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На основу чл. 33. Статута Дома, Управни одбор Дома ученика средњих школа у 

Крагујевцу је, на седници одржаној    25. 09. 2019. године усвојио 

 

 

                                                            И З В Е Ш Т А Ј 

 

О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

         У ШКОЛСКОЈ 2018/ 2019. ГОДИНИ 
 

 

У школској 2018/2019. години  реализовани су Годишњи план и програм рада  и 

План набавки, а предвиђени Циљеви квалитета су остварени, и успешно је остварена  

основна-законска функција Дома. Ове школске године, тачније децембра месеца, Дом је 

обележио 72 године постојања и рада. Овај значајан јубилеј  достојно је обележен, пре 

свега радно: организоване су  бројне манифестације и такмичења,  штампан је билтен 

Дома, а снимљен је и филм о дому који је на најбољи могући начин осликао живот и рад 

ове установе. У све ове активности максимално су били укључени ученици са својим 

васпитачима, посебно су се ангажовале секције за културно забавни живот, а свој 

допринос су, свако у свом делокругу рада, дали сви запослени у Дому. Резултат оваквог 

ангажовања је запажен и високо оцењен целокупан програм  обележавања овог датума, а 

велики број гостију, како званичника, тако и колега из скоро свих домова у републици,  

потврдио је  изузетан  углед који наш Дом ужива не само у граду и региону, већ и у 

Републици. 

У овој години добијена је употребна дозвола за новодограђени део дома, пре свега 

захваљујући уложеним напорима и активностима руководства дома, тако да се почетком 

наредне школске године очекује усељење већег броја ученика, као и растерећење 

досадашњих капацитета, чиме ће се значајно побољшати услови смештаја и стандард 

ученика.  Добијене су сагласности за нова запошљавања, што  представља један од  услова 

за неометано и законито функционисање установе у условима проширених и повећаних 

капацитета.  

Децембра месеца успешно је извршена екстерна провера и потврђена је  успешна 

примена стандарда  ISO  и HACCP, што је од посебног значаја будући да је претходне 

године извршен прелазак на примену стандарда ISO 9001-2015 што представља значајан 

успех и створени су услови да се одговори свим захтевима  усвојених стандарда, што са 

друге стране   пред све раднике дома ставља  још веће захтеве и обавезе како би се 

задржао и побољшао квалитет пружених услуга. 

 Захваљујући  редовном приливу средстава од стране ресорног министарства, као и 

рационалном коришћењу расположивих средстава, штедњи и домаћинском пословању као 

и значајним средствима оствареним тржишним пословањем, и  ове, као и  претходних  

година,  је доста учињено на побољшању стандарда ученика, као и услова за рад 

запослених.   
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1. УСЛОВИ  РАДА ДОМА   

   
a) Општи и материјални услови рада 

 

 Као и претходних, и школске 2018/2019. године   настављено је са  улагањима како 

на санацији објеката Дома, тако и на уређењу простора и набавци и обнављању опреме за 

Дом. За ове потребе усмерено је  укупно 21.642.122,30 динара. Од овог износа, за набавку 

опреме утрошено је 9.945.926,36 динара,   за текуће поправке и одржавање објеката 

утрошено је 10.321.216,54 динара, док је  вредност набављеног ситног  инвентара   

1.374.979,40 динара. Средства за ове намене предвиђена су Финансијским планом Дома за 

2018. и 2019. годину, као и Планом  набавки, и у складу са планираним и реализована. 

Додатног преноса средстава од стране Министарства просвете за ове намене није било. 

Захваљујући  добром и реалном планирању и усмеравању средстава, као и рационалном и 

економичном пословању, као и оствареном значајном износу сопствених средстава, ове 

школске године се наставило са  улагањима у циљу побољшања стандарда и безбедности 

ученика,  смањења трошкова и уштеде у енергентима.  

Извршена су значајна улагања у стандард ученика.  Собе и ходници на женском и 

мушком  блоку су окречени. Преостали део прозора  на поткровљу оба блока је замењен, 

одн. један број је репариран. У свим ходницима мушког и женског блока уместо 

досадашњих неонки уграђене су лед плафоњере са сензором покрета. На свим прозорима 

мушког и женског блока уграђени су комарници. Дотрајале туш кабине су замењене 

новима, као и вентилатори и сливници по купатилима. У собама је извршено фарбање 

штокова и замена прагова, а тамо где је то било потребно, уграђена су нова унутрашња 

ПВЦ врата. Извршена је репарација и тапацирање столица у ученичким собама. У једном 

броју соба и заједничких просторија офарбани су радијатори, а у две собе мушког блока 

извршена је комплетна санација подова. На једном броју спратова су постављени апарати 

за воду. Једна од озбиљнијих промена се огледа у томе што су избачени спратни кревети и 

замењени новим. Извршена је набавка 147 кревета и 90 душека, тако да су собе на оба 

блока трокреветне и двокреветне. Оваквом интервенцијом знатно је побољшан стандард 

ученика, а њихов боравак у овако растерећеним и уређеним собама учинио боравак у дому 

комфорнијим и лепшим. 

 Подрумске  просторије дограђеног дела дома, које су намењене за слободно време 

ученика и које су опремљене  новим, модерним и вишенаменским намештајем, допуњене 

су справама за теретану, столовима за стони фудбал, опремљена је просторија за пикадо и 

стони тенис, а изузетно занимљивим детаљима (украсне облоге око инсталација, осликани 

зидови и сл.) учинили су овај простор атрактивним за боравак ученика и рад бројних 

секција и клубова.  Слободно се може рећи да је цео дом, како стари, тако и 

новодограћени део,  комплетно опремљен одговарајућим намештајем и опремом, тако да 

по изгледу, опремљености и функционалности нема разлике између старог и новог дела. 

Наставило се и са улагањем у заједничке просторије и просторије за запослене. 

Извршена је реконструкција и адаптација санитарног чвора у кухињском делу, а зидови у 

ходницима кухиње и магацина су обложени плочицама. Врата на магацину су замењена 

новим ПВЦ вратима и у целом кухињском и магацинском делу је извршена уградња паник 

светиљки. Део крова, који је због обилних овогодишњих падавина прокисао, је саниран и 
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обновљена је изолација. Извршена је замена једног дела олука, а у олуке на 

новодограђеном делу су уграђени грејачи. Изведени су радови на санацији фасаде, а 

неискоришћене терасе између блокова су топлом везом затворене и добијен је користан 

простор за одлагање средстава и материјала за одржавање хигијене. 

Наставило се са опремањем кухиње модерним апаратима. Набављен је плински 

шпорет, гасна пећница са плеховима, један расхладни орман је замењен новим, као и 

машина за сечење хлеба,  а обновљен је и ситан  инвентар за кухињу.  Набављен је салат 

бар. Ученицима је свакога дана на располагању избор од неколико  (5-6) врста сезонских 

салата којима се сами послужују. Разноврсна исхрана, јеловник у чијем креирању 

учествују ученици, доручак на бази «шведског стола» са  изузетно богатим  избором  јела, 

начин сервирања, изглед трпезарије, све је то утицало и допринело да се значајно  повећа 

број ученика на доручку, смањи количина бачене хране, а при свему томе постигнуто је 

изузетно задовољство ученика. Анкетирањем, као и нумеричком скалом процене која је 

спроведена  и ове школске године,  констатован  је пораст задовољства ученика. Оцена 

4,21 којом су  ученици  изразили  задовољсво  пруженом исхраном, представља значајан 

успех  и реализацију постављеног  циља квалитета.  Са оваквим улагањем и опремом, 

организацијом рада и јеловником,  слободно се може рећи да кухиња нашег дома спада у 

ред најбоље и најсавременије опремљених, чиме је рад у кухињи у потпуности 

модернизован  и створени услови да се одговори захтевима квалитетне, разноврсне и 

безбедне исхране, уз максималну уштеду енергије и времена. 

 Као и до сада, велика пажња је посвећена безбедности ученика, запослених и 

имовине. Извршена је прописана обука радника обезбеђења, тако да наши радници 

поседују потребне лиценце. Након категоризације нашег објекта у II категорију 

угрожености од пожара извршена је додатна обука потребног броја радника из области 

ЗОП-а тако да је дом покривен 24 сата обученим радницима. Израђен је Акт о процени 

ризика  у заштити лица, имовине и пословања, као и Акт о процени ризика од катастрофа. 

Набављен је додатни број ПП апарата. У дворишту дома су постављене стубне светиљке. 

У балон сали је извршена замена ИЦ грејача, и извршени додатни радови на гасној 

инсталацији. Уграђени су лед рефлектори и лед светиљке. 

Током године вршено је редовно сервисирање, поправке и  допуне опреме за одржавање 

зелених површина. Набављен је алат за радионицу – столарска стега, компресор, ситан 

алат. Набављена је леђна моторна коса, косачица, електрични тример, моторни дувач и 

усисивач лишћа. Постављене су ротационе прскалице травњака, а постојеће  су  замењене 

новим. Оваквим улагањем и  редовним одржавањем читавог комплекса дома, свих зелених 

површина, травњака и засада, спортских терена, као и прилазних стаза и ограде,  створена 

је изузетно пријатна атмосфера за боравак и рад у Дому.   Додатним улагањем у видео 

надзор  при чему је  највећи део дворишта и околине осветљен, додатно се доприноси 

сигурности и безбедности ученика, запослених и имовине дома. 

Наставило се са улагањима која доприносе квалитетном коришћењу слободног 

времена ученика. Савремена опрема за рад секција се сваке године обнавља и допуњава, 

па је тако настављено и ове године. Дигитални кабинети, медијатека и две интернет 

учионице које су намењене за рад  ученика Дома, интернет који је доступан свим 

ученицима и у целом дому, учинили су да су обезбеђени максимални услови за  

испуњавање школских обавеза и квалитетно и разноврсно коришћење слободног времена 

у секцијама и ван њих. Набављена је и допуњена рачунарска опрема. Набављен је нови 

фотокопир апарат. За рад спортских секција обновљени су и допуњени спортски 
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реквизити, библиотека је допуњена новим насловима, наставило се са улагањем у стручно 

усавршавање радника.  

Децембра  месеца успешно је  извршена  екстерна провера и добијена потврда 

усвојених  ISO и HCCP стандарда.  

И ове, као и претходних година , део средстава је уложен за набавку заштитне и радне 

одеће и обуће, а тамо где је то било потребно и изводљиво, побољшани су услови рада. 

Извршен је систематски преглед свих радника, при чему је избором одговарајуће 

клинике омогућено свим радницима да се изврши читав низ прегледа и анализа  у циљу 

превенције и заштите здравља запослених.  

Продужено је осигурање имовине и осигурање радника, а један део средстава је 

утрошен за додатне радове започете у претходној школској години.  

Све набавке опреме вршене су у складу са Законом о јавним набавкама, Финансијским 

планом Дома и Планом  набавки.  

 Средства за материјалне трошкове и исхрану су стизала редовно тако да су и поред 

нестабилне ситуације на тржишту, како у снабдевености, тако и у ценама,  набавке вршене 

за краћи временски период (потребе за једну до две недеље).  

Зараде запослених су утврђене и исплаћиване у складу са Уредбом о висини зарада, 

коју је донела Влада Републике Србије.  

Као резултат рада бројних секција и великог ангажовања како ученика тако и 

васпитача и сарадника, уследили су и значајни успеси на такмичењима домова ученика 

региона и Републике, популарним Домијадама. На регионалној Домијади у 

културноуметничком стваралаштву, која је ове године одржана  у  Пожаревцу, од укупно 

седам  категорија у музичко сценском наступу, освојена су прва места у категоријама: 

драмски приказ, модерни плес и фолклор. Поетско сценски приказ и популарна  музика 

освојили су друго место, етно музика треће, а класична четврто место. На републичко 

такмичење пласирали су се и представници у литерарном и ликовном стваралаштву. 

На републичкој Домијади која је одржана у Лесковцу,  на такмичењу у сценском наступу, 

освојена су  прва места  у категоријама: модерни плес, фолклор и литерарно стваралаштво, 

док је драма заузела четврто место. Оваквим резултатима наш Дом је још једном потврдио 

свој неоспорни квалитет у сценском наступу и културно уметничким садржајима и 

оправдао реноме који га ставља у сам врх домова у Републици, а наши ученици још 

једном учинили да се њима поносимо у сваком погледу. 

У спортским такмичењима, на регионалним домијадама одржаним у Крагујевцу и 

Јагодини, у 6 спортских дисциплина освојена су прва места у  малом фудбалу – девојке, 

шаху – дечаци, кошарци – дечаци, стоном тенису – девојке и стрељаштву – дечаци. Овакав 

пласман им је омогућио учешће на републичкој домијади у спорту, одржаној у Врању, где 

су  девојке освојиле треће место у стоном тенису, а дечаци четврто у стрељаштву. 

Не само резултатима, већ и свеукупним држањем и понашањем, наши ученици су достојно 

репрезентовали Дом и на најбољи начин потврдили високо место које Дом заузима како у 

Региону, тако и у Републици. 

