској години. 

седница 
чланови ШО, директор, 
секретар, шеф рачуноводства НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН 

ОПИСНО:  У 2021/2022. шк. год. одржано је 7 седница Школског одбора 

 

 

Сента, 31.8.2022.                                                                        Гере Анико 
                                                                                                                           Председник Ш
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2.1.3. Савет родитеља 

 
Извештај о раду  Савета родитеља за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализације 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоц
и реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 

Верификација састава Савета родитеља 
разматрање и усвајање годишњег плана 
рада Савета родитеља питања у новој 
школској години: осигурање,екскурзије, 
униформа разматрање намене 
коришћења средстава стечених од 
донација и других додатних извора, 
разматрање извештаја о остваривању 
Годишњег плана рада и 
самовредновању, разматрање 
Годишњег плана рада за текућу 
школску годину предлагање изборних 
предмета и избор уџбеника 

Састанак 
Чланови Савета 

родитеља РЕАЛИЗОВАН 

Јул 

Разматрање успеха на крају другог 
полугодишта 
Разматрање коришћења средстава од 
донације родитеља, 
Доношење одлуке о висине 
родитељског доприниса 

Анализа резултата матурске генерације 
Анализа рада Савета родитеља 

Састанак 
Чланови Савета 

родитеља РЕАЛИЗОВАН 

 

 

Сента, 31.8.2022.                                                                               Мариа Терек 
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2.1.4. План рада директора 

 

Извештај о раду директора школе се налази у документу „Извештај о раду директора на крају шк. 2021/2022. године“
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2.2. Рад стручних органа школе 

2.2.1. Рад педагошке-психолошке службе 

Извештај о раду стручног сарадника – психолога за 2021/2022 школску годину 

Ред. 
број. 

Месец Садржај активности Начин реализације 
Сарадници у 
реализацији 

Оствареност 
циљева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
А

В
Г

У
С

Т
-

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Израда годишњег плана рада школе и плана рада 

психолога. 

- Израда индивидуалног плана стручног 

усавршавања 

- Израда плана ЧОС-а за резредне старешине од 1 до 4 

разреда 

- Израда плана здравствене превенцие 

(годишњи план рада 

- школе) 

- Пружање помоћи наставницима у изради планова рада 

за 

- школску 2021/2022 школску годину. 

- Сарадња са координатором Тима за 

самовредновање. 

- Договор са разредни старешинама о њиховим 

обавезама 

- у односу на педагошку 

документацију,ученике,родитеље. 

- Учешће у раду стручних органа школе. 

- Упознавање са нових наставника са увођењем нових и 

разноврснијих поступака оцењивања, а утврђивање са 

старијим 

колегама могућности формалних и бројчаних оцењивања 

- планирања и 

програмирања обра- 

зовно-васпитног рада, 

односно 

васпитно-образов- ног 

рада, 

 

- праћења и вредно- 

вање образовно-вас- 

питног рада, однос- но 

васпитно-обра- зовног 

рада, 

 

- рада са наставни- 

цима 

 

- рада са децом, 

односно ученицима и 

полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 

односно стара- 

тељима, 

- рада са директор. 

 

 

 

 

 
Директор 

Наставници 

Стручна већа 

 
Чланови свих 

тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
реализован 

 

 



41  

      

Ред. 
број. 

 

Месец 
 

Садржај активности 
Начин реализације Сарадници у 

реализацији 
Оствареност 

циљева 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 
А

В
Г

У
С

Т
-С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

- Иницирати рад стручних актива 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Припрема психолошких испитивања 

- Помоћ око дигиталних учионица и онлајн одржавања 

часова 

- Праћење, анализа стања учења и наставе 

- Психолошко саветовање 

- Консултације међупредметне компетенције – 

комуникација 

- Рад са ученицима који су упућени или 

самовољно желе 

- извршавање задатака везано за 

координатора ЕсДневника 

- 

- рад у стручним 

органима и тимови- ма, 

- сарадње са надлеж- ним 

установама, ор- 

ганизацијама, удру- 

жењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

- вођења 

документације, 

припреме за рад и 

стручно 

усавршавање. 

-анкетирање 

 

 

 
Директор 

Наставници 

Стручна већа 

Чланови свих 

тимова 

 

 

 

 

 

 
реализован 

 

 

 

 

 
2. 

 
О

К
Т

О
В

А
Р

 

- Израда инструмената за праћење присуства на 

часовима и другим облицима образовно-

васпитног рада.- по налогу директора 

- Пружање помоћи наставницима око израде 

критеријума оцењивања. 

- Рад са ученицима који су упућени на 

саветодавни рад од стране одељенских 

старешина,наставника 

- планирања и 

програмирања обра- 

зовно-васпитног рада, 

односно васпитно- 

образов-ног рада, 

 

- праћења и вредно- 

вање образовно-вас- 

питног рада, однос-но 

 

 

 
Директор 

Наставници 

Ученици 

 

 

 

 
реализован 



42  

 

 
  - Саветодавни рад са ученицима који се 

самостално обраћају психологу. 

- Прикупљање података значајних за 

сарадњу са породицом 

- Израда појединих текстова за одељенску заједницу-

по захтеву 

- Разговор на тему “Трговина људима“ 

- професионална оријентација за четврте 

разреде 

- Посета часовима новопримљеним 

професорима и индивидуалним 

разговорима са њима 

- Упознавање првака - Посета часова , разговор са 

родитељима по потреби 

- Активности у тимовима 

- Упознавање одељенских старешина о избору садржаја 

,метода и облика рада с одељењем. 

- Увид у годишње и месечне планове рада 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Остваривање сарадње са родитељима – 

присуствовање на родитељским састанцима 

- Извршавање задтака везано за координатора 

ЕсДневника 

- извршавање задатака спољног сарадника – по налогу 

надлежних органа 

- Сарадња   са   стручним   сарадницима   друге 

институције 

васпитно-обра-зовног 

рада, 

 

- рада са наставни- 

цима 

 

- рада са децом, односно 

ученицима и 

полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 

односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

 

- рад у стручним 

органима и тимови- ма, 

- сарадње са надлеж- ним 

установама, ор- 

ганизацијама, удру- 

жењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

- вођења 

документације, 

припреме за рад и 

стручно усавршавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор 

Наставници 

Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
реализован 
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  - Праћење, анализа стања учења и наставе    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 
Н

О
В

Е
М

Н
А

Р
 

- Рад са наставницима у одабиру и примени 

ефикаснијих облика метода и средстава,

ради остваривања постављених 

циљева и задатака. 

- Упознавање наставника са активним методама 

рада. 

- Обилазак наставе наставника и индивидуални 

разговори са њима 

- Извршити увид у рад разредних старешина 

стручних актива,слободних активности ученика, 

допунских часова 

- Анализа наставних планова наставника 

- Посета часовима првог и другог разреда (теорија 

и пракса)- прилог бр.1 

- Контрола вођења педагошке 

документације разредних старешина и 

наставника 

- Преглед ЕсДневника 

- Професионална оријентација 

- планирања и 

програмирања обра- 

зовно-васпитног рада, 

односно васпитно- 

образов-ног рада, 

 

- праћења и вредно- 

вање образовно-вас- 

питног рада, однос-но 

васпитно-обра-зовног 

рада, 

 

- рада са наставни- 

цима 

 
- рада са децом, 

односно ученицима и 

полазницима, 

- рада са родитељи- 

 
Наставници 

 

 
Директор 

 

 

 
Чланови тимова 

 

 
Одељенске 

старешине 

 

 
Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
реализован 
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  - Рад са наставницима на унапређивању 

оцењивања ученика –увођењем нових и 

разноврснијих поступака оцењивања 

- Разговори за ученике и за одељенсе старешине 

на тему Шта је насиље,?Како га препознати,које су 

врсте насиља и сл.? 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Извршавање задатака координатора 

ЕсДневника 

- извршавање задатака спољног 

сарадника – по налогу надлежних органа 

- сарадња са стручниим сарадницима других 

институција 

- Сарадња са инстутицијама изван школе 

(Национална служба зазапошљавање, орган 

унутрашњих полслова (полиција), Центар за 

социјални рад, Дом здравља, 

- Праћење, анализа стања учења и наставе 

ма, односно стара- 

тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 

органима и тимови- 

ма, 

- сарадње са надлеж- ним 

установама, ор- 

ганизацијама, удру- 

жењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

- вођења 

документације, 

припреме за рад и 

стручно усавршавање. 

Наставници 

 

 
Директор 

 

 

 
Чланови тимова 

 

 
Одељенске 

старешине 

 

 
Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
реализован 

 

 

 

 
4. 

 
Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
 

 

- Разговор са ученицима,поводом 1 децембра 
светског дана у борби против СИДЕ. 

- Информисати стручна већа и наставнике о 
извештајима и пружање помоћи наставницима у 
отклањању недостатака утврђеним прегледом 
документације- 

- планирања и 

програмирања обра- 

зовно-васпитног рада, 

односно васпитно- 

образов-ног рада, 

 
- праћења и вредно- 

 

 
Наставници 

 

 
Директор 

 

 

 

 
реализован 
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  дневника. 

- Саветодавни рад са ученицима који испољавају 
тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи 
и имају проблеме у понашању, као и са њиховим 
родитељима 

- Помоћ око дигиталних технологија 

- Посета часовима трећег и четвртог 
разреда (теорија и пракса ) 

- Извршити увид у реализацију наставног 
програма (теорија и пракса) 

- Праћење оцењивања ученика и свођење 
полугодишњих оцена 

- Активности у тимовима 

- Рад у стручним органима школе 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Извршавање задатака координатора, 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у процес 

- стручно усавршавање 

- Сарадња са инстутицијама изван школе 
(Национална служба зазапошљавање, орган 
унутрашњих полслова (полиција), Центар за 
социјални рад, Дом здравља, 

вање образовно-вас- 

питног рада, однос-но 

васпитно-обра-зовног 

рада, 

 

- рада са наставни- 

цима 

 
- рада са децом, 

односно ученицима и 

полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 

односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 

органима и тимови- 

ма, 

- сарадње са надлеж- ним 

установама, ор- 

ганизацијама, удру- 

жењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

- вођења 

документације, 

припреме за рад и 

стручно 

усавршавање. 