Наш дом је ове године  десети пут био домаћин „Хемијаде“. Изузетан одзив домова, 

велики број учесника, одлична организација, време испуњено богатим и разноврсним 

садржајем карактеришу овогодишње сусрете такмичара из хемије.  

 Вече матураната, које се већ четврти пут организује  у Дому,  било је изузетно успешно. 

Ова, може се рећи сад већ традиционална манифестације је одлично прихваћена код 

ученика, који је крајем сваке школске године са нестрпљењем ишчекују. Већ 
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традиционално, и ове школске године је, на пригодној свечаности уручена Годишња 

награда најбољим ученицима Дома, а ученици који су својим радом, залагањем и 

резултатима допринели афирмацији и угледу Дома, награђени су књигом. За ученике који 

су то заслужили својим радом и понашањем,  организован је једнодневни излет у Нови 

Сад и Сремске Карловце са изузетно богатим садржајем, а током целе године редовно су 

организоване групне посете   позоришним представама.  

             И ове године у току распуста, у јуну и јулу месецу  дом је био домаћин 

међународног кошаркашког кампа који се већ девети  пут организује у Крагујевцу и 

реализован је у три смене. Имајући у виду задовољство како организатора, тако и 

учесника кошаркашког  кампа, очекује се добра сарадња и у будуће. Дом је такође пружио 

услуге смештаја и исхране ватерполистима (ватерполо клубови из више градова Србије), 

као  и пливачима, па судећи по утисцима са којима су отишли, треба очекивати да ће нам 

бити гости и наредних година. 

 

 

б)   Кадровски услови 

 

       У току ове школске године знатно су побољшани кадровски услови. То се односи како 

на број извршилаца, тако и на стручност већ ангажованог кадра на различитим пословима. 

Сагласно добијеној сагласности за ново запошљавање, у васпитној служби ангажовано је 

четири приправника, а у кухињи су ангажована два нова радника на пословима кувара. 

Имајући у виду да је  Одлуком  Владе РС о максималном броју запослених у систему 

државних органа и јавних служби  за Дом одобрено 54 извршиоца, овако увећан број 

извршилаца не превазилази одобрени број, будући да је на реализацији свих послова и 

задатака у дому било ангажовано укупно 50     радника. У току године су радници на 

пословима службеника обезбеђења без оружја, након стручног усавршавања, добили 

лиценце за обављање ових послова, што је био законски услов, а Дом добио лиценцу за 

обављање самозаштитне делатности. Четири радника са послова одржавања и обезбеђења 

су након стручне обуке и полагања стручног испита, добили уверења за обављање послова 

из области ЗОП-а , што је била законска обавеза дома као установе. У организацији 

Црвеног крста Крагујевца, децембра месеца извршена је обука свих радника васпитне 

службе, као и већине радника осталих служби у основном оспособљавању из пружања 

прве помоћи. Комплетан ангажовани кадар по стручности и осталим квалитетима 

задовољава утврђене критеријуме и законске услове.   

Остале кадровске промене које су биле, односиле су се на ангажовање радника ради 

замене оних који су одсутни, а што је чињено у сарадњи са надлежним службама и 

органима града и Министарства просвете. Имајући у виду знатно повећан обим посла, 

очекивани почетак рада новодозиданог дела дома, а тиме и већи број ученика корисника 

дома, овим кадровским изменама направљен је први и врло значајан корак у стварању 

услова да се одговори свим захтевима које пред дом стављају законске одредбе и 

очекивани стандард ученика.  

 

 

Годишњи програм рада Дома у школској 2018/19.год. реализовали су следећи 

радници: 
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а )Педагошко-васпитни рад 

- директор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1  

- васпитач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12 

- васпитач-приправник....................        4 

- библиотекар . . . . . . . . . . . . . . . . .          1 

- педагог. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            1 

                                             _________________  

                                                  УКУПНО: 19     

 

б) Административно финансијски послови 

- руководилац правних, кадровских и  

административних послова . . . . . .  1    

- руководилац финансијско-рачуноводствених  

послова. . . . . . . . . . . ..............  1 

- службеник за јавне набавке..........    1  

- сарадник за спровођење стандарда  

квалитета смештаја и исхране . . . . . 1 

- рачуноводствени сарадник. . . . . .     1 

- финансијско рачуноводствени  

референт . . .............................. . . . .   1 

- економ/магационер . . . . . . . . . .....    1 

- магационер/економ .......................    1 

     __________________   

УКУПНО:  8 
 

            

в) Послови припремања и дистрибуције   хране и напитака 

- шеф кухиње . . . . . . . . . . . . . . . 1 

- главни кувар . . . . . . . . . . . . . . . ..  1 

- кувар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

                                                      ____________________   

                                                     УКУПНО:           10  

 

 

  г) Послови обезбеђења, одржавања и     чишћења 
- техничар за одржавање уређаја, техничких  

система и инсталација....................  1 
- домар - мајстор одржавања... 1 

- службеник обезбеђења без 

оружја   ..................................  2 

 

-  радник за прање и хем. чишћ. 1  

- спремачице. . . . . . . . . . .  8 

                                                          ____________________ 

                     УКУПНО: 13 

  

 Укупно запослених радника. . . . . . . . . . . . .50 
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Квалификациона структура запослених: 

- висока стручна спрема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

- виша стручна спрема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1 

- средња стручна спрема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20  

- ПК и НК радници. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..          7 

              ___________________ 

                  УКУПНО:         50 

  

Новим Правилником о систематизацији послова и задатака у Дому, којим је извршено 

усклађивање са Каталогом радних места и предвиђено 54 извршиоца, називи појединих 

радних места су измењени, тако да су називи радних места појединих извршилаца  

усклађени са усвојеном и одобреном систематизацијом, а радницима урађена нова решења 

са измењеним називима радних места. 

 

Старосна структура запослених 

 

Старосна структура запослених у Дому је таква да је просечан радни стаж 19,86 

година, а просечна старост запослених 48,8 година. Иако је колектив доласком нових 

радника знатно подмлађен, и даље велики број радника има преко 15 година непрекидног 

рада у Дому, а знатан број и више. Са оваквом кадровском структуром Дом је оспособљен 

за извршавање основних функција и задатака које му налаже Закон.  

 

     

2   ПРЕДМЕТ И САДРЖАЈ РАДА 
 

Структура ученика 

 

 Током јунског и августовског уписног рока, у Дом је уписано 357  ученика. Процес 

флуктуације ученика током школске године је био изражен у истој мери као и протеклих 

година, тако да је сам крај школске године дочекало 349 ученика.  

 Ученици, који су били смештени у Дому, похађали су све крагујевачке средње 

школе. Приказ броја ученика по разредима, школама и струкама које изучавају дат је у 

следећим табелама, а подаци се односе на укупан број уписаних ученика: 

 

I разред  II разред    III разред     IV разред         УКУПНО   

 

Ж М Ж М   Ж   М    Ж     М         Ж          М / 

47 57 40 50   48   43    42     30        177      180 / 

                                 Укупно ученика: 357 
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ПРЕГЛЕД ШКОЛА И ЗАНИМАЊА 
_____________________________________________________________ 

Школа у којој се образују   Струке које   Укупно 

ученици из Дома    изучавају 

 1__________________________2_________________________3_________ 

1. I Крагујевачка 

 Гимназ  ија 

Обдарени у математ.гим. 

Природно математичка 

Друштвено-језичка 

                  11 

                  23 

                  12             

УКУПНО: 46 

2. II Крагујевачка 

 гимназија   

 

 

Општи смер 

Филолошки смер 

Друштв-језички смер 

Природно-математ. смер 

30 

                    3 

                   16 

                     7 

УКУПНО: 56  

3. Музичка школа 

 

Музички сарадник 

Инструментална 

  5 

                    19 

УКУПНО:  24 

 

4. Прва техничка школа  

Електротехника 

Хемија,неметали,графич. 

Геодезија и грађевинар. 
Производња и прерада хране 

                   57 

                   15  

                   16 

                     1 

УКУПНО: 89 

5. Медицинска школа Здравство и социјална 

заштита 

 

                    24            

УКУПНО: 24 

6. Економска школа Економија, право и 

администрација 

 

                    25                         

УКУПНО: 25 

7. Средња стручна школа   

  

Маш. и обрада метала 

Саобраћај 

Електротехника                            

Дизајнер ентеријера 

Пејзажна архитектура 

                   11 

                   36                            

                     8 

                     6 

                     1                                         

УКУПНО: 62 

 

 

8. Трговачко-угоститељска 

 школа "Тоза Драговић"  

 

Трговина, угоститељство и  

туризам 

Текстилство и кожарство 

Личне услуге 

 

                    

                    28   

                      1 

                      2 

УКУПНО: 31 

  

УКУПНО: 357 

 

Дом је мешовитог типа и у њему је у току школске године било смештено: 177 ученица и 

180  ученика.  
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Подаци о пореклу ученика по општинама и окрузима који су у току школске 

2018/2019. године били у Дому: 

  Шумадијски округ: 

- Кнић. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

  - Лапово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

  - Топола. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  41 

  - Баточина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

  - Аранђеловац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    6 

  - Рача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  13  

- Удаљена села у општини 

 Крагујевац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....                 25 

УКУПНО:               170 

 

Поморавски округ: 

- Рековац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 

  - Јагодина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...                      10 

  - Деспотовац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..      2 

  - Свилајнац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17 

  - Ћуприја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5 

- Параћин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3 

     УКУПНО:  64 

   

Подунавски округ: 

- Велика Плана. . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

  - Смедеревска Паланка. . . . . . . . . . .  16 

  - Смедерево ......................................    4 

  - Петровац..................................    4 

  - Пожаревац ...............................                                1 

       УКУПНО:   49 

 

Рашки округ: 

- Рашка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    11 

  - Краљево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8 

  - Нови Пазар .........................................            5 

     УКУПНО:  24 

  Расински округ: 

  - Трстеник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1 

  - Варварин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     2 

  - Александровац .....................................                   1 

 

       УКУПНО:  4 

Београдски округ: 

- Н. Београд ...................................................             1 

  - Младеновац .................................................             1 

 

        УКУПНО             2  
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Моравички округ: 

- Горњи Милановац. . . . . . . . . . . . . . .    13 

- Чачак ..................................................        5 

- Ивањица ...........................................                         1 

 

       УКУПНО:  19 

 

 

Златиборски округ: 

- Ариље  ..... .............................................        1 

- Пријепоље . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 

- Сјеница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              10 

       УКУПНО  15  

  

 Браничевски округ: 

- Кучево...............................................                 3 

 

       УКУПНО   3  

 

Јабланички округ: 

-  Медвеђа    ...............................................           1 

 

       УКУПНО   1 

 

  Косовско Митровачки округ 

- Лепосавић     .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 

- Штрпце           ..................................  1 

  УКУПНО    6 

 

       УКУПНО УЧЕНИКА  357 

___________________________________________________________________ 

         СВЕГА:    357  

 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

 

 

 Планирани и програмирани задаци Дома у областима социјално - заштитне, 

здравствене и васпитне делатности су успешно реализовани.  

 Посматрано по областима, то изгледа овако: 

  

A) Социјално заштитна делатност 
  Бројни задаци из области социјално-заштитне делатности Дома, који се 

односе на обезбеђивање егзистенцијалних и социјалних потреба ученика успешно  
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су остварени, што је омогућило потпуну персонализацију и социјализацију 

личности ученика и несметан континуиран васпитни процес.  

  

Б)  Здравствена делатност 

Како је здравље ученика неопходан основ и услов развоја личности ученика, 

то се од почетка школске 2018/2019. године приступило реализацији програма 

здравствене заштите, чији носиоци су васпитно - педагошка служба у Дому и 

сарадници здравствених установа, које су утврђивале здравствени статус ученика 

при доласку у Дом.  

  Основни циљ је промовисање хигијене, здраве исхране и  превенција 

ризичног понашања.  Постављени циљ и очекивни исход реализован је   кроз 

програмске теме и превентивне активности  личне и колективне хигијене и одржана 

тематска предавања.  

 

В) Васпитно - образовна делатност 

 

Основна делатност Дома јесте васпитно-образовни рад. Он је реализован у 

васпитним и интересним групама, у комисијама и секцијама слободних активности 

и у непосредним активностима са свим ученицима Дома.  

У  реализацији   програма  васпитног рада   реализоване су  планиране теме  

различиим методама , техникама  и облицима рада у  складу са  датим  

околностима и   дефинисаним жељеним  исходима.   На основу планираних 

постигнутих резултата - исхода пројектују се даљи заједнички циљеви   

програмских подручја  , који се остварују  програмираним радом педагошке 

службе. 

 Примењивао се индивидуални и групни, а према потреби и пленарни облик 

рада. Комплементарна је вредност индивидуалног и групног облика рада, иако је 

сложенији и одговорнији индивидуални рад.  Висок степен организације остварен 

је тиме, што су ученици, за сваки дан, имали унапред  испланиране активности по 

компонентама васпитног рада. Глобална је оцена да је Програм васпитног рада 

успешно реализован у школској 2018 / 2019. години.  