 

 
Чланови тимова 

 

 
Одељенске 

старешине 

 

 
Ученици 
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5. 

ЈА
Н

У
А

Р
 

 

 

- Испитивање педагошких узрока поремећених односа и 
других проблема који се јављају у колективу ученика 
(пружање помоћи у проналажењу и реализацији мера 
за превазилажење проблема). 

- Разговор о успеху и дисциплини на крају првог 
полугодишта и предлагање мера за побољшање 
истих. 

- Преглед педагошке документације. 

- Извршити потребне припреме за рад у другом 
полугодишту 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Извршавање задатака координатора 
ЕсДневника 

- Сарадња са инстутицијама изван школе 
(Национална служба зазапошљавање, орган 
унутрашњих полслова (полиција), Центар за 
социјални рад, Дом здравља, 

- Подршка ученицима ромске нације 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у наставни 
процес 

- Професионална оријентација 

- планирања и 
програмирања обра- 
зовно-васпитног рада, 
односно васпитно- 
образов-ног рада, 

 

- праћења и вредно- вање 
образовно-вас- питног 
рада, однос-но васпитно-
обра-зовног рада, 

 

- рада са наставни- 
цима 

 

- рада са децом, односно 
ученицима и 
полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 
односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 
органима и тимови- ма, 

- сарадње са надлеж- ним 
установама, ор- 
ганизацијама, удру- 
жењима и јединицом 
локалне самоуправе, 

- вођења 
документације, 

припреме за рад и стручно 

усавршавање. 

 

 

 

 

 
Наставничко 

веће 
 

Одељеснко веће 
 

Наставници 

 

 
Ученици 

Директор 
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6. 

 
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 
- Извршавање задатака координатора 

ЕсДневника 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Испитивање мишљења ученника 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у наставни 

процес 

- Професионална оријетнација 

- Сарадња са наставницима 

- Сарадња са инстутицијама изван школе 

(Национална служба зазапошљавање, орган 

унутрашњих полслова (полиција), Центар за 

- планирања и 

програмирања обра- 

зовно-васпитног рада, 

односно 

васпитно-образов- ног 

рада, 

 

- праћења и вредно- 

вање образовно-вас- 

питног рада, однос- но 

васпитно-обра- зовног 

рада, 

 

- рада са наставни- 

цима 

 
Наставничко веће 

 
Одељеснко веће 

 
Наставници 

 

 
Ученици 

Директор 
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  социјални рад, Дом здравља, - рада са децом, 

односно ученицима 

и полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 

односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 

органима и тимови- 

ма, 

- сарадње са надлеж- ним 

установама, ор- 

ганизацијама, удру- 

жењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

- вођења 

документације, 

припреме за рад и 

стручно 

усавршавање. 

 

 

 

 
Наставничко веће 

 
Одељеснко веће 

 
Наставници 

 

 
Ученици 

Директор 
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7. 

 
М

А
Р

Т
 

 

- Извршавање задатака координатора 
ЕсДневника 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Испитивање мишљења ученника 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у наставни 
процес 

- Прегледање дневника и документације 

- Припрема психолошких испитивања 

- Сарадња са наставницима 

- Сарадња са инстутицијама изван школе 
(Национална служба зазапошљавање, орган 
унутрашњих полслова (полиција), Центар за 
социјални рад, Дом здравља, 

- Индивидуални и групни рад с ученицима на њиховом 

оспособљавању за усвајање рационалних метода 

учења 

,коришћење литературе и других извора знања. 

-  Рад са ученицима на оспособљавању за 

самообразовање 

и коришћење слободног времена. 

- Посета часовима – по налогу директора 

- Посета часова наставника приправника и 

индивидуални 

- планирања и 

програмирања обра- 

зовно-васпитног рада, 

односно васпитно- 

образов-ног рада, 

 

- праћења и вредно- 

вање образовно-вас- 

питног рада, однос-но 

васпитно-обра-зовног 

рада, 

 

- рада са наставни- 

цима 

 
- рада са децом, 

односно ученицима и 

полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 

односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 

органима и тимови- 

ма, 

- сарадње са надлеж- ним 

установама, ор- 

ганизацијама, удру- 

 

 

 

 

 

 
Одељенске 

Старешине 

 
Узченици 

Наставници 

Директор 

Наставничко 
веће 

 

Одељеснко 
веће 

 

 

 

 

 
реализован 
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  разговор с њима 

- Организација,припрема и извођење угледних 

часова,ради 

демонстрирања појединих облика и 

организације наставе и 

учења,методе и наставних -средстава и сл. 

- Праћење рада и остваривање наставног процеса 

жењима и јединицом 

локалне самоуправе, 

- вођења 

документације, 

припреме за рад и 

стручно усавршавање. 

  

 

 

 
реализован 
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Ред. 

број. 

 
Месец 

 
Садржај активности 

 

Начин 

реализације 

Сарадници 

у реализацији 

 

Оствареност 

циљева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

  
А

П
Р

И
Л

 

- Извршавање задатака координатора ЕсДневника 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Испитивање мишљења ученника 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у наставни 

процес 

- Прегледање дневника и документације 

- Сарадња са наставницима 

- Сарадња са инстутицијама изван школе 

(Национална служба зазапошљавање, орган 

унутрашњих полслова (полиција), Центар за 

социјални рад, Дом здравља, 

- Посета часовима (теорија и пракса ) – по налогу 
директора 

- Информисање стручнихвећа и наставника као и других 

стручних органа и учесника у образовно- 

васпитном 

процесу о резултатима својих испитивања , 

проучавања и 

запажања,како би се подстакло њихово 

коришћење у раду 

наставника с ученицима ,као и решавању 

- планирања и 
програмирања 

обра-зовно- 
васпитног рада, 

односно васпитно- 
образов-ног рада, 

 

- праћења и 
вредно-вање 
образовно-вас- 

питног рада, однос- но 
васпитно-обра- зовног 

рада, 
 

- рада са наставни- 
цима 

 

- рада са децом, 
односно 

ученицима и 
полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 
односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 
органима и 
тимови-ма, 
- сарадње са 

 

 

 

 
Одељенске 
Старешине 

 

Узченици 

Наставници 

Директор 

Наставничко 

веће 

 
Одељеснко веће 
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  проблема који се- 

или би требало разматрати на стручним већима. 

- Учествовање у реализацији програма рада на 

професионалној орјентацији ученика. 

- Припрема и учествовање у реализацији 

предавања и 

других облика рада из области педагогије и 

васпитног 

деловања. 

надлеж-ним 
установама, ор- 
ганизацијама, 
удру-жењима и 

јединицом локалне 
самоуправе, 

- вођења 
документације, 

припреме за рад и 
стручно 

усавршавање. 

  

 

 

 
реализован 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

 
М А Ј 

 

- Извршавање задатака координатора ЕсДневника 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Испитивање мишљења ученника 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у 

наставни процес 

- Прегледање дневника и документације 

- Сарадња са наставницима 

- Посета часова у одељењима која највише изостају 

- Учествовање у педагошком образовању 

родитеља за 

конструктивно решавање проблема ученика. 

- планирања и 
програмирања 

обра-зовно- 
васпитног рада, 

односно васпитно- 
образов-ног рада, 

 

- праћења и 
вредно-вање 
образовно-вас- 

питног рада, однос- но 
васпитно-обра- зовног 

рада, 
 

- рада са наставни- 
цима 

 

- рада са децом, 
односно 

ученицима и 

Одељенске 
Старешине 

 

Узченици 

Наставници 

Директор 

Наставничко 

веће 

 
Одељеснко веће 
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  -  Учешће у професионалном информисању 

родитеља и ученика завршних разреда по потреби 

- Стручно усавршавање. 

полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 
односно стара- тељима, 

- рада са директор. 
- рад у стручним 

органима и 
тимови-ма, 
- сарадње са 
надлеж-ним 
установама, ор- 
ганизацијама, 

удру-жењима и 
јединицом локалне 

самоуправе, 
- вођења 

документације, 
припреме за рад и 

стручно 

усавршавање. 

  

 

 

 
реализован 

 

 

 

 

 
10. 

 
ЈУ

Н
 

- Извршавање задатака координатора ЕсДневника 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Саветодавни рад са родитељима 

- Испитивање мишљења ученника 

- планирања и 
програмирања 

обра-зовно- 
васпитног рада, 

односно васпитно- 
образов-ног рада, 

 

- праћења и 
вредно-вање 
образовно-вас- 

питног рада, однос- 

но васпитно-обра- 

зовног рада, 

Одељенске 
старешине 

 

Ученици 

Наставници 

Директор 

Наставничко 

веће 
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54  

 

 
   

 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Праћење наставе и потребе укључених лица у наставни 
процес 

- Прегледање дневника и документације 

- Сарадња са наставницима 

- Стручно усавршавање 

 

- рада са наставни- 
цима 

 

- рада са децом, 
односно 

ученицима и 
полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 
односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 
органима и 
тимови-ма, 
- сарадње са 
надлеж-ним 
установама, ор- 
ганизацијама, 

удру-жењима и 
јединицом локалне 

самоуправе, 
- вођења 

документације, 
припреме за рад и 

стручно 

усавршавање. 

 
Одељеснко 

веће 
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11. 

 
ЈУ

Л
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Извршавање задатака координатора ЕсДневника 

- Остали послови по налогу директора школе 

- Рад у стручним органима школе 

- Сарадња са институцијама изван школе 

- Сарадња са наставницима 

- Израда извештаја рада психолога. 

- Израда извештаја о индивидуалном стручном 

усавршавању 

- Анкетирање и разговор са одељеснким 

старешинама о потешкоћама током целе школсе године и 

о њиховим потребама 

- планирања и 
програмирања 

обра-зовно- 
васпитног рада, 

односно васпитно- 
образов-ног рада, 

 

- праћења и 
вредно-вање 
образовно-вас- 

питног рада, однос- но 
васпитно-обра- зовног 

рада, 
 

- рада са наставни- 
цима 

 

- рада са децом, 
односно 

ученицима и 
полазницима, 

- рада са родитељи- ма, 
односно стара- тељима, 

- рада са директор. 