 Теме планиране Годишњим програмом рада васпитача, реализоване су кроз 

4 програмске области, које имају исту вредност и њихов однос је педагошки 

узајаман.Свако програмско подручје садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте 

активности. Садржај циља је намера, тежња свих актера васпитног процеса, чији 

исход је препознатљив код ученика. у когнитивном, афективном и вољном домену.  

Редовно је писана недељна артикулација васпитног рада, а за планиране 

теме израђиване су тематске припреме.  

 

Годишњи план и програм васпитног рада је реализован по 

следећим програмским областима: 
 

1. Адаптација на живот у Дому 

 

Циљ васпитног рада овог програмског подручја који се односи на подршку процесу 

прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа је у 
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потпуности реализован.  Постављени циљ, планиране теме , интерактивне методе и 

истраживачке технике анкетирања и скалирања су показатељи  различитог степена 

успешности процеса адаптације. Највећи проценат ученика је успешно превазишао 

период адаптације. Потешкоће  које је  имао мањи број ученика су превазиђене 

социјалном подршком  и сарадњом свих актера васпитно- образовног рада.  

Показатељи веома успешне адаптације на нове услове живота и рада су познавање 

организације и начина функционисања дома, правила живота у дому, прихватање  

одвојености од родитеља, обавештеност о могућностима садржајног коришћења 

слободног времена. Веома је висока оцена којом су ученици оценили домске 

могућности или активности. Резултати и оцене су приказани у извештају о раду 

педагога.  

 

2. Учење и школска успешност 

  

Ово програмско подручје  је повезано са осталим програмским подручјима  

васпитног рада и увек је имало приоритетан и изузетан значај, јер стицање знања не 

завршава у школи и у професионалној пракси, већ се нужно наставља и у Дому.  

 Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је помоћ  

ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне  резултате и изграде  

одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном 

развоју. Тематским планирањем кроз сопствене планове  рада показани су исходи 

учења и школска успешност. 

Програмски садржаји су реализовани кроз индивидуални, групни и 

интересни облик рада, као и часове организованог учења. Окосницу су чинили 

следећи садржаји: 

  - чиниоци од којих зависи успех у учењу 

    - мотивација за учење 

- стратегије учења  

- планирање учења 

- праћење тока и резултата учења 

                       - анализа успеха и мере за побољшање успеха, итд.  

  Све ове и друге програмске садржаје, васпитачи су распоређивали по 

месецима, обавезно прилагавајући теме саставу ученика васпитне групе.  

Ученици су били у могућности да користе домску библиотеку, као и стручну 

помоћ васпитача-професора из конкретног предмета у постојећим интересним 

групама за математику, физику, хемију,српски језик, енглески језик  као и помоћ 

педагога. Посебна пажња је поклоњена анализи успеха и изостајању ученика на 

крају сваког класификационог периода. Резултати успеха на крају школске године 

за Дом у целини приказани су у табелама  у прилогу Извештаја.  

 

3. Животне вештине 
 

Циљ васпитног рада у области животних вештина је оспособљавање ученика за 

активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање 

различитих животних вештина  које се пројектују кроз  равијање мишљења , у 

понашању и комуникацији.  Како је ово процес који траје, циљ који је достижан је 
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карактеристика зреле личности, или је недостижан код личности ученика који 

одрастају.  

 

Садржаји су реализовани  у свим облицима васпитног рада као и активностима у 

секцијама у слободно време. Поред тога, њихова реализација се одвијала и 

дневним, периодичним, као и пригодним активностима.  

Преферирајући садржаји ове области су: 

- сарадња и односи у васпитној групи 

- ненасилна комуникација 

-безбедно и небезбедно понашање 

- ризична понашања 

- култура и понашање 

- конфликти и решавање конфликата 

 

4. Живот у заједници 

 

У програмском подручју „ Живот у заједници“  планиране су и реализоване  

теме чији циљ и исходи теже  оснаживању ученика за социјалну интеграцију, за 

живот који може бити сараднички и конфликтан. 

  Основна смерница у остваривању постављеног циља је уважавање 

индвидуалности и различитости, немогућност индивидуалног живота изван 

друштвене заједнице - живот са правилима, правима и обавезама.  Обогаћивању 

индивидуалног и заједничког живота допринеле су слободне интересне активности 

које  организује Дом . 

Током школске године ученици су, према својим афинитетима и 

склоностима, укључени у рад постојећих секција у  Дому. 

Кроз различите облике рекреације укључени су скоро сви ученици.    

 

4. Реализација васпитног рада на нивоу васпитних 

група 
 

 

 

Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 

Извештај о раду I васпитне групе за школску 2018/19. годину: 

 

Број ученица у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

29 0 0 29 

Распоред ученица по школама 

I 

гимназија 

II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

3 7 1 0 5 5 3 4 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 
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               6 6 10 7 

Успех ученица 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,69 4,26 / 4,63 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

9 2 0 0 0 0 

Теме реализоване  у I васпитној групи 
 

Област 
 

Теме 
 

Време реализациие 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

   

  1. Организација, функционисање и правила живота у 

дому 

  2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

  3. Процес адаптације на нову средину 

  4. Окружење у коме су школа и дом 

септембар 

септембар 

 

септембар, октобар 

септембар 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења    

  2. Стратегије учења  

  3. Мотивација за учење                                                                                                   

  4. Пажња, концентрација  на рад 

  5. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

  6. Праћење тока и резултата учења 

  7. Помоћ вршњака у учењу 

  8. Професионална орјентација и развој 

  9. Анализа успеха и мере за побољшање 

10.Култура говора и писменог општења 

11. Памћење и заборављање 

12. Учење по моделу 

октобар 

октобар 

октобар 

децембар 

новембар 

новембар 

децембар 

јун 

11.,02.,04.,06. 

фебруар 

јануар 

април 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

  1. Слика о себи 

  2. Осећања 

  3. Морал и вредности 

  4. Здрави стилови живота 

  5. Животне вестине 

  6. Стрес и начини његовог превазилажења 

  7. Ризична понашања и управљање ризицима 

  8 . Безбедно и небезбедно понашање  

  9. Безбедност у дому 

10. Организација слободног времена 

11.Утицај масовних медија на развој личности 

12. Однос према будућности 

април 

децембар 

мај 

мај 

јануар 

новембар 

јун 

октобар 

март 

мај 

јун 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

  1. Уважавање различитости 

  2. Конструктивна комуникација 

  3. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

  4. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

март 

јануар 

март 
 

децембар 
 

април 
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  5. Сарадња, тимски рад 

  6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

  7. Активности које организује дом и начин 

учествовања у њима 
 

 

јун 
 

октобар 

 

Укупно   35 тема 

  

Реализација  

 

   Све планиране теме су реализоване уз поштовање узрасних карактеристика 

ученика, њихових инетересовања, потреба и могућности. 

Одлуком Министарства распуст је продужен за седам дана, па је прва тема 

предвиђена за друго полугодиште померена унапред. 
 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

- познаје организацију дома, начин његовог 

функционисања и поштује правила 

понашања, 

- зна своја права и обавезе које се односе на 

живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и живот у 

дому, 

- уме да брине о себи и својим стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су дом и 

школа, 

- зна где и на који начин може да добије 

потребне информације и помоћ. 

Сви исходи су остварени на 

сазнајном, емоционалном и 

вољном нивоу. 

Ученице су се брзо адаптирале 

и прихватиле своја права и 

обавезе предвиђена актима 

Дома. 

   Са две ученице првог разреда 

је више рађено, како би 

усвојиле правила понашања и 

обавезе које се односе на живот 

и рад у дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне стратегије 

учења, 

- прилагођава навике учења на услове у 

дому, 

- процењује сопствени школски успех и 

узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и предузима 

одговарајуће активности за њихово 

остварење, 

- уме да направи краткорочне и дугорочне 

планове активности, 

- показује заинтересованост за учење и 

постизање школског успеха, 

- редовно испуњава школске обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима помогне у 

учењу области коју добро познаје, 

- учествује у организованим додатним 

активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које имају 

 Сазнајни исходи су остварени, 

осим код једне ученице која је и 

поред свакодневних разговора 

одбијала да промени став према 

школским обавезама и учењу. 

Иста ученица није успешно 

завршила разред, већ се упућује 

на поправни испит у августу из 

математике. 

   Пад на нивоу васпине групe је 

уочен на првом и трећем 

класификационом периоду, што 

је уобичајено. 

Ученице су научиле да 

постављају себи реалне и 

оствариве планове и циљеве, да 

испуњавају своје обавезе, 

спремне су да помогну другима, 

а и да потраже помоћ када 

затреба. 

На крају школске године број 

одличних ученица је исти као и 
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последице на његов професионални развој. код донетог успеха на почетку 

школске године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према сопственом 

здрављу познајући одлике здравих стилова 

живота и последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и хигијени 

просторија које користи, 

- препознаје сопствена и туђа осећања и на 

социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима исказаним у 

медијима и непосденом окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и окружење, 

- одговорно се односи према сопственој и 

туђој безбедности у дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску вршњака, 

- у стресним ситуацијама конструктивно 

реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће особе 

уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- уме конструктивно да користи слободно 

време. 

 

   Когнитивни исходи су 

остварени у највећем проценту. 

   Код ученица је примећена  

емотивна зрелост, свесност и 

знање о здравим стиловима 

живота, научиле су да воде 

рачуна о личној и хигијени 

својих соба, да  конструктивно  

користе своје слободно време. 

Сарадња са вршњацима и 

млађим од себе је веома добра, 

а такође и способност уочавања 

разлике између безбедног и 

небезбедног понашања. 

      Воде рачуна о сопственим и 

туђим осећањима и контролишу 

своје емоције, посебно у 

стресним ситуацијама.   

Упознате су са штетним 

последицама  и проблемима 

које стварају хемијске и 

нехемијске зависности и  

прихватиле упутства да воде 

рачуна када се нађу у  

ситуацијама које су им сумњиве 

и нејасне. 

 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

- својим понашањем и поступцима показује 

да уважава различитост и поштује права 

других, 

- препознаје предрасуде, дискриминацију, 

нетолеранцију и реагује на њих, 

- уме да комуницира на конструктиван 

начин, 

- испољава социјално пожељне облике 

понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно решава сукобе са 

вршњацима и одраслима, „напада проблем, 

а не особу“, 

- прихвата одговорност за сопствено 

понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан тима, 

 

   Све ученице су прихватиле 

живот у заједници. Међусобно 

поштовање и прихватање 

различитости је допринело 

успешној сарадњи, међусобном 

разумевању и помагању у 

васпитној групи. Препознају 

предрасуде, боре се против 

дискриминације, разлика и 

нетолеранције. Знају да реше 

сукобе на конструктиван начин, 

прихватају одговорност за своје 

понашање. 

    Велики број ученица је 

учествовао у активностима 
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- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које организује 

дом, 

- иницира или прихвата промене усмерене 

ка унапређивању квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ другима који 

имају тешкоће. 

Дома, а такође и у комисијама 

за побољшање квалитета 

живота и стандарда ученика. 

   У изузетним ситацијама 

показале су спремност да пруже 

помоћ онима којима је 

потребна. 

 
 

Индивидуални рад 
  Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица. 

Појачан васпитни рад  Појачан васпитни рад је био примењен на почетку школске године 

са ученицама које су први пут у дому, ради лакше адаптације. 

 

Састанак васпитне 

групе 

  Састанци су одржавани најманје два пута у току радне недеље, а у 

току прва два месеца три или четири пута недељно. На њима су 

решавани текући, свакодневни проблеми  групи, ученице с 

извештаване о одлкама ПВ васпитача, анализирн успех у школи, 

договарано о свим активностима и дешавањима у групи. 
 

Сарадња са 

родитељима 

    Сарадња се одвијала најчешће телефонски, по потреби. Родитељи 

су се јављали да би захтевали најчешће продужени излазак. Ретки су 

они који су долазили у Дом у укуључивали се у процес адаптације, 

рада или других активности ученица. 

 

 

Сарадња са школама 

  Са школом и разредним старешинама сарадња постоји током читаве 

школске године, а нарочито је интензивна на крају класификационих 

периода. Након уоченог лошег успеха или проблема у раду 

појединих ученица, контактиране су разредне старешине. Разговором 

о датом проблему, заједнички смо долазили до решења, увек имајући 

у виду интересе ученица и оно што је у датом тренутку најбоље за 

њих.  

 
Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Литерарна  Драмска Спортска  Збавне активн. 