- рад у стручним 
органима и 
тимови-ма, 

- вођења 
документације, 

припреме за рад и 
стручно 

усавршавање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељенске 
старешине 

 

Наставници 

Директор 

Одељеснко веће 
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Прилог бр.1 ИЗВЕШТАЈ ПСИХОЛОГА ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЧАСА НАКОН АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА 

- анализа области стандарда 2 (настава и учење)- послан директору и координатору тима за самовредновање. 

 
Прилог бр.2. ИЗВЕШТАЈ и МИШЉЕЊЕ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ВЕЗАНАНО ЗА ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА - СТАНДАРД 6.2 

 

 

 

 

 
Анита Тот 

Вашархељи 

стручни 

сарадник 

август 2022



 

 
 

2.2.2. Школска библиотека 
 

Средња медицинска школа: ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022/23. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

Библиотчко-информациона делатност                                                                                                      

 

                  Евиденција и обрада библиотечке грађе: инвентарисано, физички и аналитички обрађено 58 

инв. јединица монографских публикација. 

Укупно је инвентарисано свега 58 нових кљига а врста набавке је видљива у приложеној табели: 

    

Поклоњене 0 1 3 37 37(075) 5 6 7 811 821 821.09 9 Укупно 

на српском - - - - 3 - 9 - - 3 - - 15 

на 

мађарском 

2 - - - 17 - 3 -   -   21 - - 43 

Укупно 2 - - - 20 - 12 - - 24 - - 58 

 

У току године издато је 823 примерак монографских публикација. 

Фондове библиотеке је користило 232 ученика, 8 наставника и 2 осталих запослених. Комплетан 

библиографски опис је рађен за нове кљиге, за књиге чији опис преносимо из лисног каталога , као и за 

оне преузете из базе „Qulto“ система. 

Током године редовно је вођена библиотечка статистика. 

Попуњена је и достављена матичној библиотеци анкета а библиотечком пословању за текуће годину. 

 

Циркулација 

 

                 Циркулација књиге је тком године поспешивана анализом задужења и достављањем обавештења 

разредним старешинама, као и усменим контактима са професорима и ученицима, када је у питању била 

школска лектира.  

 

 

Упис нових читалаца    

 

                 Упис нових читалаца реализовала сам у септембру месецу. 

 



 

Библиотечка статистика 

 

Библиотечка статистика је вођена изван базе „Qulto“ програма сумирана је у јуну месецу, за 

потребе анкете коју доставлјамо матичној библиотеци, и на крају школске године, за потребе годишњег 

извештаја о раду школске библиотеке.  

Васпитно-образовна делатност 

                  Као примарна активност, обезбеђивана је потребна литература ученицима и пружана помоћ при 

избору,  пре свега стручне литературе неопходне за израду реферата, писмених задатака,  матурских 

радова, као и за потребе такмичења из појединих предмета, што илуструју следећи показателји:  

Структура издатих књига: 823 примерака књижевних дела, 185 примерака стручне литературе из разних 

области, 11 примерака приручне литературе (референсни фонд), 455 примерак књижевних дела изван 

наставног програма, 172 примерака уджбеника. 

Културна активност  

                 Сарадња са матичном библиотеком се, изузев редовног достављања редовних анкета о 

библиотечком пословању. 

Остале активности 

                 Поред праћења стручне литературе, стручно усавршавање је реализовано и кроз присуство већ 

поменутим стручним сарадницима библитекара ”Стручни сусрети војвођанских мађарских 

библиотекара”. 

16-17. јуна 2022. године учествовала сам у стручном усавршавању Војвођанског мађарског културног 

института и библиотечке групе ”Kapocs”.  

 

 

Сента,  30.6.2022.                                                                                                   Школски библитекар: 

                                                                                                                                         Хевер Едит
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2.2.3. Извештај о раду Ђачког парламента 

 

 Извештај о раду Ученичког парламента за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-

ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 

1. Избор председника, 
заменика председника и 
записничара за ученички 
парламент, 2 члана за 
школски одбор, 1 члана за 
самовредновање школа, 1 
члана за васпитни тим 
2.Годишњи план рада школе 
за 2021/22 школске године 
3. Извештај директора о 
остваривању годишњег плана 
рада за школску годину 
2020/21 годину 
4. Списак уџбеника 
5. Годишњи план рада 
ученичког парламента 
6. Актуелни проблеми и 
предлози слободних 
активности. 

Састанак, гласање, 

предлози и дискусије 
Чланови Ученичког 

парламента 

Ученици су изгласали 
председника, заменика 
и записничара за 
Ученички парламент 
као и остале ученике за 
чланове тимова школе. 
Усвојен је годишњи 
план рада школе, 
списак уџбеника и 
годишњи план рада 
Ученичког парламента. 

Новембар 

Прва заједничка седница са 
Ученичким парламентом 
Економско-трговинске школе 
Сента 

Састанак, предлози, 

дискусије 

Чланови Ученичког 
парламента Средње 
медицинске школе и 

Економско-трговинске 
школе у Сенти 

Ученици су се 
представили једно 
другом. Предлагали су 
могуће заједничке 
акције.  
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1. Међусобно упознавање 
чланова парламента 
2. Бруцошијада Економско-
трговинске средње школе 
Сента  
3. Актуелни проблеми и 
предлози слободних 
активности 

Децембар 

1. Организација прикупљања 
пара или старе играчке, одеће, 
слаткиша, воћа итд. за 
пакетиће за децу која су на 
стационарном лечењу у 
Општој болници Сента 
2. Прављење пакетића за децу 
3. Подела пакетића за децу 
4. Евалуација првог 
полугодишта, сумирање 
утисака након хуманитарне 
акције 

Састанак, прикупљање 

по разреду 

Заједнички рад 

парламентарца 

 

Чланови Ученичког 
парламента и ученици-

волонтери, 
Општа болница Сента 

Дом здравља Сента 
Црвени крст Сента 

 Ученици су се 
договорили како ће 
сакупљати средства и 
до ког датума. Ученици 
су направили пакетиће 
за децу и однели су у 
здравствене установе и 

у Црвени крст. 

Март 

1. Замена ученице Кате 
Богдан Чорба, Деме Кити и 
Петре Балаше 
2. Припреме меморијала 
Клаудије Олах Шувеги 
3. I Меморијал „Клаудија Олах 
Шивеги“ 
4. Договори и идеје за 
прославу Дана школе 
 

Састанак 

Меморијал и квиз 

општег знања 

Чланови Ученичког 
парламента 

Ученици који су се 
пријавили за квиз 

Директор и наставници 
школе 

 

 Ученице су избачене из 
Ученичког парламента 
због неактивности и 
негативних оцена. 
Разредне старешине су 
одмах нашле њихове 
замене. Поделили смо 
задатке и установили 
смо правила за 
меморијал. 
Одржан је меморијал за 
преминулу наставницу 
Клаудију Олах Шивеги 
и квиз општег знања. 
Ученици су се сложили 
да би волели да за Дан 
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школе имају спортско 
такмичење, квиз и 
оцењивање најбољег 
слаткиша. 

Април 

1. Улепшавање школског 
дворишта 
2. Избор и гласање за 
активности поводом Дана 
школе 
3. Успостављање правила, 
броја учесника и рока за 
предају пријављених  

Сређивање школског 

дворишт 

Састанак 

Волонтери Средње 
медицинске школе и 

Економско-трговинске 
школе у Сенти 

Наставници 
Представници 

ученичког парламента 

Ученици су заједно са 
наставницима 
сређивали школско 
двориште. Одржан је 
састанак где су 
ученици изгласали које 
активности и 
такмичења ће бити за 
Дан школе, правила, 
број учесника и рок за 
предају пријава. 

Мај 

1. Преглед списка учесника за 
активности поводом Дана 
школе 
2.Сатница активности за Дан 
школе и редослед такмичења 
на међушколском турниру из 
одбојке 
3. Дан школе 
 

Састанак 

Квиз „Шта знаш о 

економији/медицини? 

Међушколски турнир из 

одбојке и надвлачења у 

конопцу 

Такмичење у украшавању 

и промоцији мафина 

Представници 
ученичког парламента 

Ученици 
Наставници 

Представници 
ученичког парламента 
су донели списак 
учесника на 
активностима поводом 
Дана школе. 
Договорили су се око 
сатнице одржавања 
активности. На Дан 
школе одржан је квиз 
„Шта знаш о 
економији/медицини?“, 
међушколски турнир 
из одбојке и 
надвлачења у конопцу 
и такмичење у 
украшавању и 
промоцији мафина. 

Јун 
1. Просек и успех 
парламентараца на крају 
школске године 

Састанак 
Представници 

ученичког парламента 

Ученици су 
анализирали свој рад 
током целе школске 
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2. Анализа и евалуација 
целогодишњег рада 
3. Опроштај од представница 
завршних одељења 
4. Актуелни проблеми 
5. Припреме за нову школску 
годину 

године. Дискутовали су 
о свим активностима 
које су спровели. 
Анализирали смо и 
добре и лоше стране и 
договорили се за 
убудућа дешавања. Од 
матураната смо се 
опростили уз сладолед. 
Дискутовали смо о 
могућим дешавањима 
које би могли 
спровести следеће 
школске године. 