2 1 1 8 9 

Учешће ученица у осталим активностима  Укупно 

сусрета 

Учешће ученица 

Спортски сусрети са домовима  7 8 

Спортски сусрети са школама 1 7 

Сусрети са спортистима 1 2 

 

 

 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

 

Секције и 

комисије 

Одбојкашка секција 

Кошаркашка секција 

Ликовна секција 

Плесни клуб Артем 



 

19 

 

Извештај о раду  II васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученица у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

29 0 0 29 

Распоред ученица по школама 

I 

гимназија 

II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

4 6 5 1 5 0 4 4 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

8 5 9 7 

Успех ученица 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полугодиште Крај године 

4,70 4,26 4,63 4,63 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

9 3 0 0 0 0 

 
Теме реализоване  у  II васпитној групи 

 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

   

  1. Права, обавезе и одговорности ученика у Дому 

  2. Адаптација ученика на нову животну средину 

  3. Организација, функционисање и правила живота у 

дому 

  4. Упознавање са градом ( важне информације о 

превозу, институцијама) 

септембар 

септембар, октобар 
(током године) 

 

септембар 
 

октобар 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

1. Чиниоци од којих зависи успех у учењу 

2. Мотивација за учење   

3. Планирање учења  и учење по плану   

4. Праћење тока и ефеката учења 

5. Култура читања, говора и писменог општења 

6. Помоћ вршњака у учењу 

7. Какву школу видим и какву школу желим 

8. Методе и технике успешног учења  

9. Анализа успеха: како побољшати успех? 

10. Како лакше запамтити а теже заборавити? 

11. Професионална оријентација 

12. Пажња и концентрација 

март 

децембар (током године) 

септембар 

децембар 

март 

јануар 

мај (током године) 
 

октобар (током године) 
 

новембар 

новембар 

мај 

 

 

 

 

  1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање и 

самопоуздање 

  2. Вршњачко насиље: скривени облици вршњачког 

насиља 

 

 

април 

 

септембар 
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Животне 

Вештине 

  3. Конфликти и конструктивно решавање 

конфликата 

  4. Здрави стилови живота 

  5. Конструктивна комуникација- узроци проблема у 

комуникацији 

  6. Љубав од лепоте и радости до туге и проблема 

  7. Стрес и како га превазићи 

  8. Исхрана и здравље младих 

  9. Болести зависности и њихове последице 

10. Каријерно вођење: шта значи професионална 

оријентација 

11. Организација слободног времена 
 

мај 
 

април 

октобар 
 

март 

април 

децембар 

јануар 

новембар 
 

фебруар 

 

јануар 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

  1. Како стећи и сачувати пријатеља 

  2. Активности које организује дом и начин 

учествовања у њима 

  3. Дијалог и толеранција 

  4. Свети Сава школска слава 

  5. Безбедност ученика у Дому 

  6. Насиље- зашто, како поступати и како се 

заштитити 

  7. Сарадња- тимски рад 

  8. Бонтон 
   

децембар 

новембар (током 

године) 
 

мај 

јануар 

октобар (током године) 

јун 

март 

јун 

Укупно   35 тема 

 

Реализација  

   Све теме предвиђене Годишњим програмом васпитног рада су у потпуности 

реализоване. Неке теме из области адаптације и учења, као и оне које су од 

великог значаја за живот, рад и безбедност ученица, обрађене су и више пута у 

току године. 
 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

- познаје организацију рада у дому, као 

н начин његовог функционисања 

-  поштује правила понашања у дому, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су дом 

и школа. 

   Исходи везани за ову програмску 

област су у потпуности остварени. 

Све ученице добро познају и 

поштују правила Кућног реда дома. 

Исход који се односи на одвојеност 

од куће је код свих ученица 

остварен, ни једна ученица није 

имала проблем са адаптацијом на 

дом. 

 

 

 

 

 

 

- прилагођава навике учења на услове 

у дому, 

- процењује сопствени школски успех 

и узроке тешкоћа, 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

 

 

   Исходи који се односе на 

програмску област везану за учење, 

су скоро у потпуности остварени.   

Већина ученица ефикасно 
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Учење 

и школска 

успешност 

 

- зна да постави реалистичне циљеве и 

преузме одговарајуће активности за 

њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за учење и 

постизање школског успеха, 

- редовно испуњава школске обавезе, 

- спреман је да учествује у 

организованим додатним 

активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које имају 

последице на његов професионални 

развој. 

примењујуе стратегије учења, док 

код мањег броја ученица постоји 

проблем који се тиче навика учења у 

дому. Приметан је пад школског 

успеха код ученица прве године, 

што је и очекивано с обзиром на низ 

нових животних околности у којима 

су се нашле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе и сопствене 

потребе,  

-познаје одлике здравих стилова 

живота и  одговорно се односи према 

сопственом здрављу, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени заједничких просторија  

- препознаје сопствена и туђа осећања  

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да 

бира неризичне ситуације и окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у дому 

и окружењу, 

- уме да се одупре притиску вршњака, 

- конструктивно реагује у стресним 

ситуацијама, 

- тражи помоћ од одговарајуће особе 

уколико има тешкоће које не може сам 

да реши, 

- уме да управља слободним временом 

     Исходи су код велике већине 

ученица успешно остварени. Две 

ученице имале су проблем са 

личном хигијеном, као и са вођењем 

рачуна о уредности и  хигијени 

заједничких просторија. 

     Ученице су научиле да 

препознају сопствена и туђа осећања 

и  спремне су да помогну једне 

другима. Код једне ученице изостаје 

спремност да говори о својим 

осећањима.  

     У потпуности су упознате  са 

вештинама комуникације, појмом 

невербалне комуникације. 

Међусобна комуникација је доста 

добра, као  и комуникација са 

групним васпитачем.  Уочава се да 

је повезаност већа међу ученицама 

које долазе из истог места и иду у 

исту школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на конструктиван 

начин, 

- испољава социјално пожељне облике 

     

 

      Предвиђени исходи су у 

потпуности остварени.  Ученице 

испољавају социјално пожељне 

облике понашања и знају да 

конструктивно реше сукоб.   

Усмерене су да активно учествују у 

активностима које се организују у 
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Живот 

у 

заједници 

 

 

понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно решава сукобе 

са вршњацима и одраслима, „напада 

проблем, а не особу“, 

- прихвата одговорност за сопствено 

понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан тима, 

- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању квалитета 

живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ другима 

који имају тешкоће. 

дому и својим учешћем доприносе 

афирмацији дома. 

       У циљу припреме за 

конференцију Васпитни рад у 

домовима ученика средњих школа 

Републике Србије, на Борском 

језеру, одрађене су радионице ,,Дом 

очима ученика“  са ученицама првих 

и завршних разреда свих васпитних 

група. 

 

 

 

Индивидуални рад 

    Индивидуални рад са ученицама обављао се свакодневно у скаду са 

актуелним догађајима у васпитној групи, као и ускладу са личним 

потребама и активностима  ученица. 

 

Појачан васпитни 

рад 

 

Појачан васпитни рад односио се на појединачне случајеве везане за 

личну хигијену и хигијену собе. Осим тога појачан васпитни рад 

одвијао се са ученицом првог разреда, која је крајем октобра имала 

смртни случај у породици. Ученици је пружена подршка и упућена је 

на то коме све може да се обрати за помоћ. 

 

 

Састанак васпитне 

групе 

    Састанци са васпитном групом  организовани једном месечно, током 

сваког полугодишта. Одржано је укупно 11 састанака васпитне групе. 

На састанцима васпитне групе ученице су обавештаване о актуелним 

догађајима у дому, вршила се анализа успеха и изостанака на 

класификационим периодима, говорило се о хигијени соба и 

заједничких просторија и разматрана су текућа питања актуелна у том 

тренутку. Састанцима је у просеку присуствовало 20 – 25 ученица. 

 

Сарадња са 

родитељима 

    Сарадња са родитељима одвијала се у већини сучајева у 

континуитету од почетка до краја школске године. Родитељи си 

обавештавани о свим променама које у се дешавале на нивоу дома. 

Родитељи ученица треће године, су показали највише интересовања за 

понашање и рад ученица током њиховог боравка у дому . 

 

Сарадња са школама 

  Сарадња са школама је била  континуирана и подразумевала је 

разговоре са разредним старешинама и појединим професорима 

стручних предмета. Сарадња се у главном одвијала након 

класификационих периода, а у појединим случајевима и чешће. 

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

   Новинарска Забавне 
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Извештај о раду III васпитне групе  за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученица у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

29 0 0 29 

 
Распоред ученица по школама 

I 

гимназија 

II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медици 

нска 

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

4 8 6 1 1 4 5 0 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

10 7 4 8 

Успех ученица 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,64 4,16 / 4,44 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

8 2 1 1 1 0 

 
Теме реализоване  у  III васпитној групи 

 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

   

  1. Упознавање ученика са Домом и стварање услова за 

учење 

  2. Организација, функционисање и правила живота у 

дому 

  3. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

  4. Процес адаптације на нову средину 

  5. Окружење у коме су школа и дом 
 

септембар  
 

септембар (током 

године) 
 

октобар (током 

године 

септембар  

септембар  
 

   1. Планирање учења  и учење по плану   септембар  

Плесни студио Литерарна  Драмски студио секција активн. 

4 1 2 3 10 

 

 

 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

Интересни рад српски језик и књижевност  

Секција за културно забавни живот 

Поетско сценски приказ 

Нутриционистички клуб 

Новинарска секција 

Ажурирање сајта и фејсбук странице 
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Учење 

и школска 

успешност 

 

  2. Методе и технике успешног учења (стратегије 

учења) 

  3. Мотивација за учење   

  4. Пажња, концентрација  на рад 

  5. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

  6. Праћење тока и резултата учења 

  7. Помоћ вршњака у учењу 

  8. Професионална орјентација и развој 

  9. Читање – развој и унапређивање учења, вештине и 

брзина читања 

 

октобар (током године) 
 

октобар (током године) 
 

новембар, јануар 
 

фебруар, март 

октобар, јануар 

март 

  јун 

новембар, мај 

  

 

 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

  1. Слика о себи 

  2. Емоције и емоционалне тешкоће 

  3. Морал и вредности 

  4. Исхрана и физичка активност 

  5. Здравље и хигијена 

  6. Хемијске и нехемијске зависности 

  7. Сексуално и репродуктивно здравље 

  8. Животне вештине, доношење одлука, решавање 

проблема 

  9. Супротстављање притиску вршњака 

10. Стрес и начини његовог превазилажења 

11. Ризична понашања и управљање ризицима 

12. Безбедно и небезбедно понашање у контексту 

здравља 

13. Безбедност у дому 

14. Организација слободног времена 

новембар 

фебруар 

децембар 

октобар 

март 

новембар 

март 

 

април 

децембар 

јануар 

децембар 

октобар 

март 

мај 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

  1. Уважавање различитости 

  2. Толеранција, поштовање права других 

  3. Конструктивна комуникација, узроци проблема у 

комуникацији 

  4. Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

  5. Конфликти, врсте и стилови поступања у 

конфликтима 

  6. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

  7. Развијање вештине ненасилне комуникације 

  8. Активности које организује дом и начин 

учествовања у њима 
 

децембар 

октобар 

 

јануар 

 

април 

 

новембар 

мај 

април 

 

април 

Укупно 36 тема 

  

 

 

 

 

 

Реализација  

    Васпитни рад је планиран тако  да подразумева  поштовање узрасних 

карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима,  а да 

истовремено омогућава васпитачу да боље упозна и прати ученике, њихове 

потребе, интересовања, могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим 

одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику. 

     У првом полугодишту теме раелизоване према утврђеном распореду. 

Пошто је одлуком Министарства распуст за ученике продужен за недељу дана, 
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то је и прва тема предвиђена за друго полугодиште померена унапред. Такође, 

све теме из другог полугодишта реализоване су благовремено и успешно.  

    С обзиром да између свих ових области постоји веза и да су оне неодвојиве 

и природно се прожимају, тако су и теме и облици рада, методе и технике које 

су коришћени при реализацији тема  међусобно интегрисани и реализовани на 

свим узрастима. У току године је, у складу са конкретним потребама и 

дешавањима на нивоу групе, дошло до допуњавања и проширивања појединих 

тема, а добар део тема је обрађен више пута. 
 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

 

 

 

- познаје организацију дома, 

начин његовог 

функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које 

се односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће 

и живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у 

коме су дом и школа, 

- зна где и на који начин може 

да добије потребне 

информације и помоћ. 

  Сви исходи су остварени на сазнајном нивоу 

код свих ученица. Поштовање Кућног реда на 

различитом је нивоу код ученица, зависно од 

степена њихове заинтересованости и 

одговорности, упознате су са организацијом 

живота и рада у Дому. 

     На емоционалном нивоу остварен исход 

који се односи на прихватање одвојености од 

куће и прилагођавање на нову школску 

средину код већег броја ученица. Изузетак је 

једна ученица са којом сам имала појачан 

индивидуални рад и помоћ у адаптацији, 

укључујући и њене родитеље. 

   На вољном нивоу оствареност исхода је 

задовољавајућа, јер и кад се у нечему не 

сналазе, спремне су да траже помоћ и 

информације. Значајно је напоменути да је 

већина спремнa да помогне другима, што 

указује на чињеницу  да је вољни  исход 

остварен у значајној мери. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени 

школски успех и узроке 

тешкоћа, 

- поставља реалистичне 

циљеве и предузима 

одговарајуће активности за 

њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне 

и дугорочне планове 

    

    Исходи у овој области су у највећој мери 

остварени. Код појединих ученица проблем 

се јавља када сазнања треба применити, што 

сам уочила и донекле успела да их упутим у 

начин повезивања знања из различитих 

предмета, а такође и са ситуацијама у животу. 

    До значајног пада постигнутог успеха 

дошло је код једне ученице III разреда, и код 

једне ученице IV- тог, што сам очекивала још 

од почетка школске године, јер сам 

приметила да су и једна и друга промениле 

своје понашање и приоритете у односу на 

предходне године. И поред интезивне 

сарадње са родитељима и школом успех је 

изостао. Планирање учења и постављање 
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Учење 

и школска 

успешност 

 

активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у 

учењу благовремено тражи 

помоћ, 

- показује спремност да 

другима помогне у учењу 

области коју добро познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из 

области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке 

које имају последице на његов 

професионални развој. 

адекватних циљева су  само делимично 

остварени код тих ученица.  

    Код ученице   првог разреда, зуботехничар, 

уочава се   недостатак жеље, мотивације и 

недовољне остварености вољних исхода. 

    Код већине ученица у васпитној групи 

уочава се прилагођавање навика учења 

условима у Дому, познавање метода и  

стратегија учења, постављање реалистичних 

циљева, заинтересованост за школски успех 

што доводи и до одличних резлтата у учењу. 

    Добар део ученица показује спремност да 

другима помогне у учењу и решавању 

школских задатака, а такође да учествује у 

организованим додатним активностима. 

    Код навећег броја ученица  матураната 

остварени су и емоционални и вољни исходи 

готово у потпуности и постоји потпуна 

контрола над планирањем процеса учења, 

како у школи тако и за пријемни испит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, 

сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова 

живота и последица 

негативних животних навика, 

- води рачуна о личној 

хигијени и хигијени 

просторија које јористи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално 

прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос 

према информацијамаи 

вредностима исказаним у 

медијима и непосденом 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

(хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и 

окружење, 

   

     Сазнајни исходи су готово у потпуности 

реализовани. Ученице имају сазнања о 

здравим стиловима живота и последицама 

негативних животних навика.  

     Због потреба и дешавања у школи и 

околини, у току школске године, доста је 

рађено на темама о пушењу, алкохолизму, 

наркоманији и свим пороцима који прете 

младом човеку у данашње време. Посебна 

пажња посвећена је темама о безбедности 

ученика при коришћењу интернета. 

     Ученице углавном препознају сопствена и 

туђа осећања, спремне су да помогну 

другима. Уочава се да је повезаност већа 

међу ученицама које похађају исту школу, 

као и код ученица које су дошле из истог 

места и школе. Код једног броја ученица 

изостаје спремност да се говори о сопственим 

осећањима. 

     Упознате су са вештинама ненасилне 

комуникације, имају добру међусобну 

комуникацију и комуникацију са групним 

васпитачем, осталим васпитачима, као и свим 

особљем у Дому. 

    Ученице су научиле како и од кога да 

траже помоћ, уколико одређени проблем не 
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- одговорно се односи према 

сопственој и туђој 

безбедности у дому и 

окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће 

које не може сам да реши, 

- уме конструктивно да 

користи слободно време. 

могу саме да реше. 

    На основу анкетних испитивања, као и 

разговора са ученицама, исходи који се 

односе на безбедност ученика су остварени. 

Сви испитани ученици се у Дому осећају 

безбедно, сматрају да насиљa у Дому нема.  

    Ученице су научиле правилно да користе 

слободно време, већина њих је укључена у 

активности које се организују у Дому. 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

- својим понашањем и 

поступцима показује да 

уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, 

нетолеранцију и реагује на 

њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално 

пожељне облике понашања у 

односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно 

решава сукобе са вршњацима 

и одраслима, „напада проблем, 

а не особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде 

члан тима, 

- аргументовано износи 

сопствено мишљење, 

- учествује у активностима 

које организује дом, 

- иницира или прихвата 

промене усмерене ка 

унапређивању квалитета 

живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

     Групна динамика је на на  високом нивоу. 

Складност у групи је задовољавајућа. У 

мањој мери  издвајају се две ученице првог 

разреда, од којих је једна ангажована у 

музичким активностима ван Дома, а друга је 

незаинтересована за све што се дешава у 

Дому.  

     У раду са групом на развијању односа са 

другима, ослањала сам се на помоћ старијих 

чланова групе, посебно на председника 

васпитне групе, која ми је пуно помогла код 

остваривања исхода који се односе на 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања и 

конструктивну комуникацију. Старије су 

биле добар пример млађим ученицима. 

Остварена је добра комуникација између 

ученица матураната и ученица првог разреда, 

уз подршку и помоћ коју су старије ученице 

пружале млађим у свим сегментима живота и 

рада. 

     Може се закључити да је вољни исход који 

се односи на спремност да пруже помоћ 

онима које имају тешкоће, остварен  на 

високом нивоу. Ученице конструктивно и 

ненасилно решавају сукобе и ризичне 

ситуације. 

   Посебно бих истакла да већина ученица у 

групи уме да аргументовано и слободно 

износи сопствено мишљење, а да при томе 

уважава различитост и поштује права других.        

У групи нема дискриминације ни по ком 

основу, толеранција је на задовољавајућем 
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нивоу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални рад 

     

    Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

афинитетима, активностима и потребама ученица. Ученицама I разреда 

пружана је помоћ у процесу адаптације на нову средину и школу и 

одвојеност од куће, сталним разговорима и подршком. Проблеми у 

прилагођавању на домски начин живота, решавани су свакодневно, 

вођени су разговори у смислу разјашњавања, објашњавања, саветовања 

и у највећој мери оснаживања за превазилажење криза као и на 

подизању самопоуздања. 
    Утицала сам на чланове групе, њихово међусобно зближавање, уочавање 

проблема других, охрабривала ученице да истрају и изборе се са већином 

тешкоћа на које су наилазиле. Велика пажња је посвећивања безбедности 

ученица у Дому и ван њега. 

     Посебна пажња је посвећена подизању свести о постојању проблема 

било у учењу, односу са вршњацима, родитељима, дефинисању циљева 

или било ком другом проблему. Велика пажња посвећена је учењу и 

успеху ученица. Циљ је био проблеме ученица учинити видљивим, 

како би их могли тематизовати, разговарати о њима и заједнички их 

кориговати. 

 

 

Појачан васпитни рад 

 

   Појачан васпитни рад, поред ученица са лошим успехом у школи, 

интензивно је примењен у случају три ученице којима су због 

непоштовања Кућног реда Дома изречене васпитно дисциплинске 

мере. Обухватао је свакодневну контролу, разговор, упутства, а код 

једне ученице и друштвено користан рад по одлуци Дисциплинске 

комисије. Уз сарадњу родитеља, педагога и васпитача појачан васпитни 

рад је показао своје позитивне ефекте у планираном року, код свих 

ученица. 
  

 

 

 

 

 

Састанак васпитне 

групе 

    Састанци са васпитном групом су организовани онда када је требало 

ученице упознати или подсетити их на нека правила понашања, када је 

требало организовати неку активност, договорити се о даљем раду или 

на захтев ученика уколико се десио неки проблем у групи. Одржано је 

девет таквих састанака (записници се налазе у дневнику васпитног 

рада). Ученице су обавештаване о одлукама Педагошког већа које се 

односе на њих, њихов живот и рад у Дому, учешћу и постигнутим 

резултатима на такмичењима на којима су учествовали станари Дома. 

Углавном је било речи о актуелним дешавањима у Дому, о школској 

успешности ученика и о поштовању Кућног реда Дома, личној 

хигијени и хигијени соба. Ученице су имале могућност да питају, да 

изнесу своје мишљење и подстицане су на критичко размишљање уз 

изношење аргумената. Састанцима је присуствовало просечно 22 до 24 

ученица. 
 

 

 

    Чести контакти са родитељима, посебно ученика првог разреда 

олакшали су процес адаптације ових ученика у великој мери. Родитељи 



 

29 

 

Сарадња са 

родитељима 

појединих ученика су били посебно ревносни у сарадњи, 

заинтересовани за рад и понашање своје деце, док постоје и родитељи 

који нису били спремни на сарадњу, осим у случајевима када треба да 

одјаве своју децу за излазак, после повечерја. Појачана сарадња је 

обављена са родитељима ученица које су добиле васпитно 

дисциплинске мере за непоштовање Одредаба Кућног реда Дома. 

Поједини родитељи су обавили сарадњу са стручним сарадником, 

педагогом Дома, која им је помогла у решавању различитих проблема 

(лични проблеми, недовољно самопоуздање,  несигурност у избору 

даљег школовања- професионална оријентација). 

    Са аспекта целе васпитне групе гледано, сарадња са родитељима је 

била углавном телефонским путем, врло мали број родитеља је 

посећивао Дом. 
 

 

 

 

Сарадња са школама 

  Сарадња са школама је била редовна и добра. Контакт са предметним 

наставницима, разредним старешинама и педагозима школа одвијао се 

по потреби и био је одличан и користан. 

     Најчешћа сарадња је била са разредним старешинама појединих 

ученица првог и четвртог разреда, јер су периодична и неоправдана 

изостајања тих ученица са наставе одређених предмета захтевала 

интервенцију, па је ова сарадња била веома корисна и успешна и ова 

појава је на време прекинута код већине ученица. 

 
Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Литерарна  Музичка  Спортска  Збавне активн. 

2 2 1 7 9 

Учешће ученица у осталим активностима  

Манифестација  Учешће ученица 

„Радионица за примењену физику и електронику“   - ПМФ 1 

Српски научници:  „Трагом Павла Савића“ – ПМФ –   2 постера 2 

ЈАЗАС – обука и волонтер 1 

 Укупно сусрета  

Спортски сусрети са домовима  3 7 

Спортски сусрети са школама 6 2 

Сусрети са спортистима 2 3 

 

 

 

Извештај о раду IV васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

Интересни рад физика и математика  

Рад са компјутерима 

 

Секције и 

комисије 

Плесни студио  

Етно музика 

Стони тенис 

Ажурирање сајта 
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Број ученица у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

29 0 0 29 

Распоред ученица по школама 

I гимназија II гимназија I 

техничка 

 

Медицин 

ска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

Mузичка 

3 10 5 1 5 4 1 0 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

12 10 4 3 

Успех ученица 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

,74 4,31 4,66 4,66 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

14 1 0 0 0 0 

 

Теме реализоване  у  IV васпитној групи 
 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

   

  1. Адаптација  - социјални и образовни аспекти 

  2. Упознавање са градом ( важне информације о      

институцијама, превозу...) 

  3. Права, обавезе и одговорности ученика  у Дом 

септембар  
 

септембар 
 

септембар 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Учења по плану  и планирање учења   

  2.Стратегије учења 

  3. Мотивација за учење   

  4. Пажња и  концентрација   

  5. Чиниоци успешног учења  

  6. Праћење тока и ефеката учења 

  7. Учење по моделу 

  8. Професионални развој 

  9. Извори знања и средства учења                                                                                    

10. Анализа успеха; Како побољшати успех? 

септембар  

септембар  

септембар, током године 

новембар  

октобар  

децембар, током године 

јануар  

мај  

јануар  
новембар фербуар, април,  јун  

 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

  1. Упознај  себе 

  2. Играј за живот ( хемијска и нехемијска 

зависност) 

  3. Комуникацијске вештине 

  4. Исхрана и млад 

  5. Игром до знања 

  6. Основна начела функционисања породице 

  7. Романтична љубав 

  8. Стрес и борба против стреса 

  9. Невербална комуникација 

септембар, јун  

 

децембар  

март  

новенбар 

март  

новембар  

фебруар  

март  

 април  



 

31 

 

10. Животне вредности 

11. Изражавање осећања 

мај  

март  

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

  1. Школа и наставници какве желимо 

  2. Толеранција и дијалог 

  3. Међулична наклоност ;  пријатељство 

  4. Масовни медији 

  5. Односи са вршњацима – сарадња у групи 

  6. Толеранција и дијалог 

  7. Конструктивно решење сукоба 

  8. Проговоримо другачије 

  9. Бонтон 

10. Домске активности, организација слободног 

времена 

11. Безбедност у Дому 

12. Насиље, злостављање, занемаривање 
 

децембар  

мај  

март, јун  

мај  

октобар, јануар  

мај  

април  

април  

децембар, јун 

 

децембар  

октобар  

мај  

Укупно   36 тема 

  

Реализација  

   Све тема планиране планом и програмом васпитног рада су у потпуности 

реализоване кроз индивидуални рад  и   рад у малој групи уз активно учешће 

свих ученица. Поједине теме су се реализовале и више пута. 
 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

- познаје организацију дома, начин 

његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су 

дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

      Ученице су упознале, прихватиле и у 

домским условима функционишу по 

правилима КРД. Адаптација је текла без 

проблема код свих нових ученица,  није 

било потешкоћа око одвојености од куће и 

имале су изграђен  висок степен 

хигијенских навика. Научиле су на који 

начин и од кога могу да добију све потребне 

информације и помоћ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће 

активности за њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

   

 

 

      Научиле су да примене стратегије учења, 

планирају своје време и руководе се тим 

планом.  Знају да процене своје знање и свој 

успех. Врло радо излазе у сусрет, да 

помогну  онима који имају проблема у 

учењу. Учествују у додатним активностима  

и постижу добре резултате на такмичењима, 
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успешност 

 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју 

добро познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из области 

за коју је заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

како у Дому тако и у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, сопствене 

потребе, интересовања, 

могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које јористи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално 

прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима 

исказаним у медијима и 

непосденом окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме 

да бира неризичне ситуације и 

окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

 

 

     Реалне су у сопственој процени себе и 

других, знају да искажу сопствене потрбе 

али и да саслушају и помогну другима, 

препознају сопсвена али и туђа осећања, 

воде рачуна о хигијени, здрављу, познају 

принципе здраве исхране. Разумно се 

понашају у сукобима, одупиру се притиску 

вршњака, веома им је важна безбедност и 

осећај сигурности који пружа Дом.  