ОПИСНО 
Септембар- Избор председника, заменика председника и записничара за ученички парламент, 2 члана за школски 
одбор, 1 члана за самовредновање школа, 1 члана за васпитни тим. На седници смо изабрали: председника ђачког 
парламента: Александру Гаврић из 1/1 одељења, заменика председника: Липтак Анет из 3/2 одељења, записничара: 
Михок Тину из одељења 3/1. Чланови у школском одбору су: Николета Репаши и Попов Петра из 4/2 одељења, члан 
за самовредновање школе је Маша Чворак из одељења 3/1, члан за васпитни тим је Фодор Патрициа из одељења 1/2. 
Ученици су се сами пријавили за наведене функције, остали су били сагласни. Ученици су могли да погледају план 
рада школе за 2021/22 школску годину. Гласало се да ли су за, против или суздржани. „За“ је било 24 ученика, 0 за 
„против“ и 0 за „суздржане“. Сви ученици су сагласни и прихватају годишњи план рада школе за 2021/22 школску 
годину. Ученици су могли да погледају извештај директора о остваривању годишњег плана рада за школску годину 
2020/21 годину. Гласало се да ли су за, против или уздржани. „За“ је било 24 ученика, 0 за „против“ и 0 за „суздржане“.  
Сви ученици су сагласни и прихватају извештај директора о остваривању годишњег плана рада за школску годину 
2020/2021 годину. Ученици су могли да погледају списак уџбеника за наставу. Гласало се да ли су за, против или 
уздржани. „За“ је било 24 ученика, 0 за „против“ и 0 за „суздржане“. Сви ученици су сагласни и прихватају списак 
уџбедника. Са ученицима смо направили шему годишњег плана рада парламента. План се због епидемиолошке 
ситуације и нових идеја и активности може кориговати.  
Новембар- На првој заједничкој седници са Ученичким парламентом Економско-трговинске школе ученици су се 
представили једно другом, предложили су акције које би могли заједно спровести. Ученици Економско-трговинске 
школе су испричали како је изгледала њихова Бруцошијада. 
Децембар- Ученици су одредили датум до којег морају ученици донети 50 динара или стару играчку, одећу, 
слаткише, воће за прављење пакетића за децу која су на стационарном лечењу у Општој болници Сента. Ученици паре 
или поклон предају представницима ученичког парламента, а они предају руководиоцу. Када се скупе поклони и паре 
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одредиће се датум и време када ученици иду у набавку материјала и поклона, након тога ће се правити пакетићи у 
школи. Директори здравствених установа: Општа болница Сента и Дом здравља Сента су одобрили ову акцију и 
дозволили су нам да им донесемо пакетиће за децу.  
Ученици су расподелили по столовима прикупљена средства и поклоне за пакетиће. Сами су се поделили у мање 
групице и сви су вредно правили пакет по пакет. Акција је протекла у празничном и веселом расположењу. Ученици 
су се током прављења пакетића боље упознали, дружили су се другим ученицима наше и друге школе, 
фотографисали су се и заиста су уживали.  За ученике је школа обезбедила послужење. Када се акција завршила 
пакетићи су се пребројали и склонили у канцеларију, ученици су направили ред у трпезарију, почистили су столове и 
бацили су смеће, након тога су се вратили на часове. Укупно 65 пакетића је направљено. Сваки пакетић је садржао 
играчку, школски прибор, слаткише или сланише, одећу, бојанку или књигу.  Један део пакетића ће се однети у 
Црвени крст Сента. Те пакетиће ће добити деца из социјално угрожених породица.   
 
22.12 смо однели пакетиће. Прво смо ишли у Општу болницу Сента, на дечјем одељењу где су нас срдачно дочекале 
др. Шурјан Амра и медицинске сестре. Након болнице отишли смо у Дом здравља Сента, где нас је дочекала 
медицинска сестра Сања Димић, некадашња ученица наше школе. Након тога смо отишли у Црвени крст, где су нас 
дочекали Теодора Ђукић Вене и Милан Мушкиња. Деца из социјално угрожених породица су дошла са својим 
родитељима на поделу пакетића. Након тога смо одржали у школи састанак где смо сумирали утиске. Ученици су 
изјавили да су заиста уживали у овој акцији, да су се лепо осећали што су помогли деци који су болесна и сиромашна 
и да желе да се ова акција понови и наредних година. Догађај је испраћен и медијски, новине  „Magyar Szó” су нас 
фотографисали током доделе пакетића у болници. Радио телевизија Војводине је извршила репортажу са нашом 
ученицом, Машом Чворак из 3/1 разреда.   
 

Март- Ученица Ката Богдан Чорба из 2/2 одељења избачена је из парламента због неактивности и изостанака на 
седницама, као и због негативних оцена. Уместо ње, нова представница из одељења 2/2 је Ана Арпаш. Ученица Деме 
Кити из 4/3 одељења избачена је из парламента због неактивности и недоласка на састанке. Уместо ње нова 
представница из разреда је Бећак Леонора. Она је и раније била активна на ваннаставним дешавањима школе.  Ученица 
Петра Балаша из 3/2 одељења је избачена из парламента због неактивности, уместо ње нови представник је Балаж 
Балго. Нови ученици су представљени Ученичком парламенту и одмах су се прикључили активностима.  

Ученици су успоставили услове учествовања на меморијалу Клаудије Олах Шувеги. Ученици су се договорили око 
поделе задатака за припрему квиза, програма и правилима такмичења. Определили су се за то да се на квизу такмиче 
трећи против четвртог разреда и други против првог разреда, из сваког разреда 4 ученика има право да се такмичи у 
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квизу. Чланови парламента не учествују у квизу као такмичари, осим ако нема довољно пријављених из разреда или 
ако неки ученик буде спречен да учествује у квизу а пријавио се. Водитељи квиза су Репаши Николета и Јелена 
Икадиновић. Кристина Лабади ће одсвирати на клавиру уводну нумеру и написаће текст о наставници. Кокаи Ана и 
Арпаш Ана ће саставити текст на мађарском језику. Ученици су на папиру написали које наставнике би волели да им 
буду жири на такмичењу.  Ученици су одредили датум меморијала Клаудије Олах Шувеги. Планирани датум одржавања 
је 18.03, од почетка првог часа до четвртог часа у свечаној сали школе. Ученици су написали материјале и средства која 
су потребна на квизу и која ће бити предата директору школе. Ученици су се договорили ко ће које професоре да пита 
за учествовање у квизу. Ученици су пријавили учеснике у квизу из свог одељења.  

18. 03.2022 одржан је I Меморијал „Клаудија Олах Шивеги” у свечаној сали наше школе. Манифестацију су својим 
присуством увеличали муж преминуле наставнице, Тибор Олах и директорица Економско-трговинске школе Сента, 
Анико Жирош Јанкелић. Директор Нађ Абоњи Золтан је отворио Меморијал својим говором, а након тога су чланови 
парламента имали пригодан уметнички програм. Ученица Кристина Лабади је одсвирала на клавиру „Ballade pour 
Adeline“, након тога су ученице Јелена Икадиновић и Кокаи Ана, као и наставница Теодора Јанкелић прочитале свој 
текст о успоменама и сећањима на преминулу наставницу.  Прво су се такмичили први и други разреди, а након паузе 
трећи и четврти разреди. Питања су била иста и на мађарском и на српском језику, укупно је било по 26 питања са 
понуђена 4 одговора за оба турнуса такмичења. Такмичари су на папиру заокружили одговор за који су мислили да је 
тачан, а жири је касније, на основу кључа, прегледао њихове одговоре и сабрао број тачних одговора. Пошто су у оба 
турнуса два разреда са највећим бројем тачних одговора била изједначена, они су наставили да се такмиче, добијали 
су додатна питања жирија. Наставници школе су били чланови жирија: Јасмина Ердељи, Гере Анико, Халас Јелена, 
Теодора Јанкелић, Анита Тот Вашархељи, Чизовски Ласло, Сењи Кристина, Ливиа Сабо, Милица Петрић и Ивана 
Крупљанин. Победиле су ученице из 2/2 разреда: Мартина Талош, Анабела Баланго, Ивет Барток и Камила Ердељи. У 
другом турнусу такмичења су победиле ученице из 4/3 разреда: Жока Секе, Текла Ваштаг, Река Шоти и Виолета 
Ердељи.  Победници квиза су добили торту, и пакет са логоом наше школе који је садржао: хемијску оловку, нотес, 
фасциклу и шољу са натписом „I Меморијал Клаудија Олах Шивеги“. Сваки учесник и члан жирија је добио захвалницу. 

Ученици су давали своје предлоге како може да се прослави Дан школе, које манифестације би могли да организујемо. 
Пошто је истог дана и Економско-трговинској школи Дан школе, сложили су се да би могли тог дана направити и 
међушколска такмичења. 
Април- Представници парламента и из једне и из друге школе, као и ученици који су се добровољно пријавили да 
учествују у овој акцији су 09.04.2022, наставне суботе, сређивали школско двориште. Садили су украсне биљке, 
сакупили су и бацили смеће и дружили су се међусобно. Акцију су водили наставник Сава Вујичић и Габријела 
Недељков. Ова акција се прикључила покрајинском пројекту „За зеленије и чистије војвођанске школе“.   
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Одржана је заједничка седница Ученичког парламента Средње медицинске школе и Економско-трговинске школе у 
Сенти. Ученици су давали предлоге које активности би се могле спровести за дан школе. Након сваког предлога су 
гласали да ли желе или не желе да се организује наведени предлог. Већина је гласала за одбојку, квиз, украшавање 
мафина и надвлачење конопца. Предлози: стони тенис, прављење букета и плетеница нису изгласани. Из сваког 
разреда 6 ученика могу учествовати у одбојци, с тим да екипе морају бити мешовите, односно највиче 3 дечака могу 
бити у екипи.  То ће бити међушколско такмичење. Ученици медицинске школе ће учествовати у квизу где ће бити 
питања из економских предмета, а ученици економске школе у квизу где ће бити питања из медицинских предмета. 
Питања састављају наставници на оба језика, 30 питања са понуђена 4 одговора у програму „Kahoot“. У квизу може да 
учествује 2 ученика из разреда. Екипе ће бити измешане са осталим ученицима школе. Укупно може бити 4 екипа. 
Ученици који се пријаве за украшавање мафина, морају кући направити своје мафине и донети их у школу са 
материјалом којим ће украшавати. Такође, морају осмислити начин промоције свог мафина како би убедили чланове 
жирија да је баш њихов мафин најбољи. У тиму могу бити двоје ученика и може се више парова пријавити за овај 
догађај. Мафине ће оцењивати и дегустирати наставници. За надвлачење конопца се могу пријавити 10 ученика и две 
школе се такмиче једна против друге.  
Мај- Дан школе се одржао 12. маја. Тог дана је био квиз „Шта знаш о економији/медицини?“, међушколски турнир из 
одбојке и надвлачења конопца и такмичење из украшавања и промоције мафина.  Међушколски турнир из одбојке се 
одржапо у Спортској Хали, од пола 8 до 13 часова.. Судије су били наставници физичког васпитања: Јелена Халас и 
Золтан Ђолаи. Они су одредили редослед утакмица и  до колико бодова се игра. На овом турниру победила је наша 
школа, екипа из 4/1 разреда (прва екипа). Чланови екипе су били ученици: Кристина Лабади, Јелена Икадиновић, 
Милица Ергелашев, Милана Репац, Ђорђије Станисавић и Драган Дринић. Квиз „Шта знаш о економији?“ и „Шта знаш 
о медицини?“ се одржао у трпезарији школе од пола 8 до пола 9. Ученици Средње медицинске школе су могли да 
учествују у квизу „Шта знаш о економији?“, а ученици Економско-трговинске школе у квизу „ Шта знаш о медицини?“. 
У нашој школи победила је екипа са ученицима: Аурел Кути, Евелин Беседеш, Софиа Ђори, Петра Вукелић и Ана 
Катић. Наставнице Агнеш Бурањ и Теодора Јанкелић су састављали питања и оне су биле надлежне за ток такмичења.  
Свака школа је имала своје победнике. Надвлачење конопца се одржао у школском дворишту на великом одмору, 
наставник Сава Вујичић је водио ову акцију. У овом натицању победила је екипа наше школе. „Такмичење из 
украшавања и промоције мафина“ се одржао у трпезарији школе од 9 до 10. Ученици су направили мафине кући и 
донели су свој материјал за украшавање и промоцију. Имали су 30 минута да украсе 10 мафина. Жири за одабир 
најбољег мафина су биле наставнице: Јасмина Ердељи, Анико Гере, Кристина Љотић и Кристина Сењи. Оне су имала 
чек листу са именима учесника и бодовну листу. Било је 12 парова, а жири је прогласио прва пет места. Победнице су: 
Адриен Пап и Ребека Балинт. 
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Јун- Парламентарци су говорили о свом успеху на крају школске године. Дискутовали су о најтежим предметима и 
својим оценама. Анализирали смо сваку активност коју смо спровели 2021/22 школске године. Разговорали смо о 
организацији, правилима и грешкама које су биле током тих активности. Опростили смо се од представница тако што 
смо отишли на сладолед, пожелили смо им све најбоље и рекли смо им да су овде увек добродошле и да могу доћи на 
било коју активност као посебни гости.  Ученици су говорили о својим актуелним проблемима и плановима за летњи 
распуст. Следеће школске године представници би требали да остану исти, активности које смо спровели ове године 
одржаће се и следеће школске године. У плану је да следеће школске године у октобру одржимо заједничку 
Бруцошијаду са Економско-трговинском средњом школом.   