Упознате су са последицама ризичног 

понашања и одговорно се односе према 

себи. 
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- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које не 

може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и 

одраслима, „напада проблем, а не 

особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

 

     Комуницирају, социјално едуковане, 

владају правилима у сукобу, знају да 

сарађују и буду одани чланови тима. Врло 

радо су учествовале у свим домским 

активностима и поносно представљале Дом 

на регионалним и републичким 

такмичењима. 

       У циљу припреме за конференцију 

Васпитни рад у домовима ученика средњих 

школа Републике Србије, на Борском језеру, 

одрађене су радионице ,,Дом очима 

ученика“  са ученицама првих и завршних 

разреда свих васпитних група.  

 

Индивидуални рад 

    Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица. 

 

 

Појачан васпитни рад 

 

   Појачан васпитни рад био је примењен у случају једне ученице  због 

непостигнутог успеха у школи (велики број слабих оцена на 

класификационим периодима). Обухватао је планирање и репланирање 

времана учења, проверу наученог (преслишавање кроз рад у паровима), 

продужено време учења, разговоре о дешавањима у школи, познавање 

резултата усмених одговора  и тестова, анализа постигнутог. 

 

 

    Састанци са васпитном групом су организовани онда када је требало, 

а најчешће се поклапало са терминима Педагошког већа васпитача, што 
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Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

 

Фолклор  

 

Плес  

 

Драма 

Литерарна 

/новинарска 

 

Ликовна   

 

Спортска  

Забавне 

активн. 

Нутриц. 

клуб 

4 1 2 2 3 6 8 9 

Учешће ученица у осталим активностима  

Манифестација  Учешће ученица 

ЈАЗАС – обука и волонтер 1 

Хемијада 4 

 Укупно 

сусрета 

 

Спортски сусрети са домовима  3 7 

Спортски сусрети са школама 3 2 

Сусрети са спортистима 2 3 

 

Извештај о раду V васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученица у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

30 1 1 30 

Распоред ученица по школама 

I гимназија II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

2 4 4 0 3 6 7 4 

Распоред ученица по разредима 

Састанак васпитне групе је и представљало обавезну тачку дневног реда. Ученице су 

обавештаване о актуелним дешавањима у Дому и припремане на оно 

што је требало да се догоди (узимање учешћа на Домијадама, забавним 

вечерима, присуствовање трибинама најављених гостију...). Стална 

тема је био и  

Кућни ред дома као и лична и општа хигијена у домским условима.…. 

 

Сарадња са родитељима 

    Kонтакти са родитељима обично су остваривани у тренуцима када су 

ученице имале захтеве за продужене изласке, осим у једном случају, 

где је тај контакт био условљен школским неуспехом.  

 

Сарадња са школама 

    Сарадња са школама се само у једном случају  одвијала чешће, ван 

класификационих периода,  код ученице која није имала 

задовољавајући школски успех  и ту је сем разредног старешине био 

укључен и школски педагог. У осталим случајевима сарадња се 

одвијала по завршеном класификационом периоду. 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Интересни рад хемија 

 Ликовна секција 

Секција за културно забавни живот у Дому 

Секција за естетику и естетско уређење Дома  

Нутриционистички клуб 
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I разред II разред III разред IV разред 

7  7 8 

  
  На почетку шк.год. Прво полугодиште 

4,63 4,25 4,57 4,57 

  Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно похв. Опомена   Укор Укор пред искљ. Искључење  

7 3 0 2 0 0 
 

 

Теме реализоване  у V васпитној групи 

Област Теме Време 

реализације 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

  1. Упознавање ученика са органиѕацијом живота и    

рада у Дому 

  2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

  3. Адаптација на Дом и школу 

  4. Упознавање ученика са најважнијим објектима у 

граду 

  5. Одвојеност од куће- задатак или проблем 

 

септембар 

 

септембар 

септембар 

септембар 

септембар, 

октобар 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења  и учење по плану 

  2. Методе и технике успешног учења и преслишавање 

  3. Концентрација и мотивација 

  4. Памћење и заборављање 

  5. Чиниоци од којих зависи успех у учењу 

  6. Методе читања 

  7. Способност за  учење 

  8. Неуспех и како га превазићи 

  9. Анализа школског успеха. Мере за побољшање 

успеха развој 

септембар,март 

октобар 

новембар, март 

јануар 

октобар, новембар 

октобар 

новембар 

октобар, март 

током године 

мај 

 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

  1. Упознај себе као личност 

  2. Емоције и емо 

10. Професионални ционалне тешкоће 

  3. Морал и вредности 

  4. Исхрана. Поремећај исхране 

  5. Хигијена (лична и заједничких просторија) 

  6. Хемијска зависности (пушење, алкохол, дрога) 

  7. Нехемијска зависност (интернет, коцка) 

  8. Сексуалност и репродуктивно здравље 

  9. Стрес и борба против стреса 

10. Безбедност у Дому 

11. Насиље, злоставњаље и занемаривање 

12. Функција и значај слободног времена  

13. Адолесценција ( одлике зреле личности)  

октобар, мај 

март 

јануар 

децембар, март 

новембар 

децембар 

фебруар 

новембар 

април, јун 

октобар 

јануар 

током године 

март 

   1. Толеранција и разговор 

  2. Комуникације 

децембар, март 

мај 
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Живот у заједници 

 

  3. Конфликти. Превенција конфликта 

  4. Живот и рад у групи 

  5. Активности које организује дом и начин 

учествовања у њима 

  6. Бонтон 

  7. Религија и верско образовање 

мај 

током године 

 

током године 

април 

децембар, април 

Укупно 35 тема 

 

 

 

 

Реализација 

   Све теме предвиђене планом и програмом васпитног рада, реализоване су 

као што је и планирано. Посебан нагласак био је посвећен темама из области 

адаптације на живот и рад у Дому и подручје учења, где се највише радило 

са ученицама првог и другог разреда. Неке од тема обрађене су  једној 

недељи, а неке више пута (према процени и потреби). Такође, велика пажња 

посвећена је темама безбедности ученица, насиља, злостављања и 

занемаривања, толеранцији и поштовању права других, ризичном понашању 

и управљању ризицима, вештини ненасилне комуникације и др. Код 

појединих ученица велика пажња посвећена је теми прихватања личних 

проблема и животних криза, као и превазилажењу одвојености од куће. 

 
 

Исходи Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 
 

 

- познаје организацију дома, начин 

његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су 

дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

    Сви исходи су остварени на 

сазнајном нивоу код свих ученица. 

    У васпитној групи је постигнут 

висок степен поштовања правила 

понашања и норматива Дома.  

     На емоционалном нивоу у 

потпуности је остварен исход који се 

односи на прихватање обавеза у Дому 

и одвојености од куће код свих 

ученица, а посебно код ученица првог 

разреда. 

    На вољном нивоу оствареност 

исхода је задовољавајућа, спремне су 

да траже помоћ и информације 

     Спремне су  да помогну другима, 

што указује на чињеницу  да је вољни  

исход остварен у значајној мери. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће активности 

за њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

 

 

       Исходи су у највећој мери 

остварени. Ученице знају да 

примењују ефикасне стратегије и 

методе учења и да се прилагоде 

условима учења у Дому. 

    До  мањег пада постигнућа дошло 

је код ученица првог разреда, што је 

уобичајено и очекивано, након 

преласка у средњу школу. Планирање 
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Учење и школска 

успешност 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју 

добро познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из области 

за коју је заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

учења и постављање адекватних 

циљева је делимично остварено код 

тих ученица. 

      Код ученица првог разреда у 

првом тромесечју примећена је 

недовољна оствареност вољних 

исхода али је превазиђена у току 

школске године. 

     Научиле су да праве реалне и 

оствариве планове учења, редовно 

испуњавају школске обавезе. Када 

имају тешкоће у учењу знале су да се 

обрате колегама које држе интересне 

групе и да добију помоћ из појединих 

предмета. Такође су спремне а саме 

помогну другарицама којима је то 

потребно, било у учењу, било у неком 

другом проблему. 

     Ученице завршних разреда су 

одговорно и савесно изабрале своја 

будућа занимања.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, сопствене 

потребе,интересовања, могућности, 

-одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које јористи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално прихватљив 

начин изражава емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима 

исказаним у медијима и непосденом 

окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме 

да бира неризичне ситуације и 

окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

 

      

      Ученице имају сазнања о здравим 

стиловима живота и последицама 

негативних животних навика.  

     Због актуелних дешавања у 

друштву више пажње је посвећено 

темама о алкохолизму, наркоманији и 

другим облицима зависности, тако да 

су ученице упућене у последице 

коришћења истих. 

    Ученице препознају сопствена и 

туђа осећања, спремне су да помогну 

другима. Код појединих ученица је 

изостајала спремност да се говори о 

сопственим осећањима, али је у току 

године захваљујући упорним 

разговорима остварена. 

         Упознате су са комуникацијским 

вештинама, имају добру међусобну 

комуникацију и комуникацију са 

групним васпитачем.  

     Ученице се у Дому осећају 

безбедно, сматрају да насиље у Дому 

није присутно. 
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вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које не 

може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

      Знају коме да се обрате у тешким 

ситуацијама или уколико имају 

проблем. 

      Активно користе своје слободно 

време учествујући у активностима у 

Дому, а добар део њих и у клубовима 

у граду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 
 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и одраслима, 

„напада проблем, а не особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

 

     Групна динамика је на  високом 

нивоу. Кохезија групе је 

задовољавајућа., ученице уважавају 

различитост и поштују права других. 

    У раду са групом на развијању 

односа са другима, ослањала сам се на 

помоћ старијих чланова групе, код 

остваривања исхода који се односе на 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика 

понашања и конструктивну 

комуникацију.   

      Остварена је добра комуникација 

између ученица матураната и ученица 

првог разреда, уз подршку и помоћ 

коју су старије ученице пружале 

млађим. 

     Може се  закључити да је вољни 

исход који се односи на спремност да 

пруже помоћ онима који имају 

тешкоће, остварен  на високом нивоу . 

     Ученице конструктивно и 

ненасилно решавају сукобе и ризичне 

ситуације.  

     Ученице знају да  аргументовано и 

слободно износе сопствено мишљење, 

воде конструктивни дијалог и 

показују спремност да прихвате 

исход. 

 
 

 

Индивидуални рад 

     Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица. 

    Крајем децембра у групу је стигла ученица првог разреда ТУШ  “Тоза 

Драговић”  М. Ш. која  учи за кувара, по ИОП 2. Било је потребно да се 

прикључи хомогеној групи која није довољно познавала инклузивне 

проблеме и врло лоше реаговала на сазнање да у групу долази неко 
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другачији, али уз свакодневне разговоре, радионице и причу, М.Ш. су 

прихватили као себи равну. Са ученицом је обављан свакодневни 

васпитни рад из свих програмских подручја. Успешно се и у потпуности 

адаптирала. Имала је помоћ свих другарица са спрата, завршила разред 

са просеком 3,54.  

    Две ученице су прошле кризу због развода својих родитеља. Рађено је 

на њиховом оснаживању и превазилажењу насталих проблема. 

    Једна ученица је пре три године изгубила оца, а након тога их је мајка 

оставила. Хранитељство су преузели баба и деда. Мајка има други брак и 

живи у Крагујевцу. Долазак у средњу школу Н.Ј. је хтела да искористи и 

врати мајку у свој живот. Покушавала је више пута али није успела. У 

дому је добијала подршку, разумевање и сигурност. 

 

Појачан васпитни рад 
 

     Појачан васпитни рад био је примењен у случају 2 ученице којима су 

због непоштовања Кућног реда Дома изречене васпитно дисциплинске 

мере. Једна ученица је као васпитно-дисциплинску меру добила 20 сати 

друштвено-корисног рада које је веома одговорно извршила. Са другом 

ученицом су углавном обављани разговори. Она је имала да одради 

задату тему о предрасудама и толеранцији, коју је презентовала једној 

групи ученица, да би схватила и поштовала различитост. 

Састанак васпитне 

групе 

   Одржано је 8 састанака са васпитном групом, отприлике једном 

месечно када је требало разговарати о заједничким темама и проблемима 

или када је требало обавестити ученице о ставовима и закључцима са 

седница Педагошког већа. 

 

Сарадња са 

родитељима 

    Kонтакти са родитељима су се одвијали различитом динамиком. 

Најчешће су се јављали када је требало да одјаве своју децу за 

продужени излазак, али било је  позива и посета када су хтели да виде и 

чују како су се њихова деца снашла у дому, да ли се понашају примерно, 

да ли и колико уче. Све време је сарадња и подршка родитеља била 

веома јака и заснивала се на обостраном поверењу. 

 

Сарадња са школама 

    У сваком класификационом периоду је остварен контакт са школама 

које ученици похађају. Како су уведени електронски дневници,  да би 

пратили изостанке ученица и оцене остварена је сарадња са педагозима, 

психолозима или заменицима директора школа који су често у 

електронској форми слали податке. У неким специфичним случајевима 

сарадња са разредним старешинама је била појачана. 

 
Учешће ученица у секцијама Дома 

Драмска Литерарна Спортска Забавне активн. 

2 2 4 12 

Учешће ученица у осталим активностима 

Манифестација Учешће ученица 

Холокауст: Култура сећања 1 

Хуманитарни бал у организацији Кола српских сестара 2 

Градски хор Архангели 1 
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Це Укупно сусрета Учешће ученица 

Спортски сусрети са домовима 2 7 

Спортски сусрети са школама 2 2 

Сусрети са спортистима 2 3 

 
 
 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

Интересна група за хемију 

Члан Дисциплинске комисије 

 

Секције и 

комисије 

Координатор Комисије за ученички стандард и 

исхрану 

Класична музика 

Стони тенис 

Фитнес 

 

 

Извештај о раду VI васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученица у групи 

 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

29 1 1 29 

Распоред ученица по школама 

I гимназија II 

гимназија 

I техничка  

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

2 6 5 0 2 2 8 4 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

4 6 11 8 

Успех ученица 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4.64             4.15 4,57 4,57 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

9 5 3 0 1 0 

 
Теме реализоване  у  VI васпитној групи 

 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

   

    1. Упознавање ученика са Домом и стварање услова за 

учење 

    2.  Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

    3. Подстицај адаптације на нову средину (школу и 

дом) 

    4. Упознавање града на Лепеници (окружење у коме 

су дом и школа) 

септембар 

 

септембар-јун 

септембар-јун 

октобар 
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Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Предуслови успешног учења  

  2. Како треба учити? 

  3. Мотивација за учење. Методе и технике успешног 

учења   

  4. Памћење и заборављање у учењу 

  5. Потешкоће у учењу и проблематика код неуспеха 

  6. Праћење тока и резултата учења (анализа 

успешности) 

  7. Читање – развој и унапређивање умења, вештина и 

брзине читања 

  8. Култура говора и писменог општења 

  9. Како треба доћи до информација? 

10. Интернет у дому 

11.Млади и њихова будућност (избор занимања и 

професије) 

септембар-јун 
септембар-децембар 

септембар-јун 
 

сеп., март, мај 

сеп., децембар, феб., 

март, април 

септембар-јун 
окт.,дец.,фебруар 

 

дец.,јан.,март,април 
 

септембар-децембар 
 

септембар-јун 
септембар, мај, јун 

 

 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

  1. Скуп правила за уљудно владање у друштву 

  2. Слика о себи: самоперцепција и самопоштовање 

  3. Проблеми у доба адолесценције 

  4. Декларација о људским правима и правима детета 

  5. Исхрана младих – изазов и храброст одрастања 

  6. Сексуалност и репродуктивно здравље 

  7. Поремећаји који настају услед неправилне хигијене 

  8. Говор тела 

  9. Стрес и начини његовог превазилажења 

10. Како избећи насилништво 

11. Безбедно и небезбедно понашање у контексту 

здравља 

12. Формула за самопоуздање. Осам корака до решења 

сукоба 

13. Феномен слободног времена у дому 

14. Искушење слободног времена 

15. Живот без дроге; могућност за здравље и срећу 

септембар-јун 

децембар, март 

октобар, март 

септембар, јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 
окт.,нов.,фебруар, јун 

 

септембар-јун 

септембар-јун 

окт.,април, мај 
 

септембар-јун 
 

септембар-јун 

септембар-јун 

септембар-јун 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

  1. Толеранција и дијалог. Мој списак за добро 

расположење 

  2. Релаксација кроз причаоницу – уважавање, 

поштовање, сарадња, тимски рад, подршка и помоћ 

онима који имају потешкоће 

  3. Преглед, праћење и учешће у важним културним, 

спорстским и другим манифестацијама 

  4. Стицање, развијање и активности на плану заштите 

животне средине кроз еко теме 

  5. Домске активности кроз секције и комисије 

 

септембар-јун 
 

септембар-јун 

 

 

септембар-јун 
 

септембар-јун 
 

септембар-мај 

Укупно 35 тема 

 

Реализација 

   Све теме предвиђене Годишњим планом рада за школску 2018/2019. годину су 

успешно реализоване, различитом динамиком. Већина тема обрађивана је више 

пута, према тренутним актуелним дешавањима у групи и према потребама 
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ученица. 

 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

- познаје организацију дома, начин 

његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се односе 

на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и живот у 

дому, 

- уме да брине о себи и својим стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су дом и 

школа, 

- зна где и на који начин може да добије 

потребне информације и помоћ. 

 

      Исходи планирани у оквиру 

ове области у потпуности су 

испуњени. Све ученице су 

упознате са организацијом Дома, 

правилима понашања и обавезама 

у Дому. Успешно су се 

адаптирале и прихватиле 

одвојеност од куће. Знају своја 

права и обавезе, као и то коме и 

када да се обрате за помоћ у 

тешким ситуацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне стратегије 

учења, 

- прилагођава навике учења на услове у 

дому, 

- процењује сопствени школски успех и 

узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће активности за 

њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и дугорочне 

планове активности, 

- показује заинтересованост за учење и 

постизање школског успеха, 

- редовно испуњава школске обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима помогне у 

учењу области коју добро познаје, 

- учествује у организованим додатним 

активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које имају 

последице на његов професионални развој. 

       Исходи предвиђени у овој 

области делимично су остварени 

на нивоу групе. Одређени број 

ученица није показивао редовност 

у испуњавању школских обавеза и 

није тражио благовремено помоћ, 

па је долазило до проблема са 

оценама. Утицала сам да промене 

своје стратегије учења, праве 

ефикасније планове учења и 

примењују их, што је довело до 

побољшања успеха.  Научиле су 

да постављљају остварљиве 

циљеве, праве планове и редовно 

испуњавају школске обавезе.  

Све ученице су спремне да 

помогну другима у области коју 

добро познају. 

 

 

 

 

 

 

 

- реално сагледава себе, сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према сопственом 

здрављу познајући одлике здравих стилова 

живота и последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и хигијени 

 

      Исходи предвиђени у овој 

области су у највећој мери 

остварени. Проблем који се 

јављао током године пре свега је 

везан за вођење и одржавање 

хигијене и уредности соба и 
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Животне 

вештине 

просторија које користи, 

- препознаје сопствена и туђа осећања и на 

социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима исказаним у 

медијима и непосденом окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и окружење, 

- одговорно се односи према сопственој и 

туђој безбедности у дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску вршњака, 

- у стресним ситуацијама конструктивно 

реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће особе 

уколико има тешкоће које не може сам да 

реши, 

- уме конструктивно да користи слободно 

време. 

личне хигијене. Свакодневним 

разговорима остварен је напредак 

у односу на почетак године. 

      Ученице знају да препознају и 

поштују своја и туђа осећања, да 

брину о свом здрављу и 

безбедности. Упознате су са 

опасностима  које прате ризична 

понашања.  

    Знају да одреагују у стресним 

ситуацијама. У великом броју су 

учествовале у активностима које 

су организоване у Дому. 

 

 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и поштује 

права других, 

- препознаје предрасуде, дискриминацију, 

нетолеранцију и реагује на њих, 

- уме да комуницира на конструктиван 

начин, 

- испољава социјално пожељне облике 

понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно решава сукобе са 

вршњацима и одраслима, „напада проблем, 

а не особу“, 

- прихвата одговорност за сопствено 

понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан тима, 

- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које организује 

дом, 

- иницира или прихвата промене усмерене 

ка унапређивању квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ другима који 

имају тешкоће. 

 

 

      Исходи предвиђени у овој 

области су остварени. Ученице 

ове групе знају да комуницирају 

међусобно и са другим 

становницима дома на 

конструктиван начин, без 

дискриминације, нетолеранције и 

непоштовања.  

    Ученице испољавају социјално 

пожељне облике понашања  

међусобним односима, поштују 

права других и уважавају 

различитост, знају да прихватају 

одговорност за своје поступке, 

умеју да сарађују међусобно и да 

функционишу као део групе. 
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Индивидуални рад 

Индивидуални рад се са ученицама спроводи свакодневно. Теме 

разговора су првенствено везане за успех у школи, а поред тога воде 

се и разговори везани за актуелна дешавања у васпитној групи и 

дому. Такође се разговара и о личним активностима ученица, 

њиховим потребама и потешкоћама са којима се свакодневно 

сусрећу на личном плану. 

 

 

Појачан васпитни 

рад 

 

Појачан васпитни рад спроведен је у четири случаја, са ученицама 

које су прекршиле Кућни ред дома (ноћење ван Дома без знања 

родитеља и васпитача; понављање лакших прекршаја) и којима су 

изречене васпитно- дисциплинске мере. Са једном ученицом,  која је 

добила укор пред искључење, у појачан рад укључен је и педагог 

дома. Пошто се ради о ученици првог разреда, поред свакодневних 

разговора, радило се на адаптацији, социјализацији и укључивању у 

активности дома.  

Код осталих ученица које су добиле опомену васпитача,  

свакодневно је указивано на потребу поштовања  правила и обавеза 

које важе у Дому. 

О понашању ученица и мерама које су спроведене су обавештени и 

родитељи, који су са своје стране такође утицали на промену 

понашања ученица.    

 

 

Састанак васпитне 

групе 

    Састанци васпитне групе одржани су  8 пута у току школске 

године. Састанци су одржавани у складу са потребама групе, а 

првенствено су обрађиване теме везане за успех у школи. На 

састанцима су ученице обавештаване о актуелним дешавањима у 

Дому, такмичењима која се одржавају на нивоу домова региона и 

републике, предавањима у Дому, променама које су наступиле на 

нивоу нашег дома. 

 

Сарадња са 

родитељима 

    Kонтакт са родитељима се одвијао континуирано током читаве 

године. Најчешће се контакт остваривао телефонским путем, а по 

потреби су родитељи долазили и у Дом. У сарадњи са родитељима 

није било никаквих проблема.  

 

 

Сарадња са школама 

  Са школом и разредним старешинама уска сарадња постоји током 

читаве школске године, а нарочито је интензивна на крају 

класификационих периода. Након анализе успеха или уочених 

проблема у раду појединих ученица, редовно су контактирани 

предметни професори и разредне старешине. Разговором о датом 

проблему, заједнички смо долазили до решења, увек имајући у виду 

интересе ученица и оно што је у датом тренутку најбоље за њих. 

 
Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Ликовна  Музичка  Спортска  Збавне активн. 