 
 
Сента, 30.06.2022.                                                               Теодора Јанкелић 
                                                                                                                           Руководиоц тимa 
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2.2.3. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализације 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 

-Формирање актива и усвајање плана рада 
актива, избор председника, заменика и 
записничара 

- Разматрање резултата добијених 
самовредновањем и SWOT анализом као 
предлоге за нови Школски развојни план 

- Дефинисање развојних циљева и 
планирање задатака за Школски 
развојни план 

- Одређивање потреба и приоритета за 
сваку област квалитета 

Састанак актива 
Чланови стручног 
актива РЕАЛИЗОВАН 

Септембар – август 
Анализа остваривања планираних задатака 
и активности за сваки развојни циљ 

Састанак 
 Актива 

Чланови стручног 
актива РЕАЛИЗОВАН 

Септембар – август 
Вођење евиденције о планираним 
задацима и активностима 

Састанак  
Актива 

Чланови стручног 
актива РЕАЛИЗОВАН 

Август 
Евалуација Годишњег плана рада 
Стручног актива и остварености акционог 
плана 

Састанак  
Актива 

Чланови стручног 
актива РЕАЛИЗОВАН 

 

 

Сента, 31.8.2022.                                                                               Золтан Нађ Абоњи 
                                                                                                                                              директор 
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2.2.4. Извештај О раду Стручног већа из области Природних  предмета 

 

 
Извештај о раду  актива природних предмета за 2021/2022. школску годину 

 

Време реализа-
ције 

Активности/ 

теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

септембар 
договори у вези глобалних и 
оперативних планова рада 

интерактивно 
професори природних 
предмета 

80% 

децембар 

успех ученика на крају полугодишта 

договори у вези такмиченја 

припрема матурских испита 

инетрактивно 

личним 
договорима 

професори природних 
предмета 

професори стручних 
предмета 

добар 

март договори у вези такмичења лични договори 
професори природних 
предмета 

успешан 

јун успеси ученика током школске године 
седница 

интерактивно 

професори природних 
предмета 

успешан 

ОПИСНО  Поред ове ванредне ситуације, која је још увек трајала циљеви за школску годину 2021/2022 су углавном 
остварени. 

 
Сента, .2022. 09.07.                                                                     Гере Чила 

                                                                                                                           Руководиоц тима
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2.2.5. Извештај О раду Стручног већа из области Друштвених предмета 

 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 . ГОДИНУ 

Време 
реализације 

Активности/ теме, садржаји Начин 
реализације 

Учесници/ 
носиоци 

реализације 

Оствареност циљева 

Јун, август 21 Предаја плана за 
пофесионални развој 

наставника, списак уџбеника 
за наредну шк. год. 

Онлајн- мејл Чланови СВ, 
руководилац 

саставља план СВ и 
шаље установи 

Сви су предали план СУ и списак, 
план СВ  је послат установи и 

директору 

26.08.2021. Састављање годишњег плана 
рада СВ  

Онлајн 
седница- 
месенџер, 
дискусија 

Чланови СВ, 
руководилац води 

седницу, пише план 
-записник бр. 1 

Чланови су учествовали, год. 
план о раду је послат установи и 

директору 

13.12.2021. Писање планова, идеја о 
измени и промени у настави 
код наставног модела 2 и 3, 
платформама, садржајима, 
редукцији или сажимања 

градива, и о начину 
остваривања. 

Онлајн 
седница- 
месенџер 

Чланови СВ, 
руководилац води 

седницу, пише 
извештај директору 

-записник бр. 2 

Чланови стручног већа су 
проследили  своје планове, идејe, 

а руководилац је написао 
извештај који је послат 

директору школе 

21.12.2021. Теме за матурски испит, 
гласање 

Онлајн 
седница- 
месенџер 

Чланови СВ, 
Наставници српског 
и мађарског језика 
(матерњи језик) су 
дали предлог тема 
за матурски испит, 
руководилац водио 
седницу- записник 
бр.3 

 

Чланови су прихватили њихов 
предлог, који је послат 

директору, на следећој седници 
је измењена 3. тема код 

мађарског језик:а Кафка за 
слободну тему 
Види ПРИЛОГ 
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21.03.2022. Измена 3. теме на мађарском 
језику (матурски испит) за 

слободну тему: 
„Minden megváltozik, akár 

akarod, akár nem.” 
Truman Capote 

Онлајн 
седница- 
месенџер 

Чланови већа 
Мезеи Жофиа је 

послала нову тему, 
руководилац је 
водио седницу- 
записник бр.4 

СВ прихвата измену, 
руководилац је поново послао 

директору списак тема за 
матурски испит из матерњег 

језика 

 30.06.2022. Извештај СУ, 
такмичења, 

евалуација рада 

Онлајн 
седница- 
месенџер, 

слање мејла 

Чланови СВ, 
руководилац води 

седницу и 
прикупља 

извештаје, спискове 
и планове 

Чланови су написали извештај 
СУ, извештај о такмичењима, 
списак уџбеника и предали 
руководиоцу, који до краја 
августа саставља Годишњи 

извештај СВ и шаље директору, а 
план за наредну шк. год. шаље 

установи 
 
ОПИСНО : Школска година је почела наставом у установи. Имали смо дужи јесењи распуст.  Неки наставници су били дуже болесни, такође 
и ученици, због тога неки од њих су имали три оцене у 1. полугодишту.  У 2. полугодишту смо неко време имали комбиновану наставу, 
програм и план рада су реализовани. Евалуација рада тима је позитивна. 
 
 
 
Сента, 31.08.2022.                                                                                                       Бевиз Каваи Рита 

                                                    Руководилац стручног већа за друштвене предмете 
 
П Р И Л О Г 
 
Теме за матурски испит из Матерњег језика и књижевности 
  
Српски језик 

1. Ликови у Андрићевом  делу "Проклета авлија" 

2. Тема "Плаве гробнице" код M. Бојића и Ивана В. Лалића 

3. Проћи ће године, али сећање нa средњошколске дане остаје 
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4. "Није човек што мисли, већ оно што чини" (M. Selimović) 

Мађарски језик 

1. Az önmegvalósítás problematikája József Attilánál 

2. Radnóti Miklós a 20. század fogaskerekei között 

3. „Minden megváltozik, akár akarod, akár nem.” Truman Capote 

4. Mindenkivel békében élek, csak önmagammal harcolok
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2.2.6. Годишњи извештај стручног већа за област Стручних предмета 

 
Извештај о раду  Стручног Већа из Области Стручних Предмета за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 

Формирање Стручног Већа 
избор записничара и 
председника тима. 
Израда личног плана 
стручног усавршавања за 
следећу шк.год. 
Избор уџбеника за стручне 
предмете 

Састанак у школи 

Чланови СВОСП који су: 

Гере Анико, Гере Чила, 

Олах Шивеги Клаудиа, 

Бевиз Катаи Рита, Тот 

В.Анита , Рамадански 

Милица, Ујхази 

Тамаш, Вујичић Сава, 

Сеп Хедвиг и Урбан 

Ходик Мариана. 

 

Гласањем смо изабрали 
записничара: Сеп Хедвига 
и председника тима: 
Урбан Ходик Мариану. 

Октобар 

Организација рада после 
трагичне ситуације Олах 
Шивеги Клаудије 
Ваннаставне активности 

Састанак у 
школској зборници 

Чланови тима   

Часове биологије и 
фармакогнозије и теорију 
и вежбе је преузела Сеп 
Хедвиг од 25.10.2021. 
Допунске часове  и 
додатне ваннаставне 
активности ћемо држати 
радним суботама. 

Новембар Анализа успеха ученика Састанак Чланови тима 

Сви чланови стручног 
већа су излагали своја 
запажења током првог 
квартала. 
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Март 

Такмичења из стручних 
предмета 
Требовање 
Промоција школе 

Састанак  Чланови тима 

Одредили смо ко и када 
ће ићи на промоцију 
школе, колико ученика 
ће учествовати на 
такмичењима и који су 
најпотребнији ствари за 
рад у школској 
лабораторији 

Мај 

Прихватање школске листе 
комбинација практчног дела 
матурског испита 
 за фармацеутске техничаре 
у  шк.год. 2021/2022. 
 
 

Састанак у 
школској зборници 

Чланови тима који 

предају фармацеутске 

предмете 

Предложене комбинације 
су прихваћене. 
Практични део матурског 
је 13. јуна 2022. године за 
фармацеутске техничаре  
 
 

Јун Анализа рада тима Састанак Чланови тима План тима је остварен  

ОПИСНО : План Стручног Већа из Области Стручних Предмета је у потпуности остварен, чланови су  активно учествовали у 
рад тима. На састанцима у школској зборници сви чланови су додали своја идеја изапажања. Дискусије су завршене 
позитивним закључцима.  

 

 

 

Сента,24.08.2022.                                                                        
                                                                                                                           Руководиоц тима 
                                                                                                                                                                       Урбан Ходик Мариана
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2.2.7. Годишњи извештај стручног већа за област Здравствене неге 

 

Извештај о раду Стручног већа за здравствену негу за 2021/2022. школску годину 
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Време 
реализа-

ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

СЕПТЕМБАР 1. Усклађивање 
индивидуалних планова 

рада наставника, пружање 
помоћи наставницима 

привацима 
2. израда плана актива 

3. Преглед коментара за 
матурске испите из 

здравствене неге 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

Сви чланови тима Остварено у 
потпуности. Сви 

чланови су се активно 
учествовали плану 

рада тима за наредну 
школску годину. 

ОКТОБАР 1. Требовање потрошног 
материјала 

2. Здравствено васпитни рад 
у циљу превенције пушења 

3. приказ реанимације у 
оквиру Светског дана прве 

помоћи -  сарадња са 
Црвеним крстом Војводине 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

На наставном часу 

Сви чланови тима Остварени су у 
потпуности.  У 

састављењу 
требовања су сви 

чланови у потпуности 
се слагали. У 

здравствено васпитне 
радове су се 

учествовале и ђаци 
трећег разреда. 

НОВЕМБАР 1. План едукације у сарадњи 
са Комором медицинских 

сестара Војводине 
2. Планирање такмичења из 

здравствене неге и прве 
помоћи 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени. Планирање 

постоји, али због 
постојеће ванредне 

ситуације такмичење 
није био реализован. 

ДЕЦЕМБАР 1. 1. децембар – Дан борбе 
против сиде, здравствено 

Дискусија 
Састанак актива 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени циљеви. У 
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АПРИЛ 1. Припрема ученика за 
матурске испите. 

2. Учешће ученика на 
Републичком 

такмичењуима из 
здравствене неге и прве 

помоћи 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

 

Сви чланови тима Нису у потпуности 
остварени, пошто ђаци 

нису учествовали на 
тим такмичењима. 

васпитни рад у оквиру 
борбе против сиде 

2. Евалуација успеха ученика 
из здравствене неге у 
првом полугодишту 

Усмени договор 
На наставном часу 

здравствено васпитни 
рад су учествовале и 

ученици трећег 
разреда. 

ЈАНУАР 1. План за здравствено 
васпитни рад са циљем 
изграђивања психички, 

физички и социјално 
здравих личности за 1.и 2. 

разред 
2. Планирано је да је у току 

другог полугодишта 
континуирано, обављају га 

ученици 3. разреда. 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

На наставном часу 

Сви чланови тима Остварени су у 
потпуности. 

Здравствено васпитни 
рад су радили ђаци 

трећег разреда. 

ФЕБРУАР 1. Припрема за такмичење из 
области „Шта знаш о 

здрављу“ и конкурс „Крв 
живот значи“ у оквиру 

кампање Црвеног крста 
2. План рада за промоцију 

школе 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени. Ђаци су 

били припремљени за 
такмичење. План 

промоције школе је 
темељно испланирана 

била. 
МАРТ 1. Организовање школског 

такмичења из здравствене 
неге и прве помоћи 

 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени. 
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МАЈ 1. Прослава Међународног 
дана медицинских сестара 
као и учешће на прослави 
Међународног дана 
Црвеног крста 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

Присуство на 
прослави Црвеног 

крста 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени циљеви. Дан 

сестринства је била 
прослављена у оквира 

дана школе. 

ЈУН 1. Реализација, евалуација 
матурских испита 

реализација, евалуациј 
матурских испиа 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени. Деца су 

положили матурске 
испите, сви. 

ЈУЛ 1. Евалуација успеха 
матурских испита као и 

евалуација успеха ученика из 
предмета здравствена нега 

Дискусија 
Састанак актива 
Усмени договор 

Писмени извештај 
чланова тима 

Сви чланови тима У потпуности су 
остварени. Поред ове 
пандемије смо успели 

што боље да остваримо 
своје циљеве у ову 

школску годину 
2021/2022. 

 

Поред ове ванредне ситуације, која је још увек трајала циљеви за школску годину 2021/2022 су углавном остварени. 

 

 
 

 

  

Сента, 19.08.2022.                                                                  Јасмина Ердељи  
                                                                                                                           Руководиоц тима
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2.2.8. ИЗВЕШТАЈ  Тима за Заштиту ученика од насиља за школску 2021/22. г. 

 
 

 
Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за 
2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-

ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 

упознавање ученика и 
родитеља са Правилником о 
мерама, о начинима и 
поступцима заштите и 
безбедности ученика 

излагања на ЧОС и 
родитељским 
састанцима 

одељењски старешине 
остварено у свим 

одељењима школе 

Септембар 
Сарадња са институцијом 
Покрајинског заштитника 
грађана - омбудсман 

анкета Тим 
остварено – анкете су 

попуњене 

Септембар Реаговање у случају насиља 
интервенција у 
случају насиља 

Тим, школски психолог 
и одељењски 

старешине 

2 пута је спроведена 
интервенција 

Новембар 
Обележавање светског дана – 
кампање „16 дана активизма“ 
против насиља над женама 

вршњачка 
едукација 

ученици 2/1и  2/2 
одељења, односно 

чланови Тима и 
стручна служба 

у активности су били 
укључени 8 одељења 

наше школе 

током 
шк.године 

Развијање сарадње са 
ученицима, родитељима 

анкети 
ученици и родитељи и 

Тим 
остварено – у оквиру 

самовредновања школе 
На почетку школске године одељењски старешине су имали обавезу да на ЧОС-у спроведе разговор са ученицима 
односно да их упознају са Правилником о мерама, о начинима и поступцима заштите и безбедности ученика, а на 
родитељским састанцима поразговарају на овој теми са родитељима.  
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На жалост њихов задатак је био итекако важан, јер током септембра два пута је било потребно да наш Тим спроводи 
интервенцију. Први случај од 09.09.2022. се одиграо на путу до школе са ученицом 3/2 одељења и о томе је полиција 
обавештена, а други случај од 23.09.2022. у одељењу 1/2 је процењен као немили догађај који не показује облике 
насиља. Оба пута је Тим као једну од мера заштите предложио рад са ученицима у оквиру ЧОС-а. 
Наша школа је била укључена у пројекат институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за процену 
стања у школама Војводине што се тиче насиља током претходних школских година. Чланови Тима су попуњавали 
анкетне листове и стим су допринели успешности овог пројекта. 
„Обележавање међународног дана борбе против насиља над женама“ је организована 25. 11. 2021. Ученици-волонтери 
2. разреда наше школе држали су вршњачку едукацију на ову тематику, и тиме смо се укључили у међународну 
кампању „16 дана активизма“ која се обележава 25.11.-10.12. широм света. 
У пројекат је укључено 189 ученика школе (свих 8 одељења која су имала редовну наставу тога дана)  односно 6 
предметних наставника поред реализатора пројекта. 
Током марта и априла ученици и родитељи су били укључени у самовредновање наше институције, давали су процену 
односно мишљење по свим областима, те и о заштити ученика у школи. 

 
 
Сента, 25.8.2022.                                                         Tот Сакач Рита 
                                                                                                                  Руководиоц тима
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2.2.9. ИЗВЕШТАЈ  Тима за ИОП за школску 2021/22. г. 
Извештај о раду Тима за ИОП за 2021/2022. школску годину 

Време 
реализа-

ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 
2021.године 
 
 
 
 
 
 

Упознавање колега са садржајем 
Правилника о оцењивању 
ученика у средњој школи 
 
 
 
 

Усмено излагање 
 
 
 
 
 
 

 

      Чланови ИОП тима 
Халас Јелена-
руководилац 
Петрић Милица 
Гере Чила 
Речко Михок Хилда 
Чизовски Ласло 
Катона Анико 
Месарош Кристина 
Беседеш Габриела-
представник савета 
родитеља 

Остварено у 
потпуности,сви су 
упознати са сарджајем 
актуелног правилника о 
оцењивању ученика у 
средњој школи 
 
 
 

Септембар,окт
обар 
2021.године 
 
 
 
 
 
 

Констатација статуса 
ученика,планирање динамике  
израде ИОП-а 
 
 
 
 
 
 

- ефективна 
израда 
оперативног 
плана из сваког 
наставног 
предмета по 
пријави 
предметног 
професора 
евиденција у 

дневнику рада 
сваког одељења 

       Чланови ИОП тима 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Остварено у 
потпуности,констатовано 
да нема ученика за ИОП 
нити потребе за израдом 
динамике ИОП плана  
 
 
 
 

Октобар-јун Праћење потребе за ИОП-ом евиденција Чланови ИОП тима Остварено у 
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школске 
2021/2022 
године 
 

предметних 
професора свих 
одељења школе 

 
 

 

потпуности,праћене су 
оцене и постигнућа 
ученика,евиденције у 
електронском дневнику... 

током 
школске 
2021/2022 
године 
Када се укаже 
потреба 

Пп презантација у школи за 
запослене колеге- о ИОП-у 

Пп презантација у 
школи за 

запослене колеге  

Чланови ИОП тима током школске године 
2021/2022.није било 
потребе за реализацијом 
презентације ИОП јер 
није постојао ученик за 
ИОП 

током 
школске 
2021/2022 
године 
 
 
 
 

Учешће у раду самовредновања 
Школе 
 

- састављање 
анкетних 
листова 

-анализа резултата 
Чланови ИОП тима 

 
 
 
 
 

током школске године 
2021/2022. Тим за ИОП и 
његови чланови су 
активно сарађивали и 
учествовали у раду 
самовредновања Школе-
израђени упитници по 
областима су се 
попуњавали и 
анализирали  

По завршетку 
школске 
2021/2022 
године 
 

Доношење годишњег акционог 
плана за 2022/2023 школску 
годину 

- На основу 
извештаја о 
раду и 
остварености 
за претходну  
школску 
годину 

      Чланови ИОП тима 
 
 
 

 

Остварено у 
потпуности,нови 
годишњи план је донет у 
складу са извештајем  
 
ИОП-тима за претходну 
школску годину 
 

ОПИСНО  Све од планираног ИОП тима је остварено током школске 2021/2022 године 

 

Сента, 01.07.2022.                                                                        Халас Јелена 
                                                                                                                           Руководиоц тима
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2.2.10. ИЗВЕШТАЈ  Тима за међупредметне компетенције и предузетништво за школску 2021/22. г. 
 

 
Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције и предузетништво за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-

ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар Светски дан прве помоћи 
Вежбе из 

Здравствене неге у 
кабинету 

Професори 
здравствене неге 

реализовано 

Септембар Трка за срећније детињство 

Трку је 
организовала 

Општина Сенте за 
све школе на 

територији ове 
општине  

Професори физичког 
васпитања и ученици 

реализовано 

Октобар и 
новембар 

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву;Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву ;Решавање 
проблема ; Комуникација 

Кроз часове 
Грађанског 

васпитања;Предузе
тништва и ЧОС 

Професори и ученици 
наведених предмета 

реализовано 

Децембар и 
јануар 

Хуманитарне акције-
прикупљање помоћи оболелој 
деци у болници у Сенти 

Кроз акције Ђачког 
парламента и 
хуманитарно 
прикупљање 

помоћи од стране 
наших ученика 

Ђачки парламент и 
ученици Средње 

медицинске школе у 
сарадњи са ученицима 
Економско-трговинске 

школе 

реализовано 
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Фебруар 
Истраживачки радови из 
области Заштите потрошача 

Разне активности 
кроз часове 

Предузетништва 

Професори 
Предузетништва и 

ученици 
реализовано 

Март 
Такмичење из заштите 
потрошача 

Такмичење 
Професор 

Предузетништва 
реализовано 

Април “Шта знаш о здрављу?” 
Такмичење у 
Организацији 
Црвеног крста 

Професори 
Здравствене неге и 

Црвени крст 
реализовано 

Мај Дан школе 

Различите 
културне и 

спортске 
активности 

Сви професори школе и 
ученици 

реализовано 

Јун 
Регионално такмичење из 
заштите потрошача 

Такмичење 
Гениус из Новог Сада и 

професори 
Предузетништва  

реализовано 

ОПИСНО 

Планиране активности за протеклу школску годину су успешно реализоване 

 

 

Сента, 25.8.2022.                                                                                                                                           Милица Петрић, 
                                                                                                                           Руководилац тима
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2.2.11. Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 
 

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
за 2021/2022. школску годину 
 

Време 
реализа-

ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин 
реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

Септембар 
2021.године 
 
 
 
 
 
 

1. Формиранње 
тима,  усвајање плана рада 
актива 

2. Прихватање оперативног 
плана рада за шк.2021/22 
год. Разматрање улога 
чланова 

3. Предлози и упутсва за 
обезбеђивање квалитета и 
развој школе 

 
 
 
 

Усмено излагање 
 
 
 
 
 
 

 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 
квалитета и развој 
установе 
Катона Анико-
руководилац 
Тот Вашархељи Анита, 

Нађ Абоњи Золтан, 

Бевиз Каваи Рита, 

Боршош Рамона - 

ученик 4/3 разреда, 

Секе Беата - 

представник савета 

родитеља,              

Хереди Кристиан - 

представник општине 

Остварено у 
потпуности,сви су 
упознати са сарджајем 
актуелног плана рада 
тима за шк.2021/22 год. 
Прихваћен план рада 
тима за шк.2021/22 год.  
За записничара је 
изабрана Катона Анико. 
 



86  

 
 
Октобар 
2021.године 
 
 
 
 
 
 

Извештај о раду у претходној 
школској години 
Разматрање рада и резултата 
добијених од осталих тимова, 
еваулација и  тренутна ситуација. 

Прегледање 
евиденције сваког 

тима и увид у 
њихов рад 

 
 
 
 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

 
 
 

 
 

 
Остварено у потпуности. 
Изваштаји тимова у вези 
реализације акционаг 
плана у току првог 
квартала. Тим за    
обезбеђивање квалитета 
и развој установе такође 
је једногласно прихватио 
Извештај о остваривању 
годишњег плана рада за 
2021/2022 школску 
годину. 

Новембар 
 

Извештај школске управе о 
редовном и посебном стручно – 
педагошком надзору у Средњој 
медицинској школи у Сенти 

Анализа садржаја 
извештаја Чланови Tима за   

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 
 

 

Остварено у потпуности. 
Директор изнео садржај 
извештаја на настав-
ничком већу. Настав-
ницима дао предлоге и 
упознао их о мерама које 
треба преузети да би 
испунили недостатке 
које су запазили.  

Новембар   Прегледање и 
измена годишњег 

плана рада 

Директор Средње 
медицинске школе- 

Сента 

Директор је доделио и 
задатке одговарајућим 
органима јер измене о 
мерама треба уградити у 
годишњи план рада и 
применити законски 
оквир . 

Децембар  
 

 
 

 
Анализа 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 

Током школске године 
2020/2021. настава се 
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Провера, преглед и учешће у раду 
самовредновања Школе 
 

прошогодишњег 
извештаја. 

Предлагање новог 
самовредновања о 

онлине настави  

квалитета и развој 
установе 

 
 
 
 
 

одвијала на даљину- 
онлине. Тим за 
обезбеђивање квалитета 
и развој установе 
и његови чланови су 
упутили тима за 
самовредновање школе 
да спроведе 
истраживање и 
анализира претходну 
школску годину где је 
настава већој мери 
одвијала онлине. 

Јануар 

Анализа извештаја самов-
редновању школе и акционих 
планова о онлине настави  

Анализа извештаја 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

и чланови Тима за 
самовредновање школе 

На основу добијених 
података из анкете може 
се закључити да се 
просветним радницима 
није одговарала онлајн 
настава. Предност онлајн 
наставе је то што су 
поједини наставници 
боље савладали 
дигиталну писменост. 
Друга предност онлајн 
наставе је та што су за 
време епидемије 
наставници били у 
могућности да од куће 
држе наставу.  
 

Фебруар  
Анализа материјалних потреба 
школе. Потражња од директора 
да обезбеди новчана средста за 

Прегледање листа 
за набаку -
потражње 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 

квалитета и развој 

Монтирали су роло 
завесе у 8. 9, 24 
кабинетима. Обезбеђена 
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опремање кабинета здр.неге и 
кабитене за фармацеутске 
техничаре потрошњим 
материјалима 

установе 
 

су и потрошњи 
материјали за извођење 
вежби у кабинетима. 

Март  

Предлози и упутсва за 
обезбеђивање поновног 
самовредновања школе 

Самовредновање- 
анкетни листови 

 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

и чланови Тима за 
самовредновање школе 

Самовредновање се 
одвијала од марта до 
10.јула. 
Састављање развојног 
плана 
 

По завршетку 
школске 
2021/2022 
године 
 

Доношење годишњег акционог 
плана за 2022/2023 школску 
годину 

На основу 
извештаја о раду и 

остварености за 
претходну  

школску годину 

Чланови Tима за   
обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

 
 
 
 

 

Остварено у 
потпуности,нови 
годишњи план је донет у 
складу са извештајем  
 
 
 

ОПИСНО  Све од планираног Tима за   обезбеђивање квалитета и развој установе је остварено током школске 2021/2022 год. 

 

Сента, 03.07.2022.                                                        Катона Анико 
                                                                                                                                                                   Руководиоц тима
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2.2.14.  Извештај тима за професионални развој 
 

Извештај о раду Тима за професионални развој за 2021/2022. школску годину 
 

Време реализа-
ције 

Активности/ 
теме, садржаји 

Начин реализације 
Учесници/носи

оци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

август 
израда плана рада за  
тим 

састанак- тимски рад,  
записник 

Чланови тима реализован 

септембар формирање тима 
састанак- тимски рад,  
записник 

Чланови тима реализован 

октобар 

Анкета за ученике 
трећег и четвртог 
разреда по потреби 
ученика - Израда, 
примена и анализа 

анкетирање ученика,  
евиденција анкетираних  
ученика 

ППС, чланови тима, 
Одељенске 
старешине 

реализован 

новембар - децембар 

1.  достављање 
предлога ППС, 
информисање 
колектива о 
предлозима 
 
2. спровођење 
активности  (кроз 
наставне и 
ваннаставне 
активности) 
 
3. Одабир и израда 
инструмената за 

-  евиденција присутних 
на састанку, записник о 
разматрању акционог 
плана, записник о 
предлозима и 
сугестијама, извештај 
координатора, 
евиденција присутних на 
стручним већима, 
извештаји стручних већа 
- израђени 
инструменти,евиденција 
присутних на састанку, 
извештај координатора 

Чланови тима 
 
Руководиоци 
стручних већа 
ППС 

 
 

1. реализован 
 
 
 
 
 
 
2. реализован 
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праћење реализације 
програма 
професионалног 
развоја 
(професионалне 
орјентације) (из 
ГПР) 
 

 
3. реализован у оквиру 
Самовредновања 

јануар - фебруар 

Анкета за ученике 
трећег и четвртог 
разреда по потреби 
ученика - Израда, 
примена и анализа 

анкетирање ученика,  
евиденција анкетираних  
ученика 

ППС, чланови тима, 
Одељенске 
старешине 

реализован 

март 
Сајам Образовања- 
по потреби  ученика 
(ПУТОКАЗИ) 

Посета Сајму који је 
одржан у Новом Саду 

Чланови тима  
 
Одељенске 
старешине 

није реализован 

април - мај 

- Информисање 
ученика и родитеља 
о могућностима 
даљег школовања на 
територији АП 
Војводине 
 
- „ Дан отворених 
врата“ 

- колективни родитељски 
састанак, предавање 
 
 
 
- Организовање 
предавања ученицима о 
могућности даљег 
образовања, Стручњаци 
ће вербално изјашњавати 
и упознати ученике 
/родитеље о врсту 
послова и сл. 

- Национални савет 
мађарске 
националне 
мањинње 
 
 
 
- Чланови тима, 
ППС, стручњаци са 
стране 

реализован 

јун 
анализа рада тима, 
састављање 
извештаја 

састаљање записника 
тимским радом, извештај 

Чланови тима реализован 
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ОПИСНО  август    -   Заједничким радом  присутних чланова Тима, израђен  и је Годишњи план (рада) Тима за 
професионални развој --шк. 2020/ 21. година. Тим је усвојио Годишњи план (рада) Тима за професионални развој --шк. 
2020/ 21. година 
септембар     -     Одлуком присутних чланова Тима  за  руководиоца је изабрана Ковач Илдико (професор Енглеског 
језика и књижевности) а на функцију записничара је једногласно изгласан Тот Сакач Рита (професор Немачког језика и 
књижевности). 
Извршена је анализа Годишњег плана (рада) Тима за професионални развој --шк. 2021/ 22. година. 
октобар   -  Анита Тот Вашархељи, школски психолог, особа задужена за припрему и спровођење анкетирања за ученике 
трећег и четвртог разреда је одржала усмено излагање о резултатима анкете.  Тим је усвојио  извештај о резултатима 
анкете. 
новембар – децембар    -  Усмени извештај о предавању Мађарског национаног савета о школовању на територији РС -
извештај разредних старешина четвртих разреда који похађају наставу на мађарском наставном језику : Ученици су са 
великим интересовањем слушали информације комплексног програма стипендирања Мађарског националног савета у 
свечаној сали наше школе. Многи наши ученици желе да уче у овој земљи. Презентација је пружила обиље информација 
о могућностима које су им на располагању. Многи од ученика који упишу Средњу медицинску школу обично желе да 
даље студирају.  Због тога се велики број ученика наше школе појавио  на брифингу о комплексном програму 
стипендирања МНТ-а. 
 Током предавања представљен је и Европски колегиј који сваке године може да прими 380 студената мађарског 
говорног подручја. Сазнали смо да услуга у дому кошта толико колико у јавним домовима у Србији. Наравно да у њему 
нема хране, али имају стан, грејање, ВИФИ и воде. Током свог излагања, један од чланова Извршног одбора МНТ-а,  
детаљно је објаснио студентима програм стипендирања. У свом обраћању ученицима, истакнуто је важност бављења 
могућностима даљег образовања већ у трећем разреду средње школе. Најактуелнији,   у овом тренутку,  за студенте 
трећег разреда је обука на српском језику која ће бити организована током лета, а затим, када буду прешли у четврти 
разред, припремни курс за пријемне испите и након тога,   програм стипендија  биће још интересантнији   када су 
примјени у неку институцију високог образовања. Тим је усвојио  извештај разредних старешина. 
 
јануар – фебруар    - Анита Тот Вашархељи, школски психолог, особа задужена за припрему и спровођење анкетирања 
за ученике трећег и четвртог разреда је одржала усмено излагање о резултатима анкете. Тим је усвојио  извештај о 
резултатима анкете. 
Разредни старешина одељења 42,  Ладоцки Шара je у кратким цртама описала  догађај (Берзу факултета) пред 
члановима Тима. Берза је одржана 28.02.2022. у фискултурној сали СМШ. Берза је намењена ученицима трећих и 
четвртих разреда  као   својеврсни водич будућим студентима са циљем да  се што боље упознају са програмом и 
условима које пружају учесници манифестација  у образовном систему. 
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Факултети чији представници су присуствовали берзи: Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Педагошки 
факултет Сомбор, Технички факултет "Михајло Пупин" (Зрењанин), Пољопривредни факултет Универзитета у Новом 
Саду, Грађевински факултет Суботица, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, ПТЕ ЕТК – 
Сомбор. 
март -  У складу са плановима, разредни старешине завршних разреда обавестили су своје ученике о Међународном 
сајму образовања ''Путокази'' затим анкетирали су их  о томе да ли би желели посетити сајам. Као што се могло 
очекивати ученици  нису показивали  велико интересовање, пошто 28.02.2022. једна Берза факултета је већ одржана  у 
фискултурној сали СМШ и они су већ имали  прилику да  се   упознају са програмом и условима које пружају учесници 
манифестација  у образовном систему. 
Дакле, у школској 2021/22 години, због недостатка интересовања, није била организованa посета сајму образовања. 
април – мај     Након усменог излагања представника завршних разреда, Ладоцки Шаре (разредног старешине одељења 
42) , констатовано је да сви  разредни старешине завршних разреда  одржали су родитељске састанке и ЧОС до 
27.05.2022. и информисали ученике и родитеље о могућностима даљег школовања на територији АП Војводине 
(евиденција о томе налази се  у записницима родитељских састанака). 
Представник трећих  разреда, Урбан Ходик Мариана (разредни старешина одељења 33) дала је усмени извештај о 
посети одељења 32 и 33 у Новом Саду у оквиру у манифестације Дан отворених врата 14.05. 2022. Ученици су посетили 
ПМФ, Медицински факултет и Студентски дом „Еуропа Колегијум“.  (Види Фејсбук страницу СМШ). Тим је једногласно 
прихвати извештај. 
јун  -  Извршена је анализа рада Тима за време   школске 2021/22 године. 
Учешћем свих чланова тима, састављен је писмени извештај о раду Тима за професионални развој у првом и другом 
полугодишту школске 2021/22 године. 

 

 

Сента, 24.06.2022.                                                                    Ковач Илдико 
                                                                                                                           Руководиоц тима
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2.2.15. Извештај Тима за самовредновање 

 
Извештај о раду Тима за самовредновање за 2021/2022. школску годину 

 

Време реализа-

ције 

Активности/ 

теме, садржаји 

Начин 

реализације 

Учесници/носиоци 

реализације 

Оствареност 

циљева 

септембар договори у вези подручја рада 
личним 

договорима 
тим за самовредновање реализовано 

децембар Прављење анкете за онлајн наставу 
личним 

договорима 
тим за самовредновањ реализовано 

јануар 
Спровођење анкете о онлајн настави, обрада и 

анализа податаки. 
лични договори тим за самовредновање реализовано 

фебруар Презентација добијених података о онлај настави 
седница 

 
тим за самовредновање реализовано 

март-април Спровођење анкета за велико самовредновање. анкета запослени и ученици. реализовано 

мај Писање извештаја извештај тим за самовредновање реализовано 

јун Самоеваулација тима састанак тима Тим за самовредновање реализовано 

 

Сента, 31.08.2022.                                                                                                               Руководиоц тима 

                                                                                                                                                  Видић Зорица



94  

 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОД. 
 
 

Извештај о раду Стручног актива развој школског програма за 2021/2022. школску годину 

Време 
реализа-

ције 

Активности/ 

теме, садржаји 
Начин реализације 

Учесници/носиоци 
реализације 

Оствареност 
циљева 

 
Септембар 

Израда програма рада за 

школску 2021/2022. 

годину. 
 

Дефинисање активности, начина 

реализације, временске динамике 

и носилаца активности 

Сви чланови актива 

 
У потпуности остварен 

 

Током године 
 

Праћење реализације ШП 

у школској 2021/2022. 

години. 

Сакупљање података и анализа 
 

Сви чланови актива 

 
 

Делимично остварен 
 

 
Октобар-
новембар 

Иновирање ШП у складу 

са потребама у оквиру 

законске регулативе 
 

Анекси у складу са:  

-Програмима наставе и учења 

 - Законом о основама система 

образовања и васпитања 
 

Сви чланови актива 

 
 

У потпуности остварен 

 
 

Током године 
 
 

Сарадња са стручним 

већима, активима и 

тимовима у школи. 
 

Састанци, размена искустава у 

свим сегментима рада. 
 

Сви чланови актива 

 
 

Делимично остварен 
 
 

Август 
 

Израда извештаја о раду 

актива за школску 

2021/2022. Годину. 
 

Прикупљање документације, 

анализа, писање извештаја. 
 

Сви чланови актива 

 
 

У потпуности остварен 
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Сента,  
7.9.2022.                                             Руководиоц тима: Edit Hever

ОПИСНО   
Сви чланови актива су израдили програм рада за школску 2021/2022. годину. Током школске године континуирано су пратили 

реализацију ШП у школској 2021/2022. години. Делимично остварен сарадња са стручним већима, активима и тимовима у школи. 
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3. Стално стручно усавршавање наставника

У 2021/22. шк. години наставници и стручни сараднци Средње медицинске због 

ванредног стања у земљи нису могли у потпуности да оставре своје циљеве у вези 

стручног усавршавања. 

4. Развољни циљеви

Од развојних циљева, остварени су следећи циљеви: 

• Побољшати проток информација између стручних служби и запослених

5. Извештај о степену остварене безбедности ученика

На безбедност ученика школа посвећује велику пажњу. Мере, начин и поступак 

заштите и безбедности ученика уређен је Правилником установе, и то за време 

одржања образовно-васпитног процеса у згради школе и непосредној околини, у 

здравственим установама и као и за време одржавање рекреативне наставе, екскурзија, 

излета и сличних активности које организује школа. Школа је оппремљена камерама, 

сензорима за дим, ознакама за излаз из школе, улазом за ученике за инвалидитетом. 

Од стране ПС у Сенти дoбили смо обећање да ћемо ускоро добити и школског 

полицајца. 

У току ванредноg стања нисмо корисили зграду школе. У јуну, током припремне 

наставе, матурског испита, тимских радова у потпуности смо се придржавали 

препорученим хигијенским мерама. 

6. Извештај о инспекцијским прегледима

У школској 2021/2022. шк. години било је укупно један инспекцијски преглед од стране 

опшинског просветног унспектора и један од стране инспекције за рад у којима је 

предложено укупно 0 мера. 

У Сенти, 15.09.2022. Директор: 

Нађ Абоњи Золтан 