2 2 4 3 5 

Учешће ученица у осталим активностима  

 Укупно сусрета Укупно ученица 

Спортски сусрети са домовима  3 7 

Спортски сусрети са школама 4 2 
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Сусрети са спортистима 2 3 

 

 
 
 

Извештај о раду  VII васпитне групе  за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученика у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

28 1 1 28 

Распоред ученика по школама 

I 

гимназија 

II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

2 1 21 0 0 3 1 0 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

7 11 10 0 

Успех ученика 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,31 3,66 / 4,06 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

9 0 0 0 1 0 

 

 

Теме реализоване  у VII васпитној групи 
 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

   

  1. Адаптација на нову животну средину 

  2. Упознавање ученика са животом у Дому 

  3. Одвојеност и одлазак младих од куће 

  4. Права, обавезе и одговорност ученика у Дому 

  5. Упознавање са домским и школским окружењем и 

градом 
 

септембар  

(током године) 

септембар и мај 

(током године) 

септембар  

(током године) 

септембар  

 

 

 

Учење  

и школска  

успешност 

 

1. Планирање учења  и учење према плану  

2. Мотивација и учење   

3. Чиниоци успешног учења 

4. Каријерно вођење – професионална орјентација 

5. Мишљење и учење 

6. Учење, памћење и заборављање 

7. Учење по моделу 

8. Читање  

октобар 

јануар (током године) 

мај 

мај 

март 

децембар 

новембар 

октобар 

Активности васпитача  

на нивоу Дома 

Секције и 

комисије 

Естетско уређење Дома и домске околине 
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9. Методе и технике успешног учења 

10. Праћење тока и ефикасности учења  

11. Извори знања и средства учења 

октобар (током године) 

периодично 

септембар 
 

децембар 

септембар (током 

године) 
јун 

март 

децембар, јун 

мај 

мај 
октобар (током године) 

март 

јануар 

јануар 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

1. Ризично понашање и управљање ризицима 

2. Слободно време и његова функција 

3. Осећања  

4. Младалачка љубав 

5. Говор тела 

6. Прихватање личних проблема и животне кризе 

7. Стрес и начин његовог превазилажења 

8. Безбедност ученика 

9. Исхрана и здравље 

10. Безбедно понашање у контексту здравља 

11. Морал и вредности 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

 

1. Развијање вештина ненасилне комуникације 

2. Агресивно понашање и сукоби 

3. Насиље, злостављање и занемаривање 

4. Социјална интеграција 

5. Толеранција и поштовање права других 

6. Бонтон и манири лепог понашања 

7. Свети Сава- школска Слава 

8. Крагујевачки октобар 

јануар 

април 

октобар, новембар 

март 

новембар 

децембар 

јануар 

октобар 

Укупно   35 тема 

  

 

 

 

Реализација  

 

 

 

 

 

   Све теме предвиђене планом и програмом васпитног рада, реализоване су 

као што је и планирано. Посебан нагласак био је посвећен темама из области 

адаптације на живот и рад у Дому и подручје учења, где се највише радило са 

ученицима првог и другог разреда. Неке од тема обрађене су  једној недељи, а 

неке више пута (према процени и потреби). Такође, велика пажња посвећена је 

темама безбедности ученика, насиља, злостављања и занемаривања, 

толеранцији и поштовању права других, ризичном понашању и управљању 

ризицима, вештини ненасилне комуникације и др. Код појединих ученика 

велика пажња посвећена је теми прихватања личних проблема и животних 

криза, као и превазилажењу одвојености од куће. 

 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

 

 

- познаје организацију дома, начин 

његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

    Планирани исходи остварени су на 

сазнајном и вољном нивоу код свих 

ученика. Потешкоћа, почетком 

школске године, у септембру, било је 

јер је долазило до непоштовања 

одредби Кућног реда Дома од стране 

неколико ученика, од којих је један 

предњачио. Након изрицања 

васпитне мере, дошло је до корекције 

у понашању. Што се тиче одвајања 
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у Дому 

 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су 

дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

ученика од куће и привикавања на 

ново окружење, ситуација је више 

него добра, реално гледајући. 

    Ученици добро познају своја права 

и обавезе у Дому, знају коме се треба 

и када обратити за потребне 

информације или врсту помоћи. 

Познато им је да се добром вољом и 

намером може постићи много тога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће активности 

за њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју добро 

познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из области 

за коју је заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

 

 

     На сазнајном плану исходи су 

остварени у највећој мери. Дошло је 

до пада успеха, у односу на донет 

успех, код ученика првог разреда, 

што је и за очекивати (прелазак из 

основне у средњу школу, из мање 

средине у већу, одвојеност од 

куће,...). Појачан рад на методама и 

техникама успешног учења није дао 

очекивани ефекат. 

      Остали ученици показују 

заинтересованост за учење и 

постизање школског успеха, праве 

оствариве планове, примењују 

ефикасне стратегије учења, реално 

сагледавају своје сопствене 

могућности и показују спремност да 

помогну другим ученицима. 

     Велики број ученика учествовао је 

у активностима у Дому, а такође и у 

активностима спортских и културних 

друштава у граду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реално сагледава себе, сопствене 

потребе, интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које јористи, 

 

 

      Планирани конгитивни исходи 

реализовани су у потпуности. 

Позната су им „правила“ о здравом 

начину живота, а такође и шта су 

последице негативних- лоших 

животних навика. Ученици су 

спремни да једни другима помогну (у 



 

48 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално прихватљив 

начин изражава емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима 

исказаним у медијима и непосденом 

окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме да 

бира неризичне ситуације и 

окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које не 

може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

границама својих могућности), а 

спремни су да препознају и 

сопствена, лична и туђа осећања. 

Такође су им добро познате вештине 

комуницирања, па им је изузетно 

добра међусобна комуникација и 

сарадња, као и комуникација са 

васпитачима, и свим запосленима у 

Дому.       

     Познају вербалну и невербалну 

комуникацију (говор тела), знају да 

затраже помоћ када им је потребна да 

реше неки задатак или проблем. Што 

се тиче безбедности наших ученика у 

дому, тај исход је постигнут и 

остварен  у потпуности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и одраслима, 

„напада проблем, а не особу“, 

- прихвата одговорност за сопствено 

понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

 

 

     Кохерентност групе је доста 

добра, упућени су једни на друге и 

спремни да се узајамно помажу. 

Ученици једни друге уважавају, уз 

поштовање различитости, показују и 

испољавају социјално пожељне 

облике понашања.  

      Знају да на конструктиван начин 

разреше евентуалне несугласице око 

неке ситуације или неслагања око 

неког проблема, па аргументовано 

износе своја мишљења. 

     Воле да раде тимски и при томе 

испољавају социјално пожељне 

облике понашања у међусобним 

односима. Не воле дискриминацију, 

нетолеранцију, препознају их и 

реагују на њих. 

     Износе своја мишљења 

поткрепљена аргументима у 
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- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

конкретним ситуацијама. Учествују у 

раду комисија за унапређење 

стандарда ученика у Дому са 

конкретним аргументованим 

предлозима. 

     

 
 

 

 

 

Индивидуални рад 

Са ученицима седме васпитне групе обављани су свакодневни 

индивидални разговори, а нарочито на самом почетку школске 

године око одвојености од куће, адаптације, начину кориговања 

стечених навика и друго. Пуно је разговарано са ученицима из 

осетљиве групе (у мојој групи их је шест), затим са ученицима без 

једног родитеља, са разведеним родитељима и социјалним 

случајевима, где је било потребно стрпење, упорност и истрајност, 

доследност и принципијелност у поступцима. 

Један ученик је завршио трогодишње школовање по ИОП-у (две 

године је у мојој групи), са њим сам проводио доста времена у 

индивидуалном раду, али резултат није изостао, па је то својеврсна 

сатисфакција за нас васпитаче. 

 

 

Појачан васпитни рад 

 

   Појачан васпитни рад био је примењен у случају једног ученика 

коме је због непоштовања Кућног реда Дома изречена васпитно 

дисциплинска мера. Због неодјављивања и самовољног боравка 

(ноћења) ван дома кажњен је укором пред искљчење. Са учеником 

је рађено појачано (појачан надзор), а изречена мера позитивно и 

васпитно је деловала на наведеног ученика, а такође и на остале у 

групи. 

 

 

Састанак васпитне 

групе 

    Састанци са васпитном групом су организовани онда када је 

требало све ученике обавестити о дешавањима у дому и неким 

заједничким акцијама и пословима. Укупно је одржано девет 

састанака у току школске године, просечно 24 ученика из групе. 

Ученици су благовремено обавештавани о свим дешавањима у Дому 

која су утицала на њихов живот и рад, као и учешће  појединим 

манифестацијама. 

 

 

Сарадња са 

родитељима 

   Сарадња са родитељима била је доста добра и коректна. На 

почетку школске године одржан је састанак са већином родитеља, 

при чему су и они упознати са условима живота, рада и обавеза у 

Дому. Појачана сарадња била је са родитељима ученика из 

осетљивих група и са родитељима ученика са неизграђеним 

навикама (радним, хигијенским), а посебно на класификационим 

периодима.  

 

Сарадња са школама 

  Сарадња са школама је била је изузетно добра (за сваку похвалу) 

при редовним и ванредним посетама, телефонским и личним 

контактима, како са разредним старешинама, директорима школа, 

тако и са предметним наставницима. 

 
Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 
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Фолклор  Литерарна  Ликовна Драма Музичка  Спортска  Забавне активн. 

2 1 2 2 1 10 9 

Учешће ученика у осталим активностима  

Манифестација  Учешће ученика 

„Радионица за примењену физику и електронику“   - ПМФ 1 

Српски научници:  „Трагом Павла Савића“ – ПМФ –   2 постера 2 

 Укупно сусрета  

Спортски сусрети са домовима  3 10 

Спортски сусрети са школама 4 8 

Сусрети са спортистима 2 11 

 

 

 

 

Извештај о раду VIII васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

 

Број ученика у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

26 3 2 25 

Распоред ученика по школама 

I гимназија II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

Mузичка 

2 3 12 0 0 2 7 0 

Распоред ученика по разредима 

Iразред II разред III разред IV разред 

8 8 4 6 

Успех ученика 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,52 3,59 4,32 4,32 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

9 1 0 0 1 0 

 
Теме реализоване  у VIII васпитној групи 

 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 
 

  1. Организација, функционисање и правила живота у  

 
 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

Интересни рад хемија  

Домска заједница 

 

Секције и 

комисије 

Туристичка секција  

Нутриционистички клуб 

Поетско сценски приказ 

Шах  
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Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

дому 

2. Знаменитости у граду 

  3. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

  4. Процес адаптације на нову средину 

септембар 

септембар 
 

октобар 

септембар 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења и учење по плану   

  2. Стратегије учења 

  3. Мотивација за учење   

  4. Пажња, концентрација  

  5. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

  6. Праћење тока и резултата учења 

  7. Помоћ вршњака у учењу 

  8. Професионална орјентација и развој 

  9. Анализа успеха ученика 

10.Обезбеђивање оптималних услова за учење 

11.Учење по моделу и учење увиђањем 

октобар 

јануар 

октобар 

април 

децембар 

март 

децембар 

април 

новембар 

септембар 

јануар 

 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

  1. Стрес и начини његовог превазилажења 

  2. Емоције и емоционалне тешкоће 

  3. Морал и вредности 

  4. Исхрана и здравље младих 

  5. Хигијена 

  6. Хемијске зависности 

  7. Сексуално и репродуктивно здравље 

  8. Слободно време у Дому 

  9. Безбедност у дому и школи 

10. Упознај себе као личност 

11. Нехемијске зависности 

12. Адолесценција 

13. Насилништво и могућности заштите 

новембар 

новембар 

јануар 

март 

март 

новембар 

април 

децембар 

октобар 

октобар 

децембар 

фебруар 

март 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

  1. Активности које организује дом и начин 

учествовања у њима 

  2. Толеранција и разговор 

  3. Конфликти, превенција конфликта 

  4. Подршка и помоћ особама са потешкоћама 

  5. Сарадња у групи 

  6. Религија и верско образовање 

  7. Бонтон 
 

април 
 

јун 

мај 

фебруар 

мај  

март 

децембар 

Укупно   35  тема 

 

 

 

Реализација  

 

 

 

 

У првом полугодишту теме су реализоване према распореду. Због продуженог 

распуста прва тема у другом полугодишту је померена недељу дана у 

напред.Такође све теме из другог полугодишта су реализоване успешно. С 

обзиром да између ових области постоји веза и да су оне неодвојиве и 

природно се прожимају, тако су теме и облици рада, технике и методе које су 

коришћене при реализацији међусобно реализоване на свим узрастима. 
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 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

 

 

- познаје организацију дома, начин 

његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су 

дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

  

   Сви исходи су остварени на сазнајном 

нивоу код свих ученика.  

   Поштовање Кућног реда изостаје код 

појединих ученика, без обзира на 

остварен когнитивни исход.  

   На емоционалном нивоу делимично је 

остварен исход који се односи на 

прихватање одвојености од куће код 

ученика првих разреда. 

    На вољном нивоу оствареност исхода 

је задовољавајућа, јер и кад се у нечему 

не сналазе, спремни су да траже помоћ 

и информације. Значајно је напоменути 

да су спремни да помогну другима, што 

указује на чињеницу  да је вољни  исход 

остварен у значајној мери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће активности 

за њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју добро 

познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из области 

за коју је заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

    

      Као и у претходној области, сазнајни 

исходи су у највећој мери остварени. 

Проблем се јављао када сазнања треба 

применити, па сам акценат стављао на 

примену метода и техника успешног 

учења, што је дало ефекта. 

     До пада постигнутог успеха дошло је 

код ученика првих разреда, што је 

уобичајено и очекивано, након преласка 

из основне у средњу школу, односно из 

мање средине у већу. Планирање учења 

и постављање адекватних циљева су  

само делимично остварени код тих 

ученика јер нису имали навике 

планирања учења. 

      Код највећег броја ученика  

матураната остварени су и емоционални 

и вољни исходи готово у потпуности и 

постоји потпуна контрола над 

планирањем процеса учења, како у 

школи тако и за пријемни испит. 
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Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, сопствене 

потребе, интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које јористи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално прихватљив 

начин изражава емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима 

исказаним у медијима и непосденом 

окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме 

да бира неризичне ситуације и 

окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које не 

може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

 

     Сазнајни  исходи су готово у 

потпуности реализовани. Ученици 

имају сазнања о здравим стиловима 

живота и последицама негативних 

животних навика.  

     Због потреба и дешавања у току 

школске године, више је рађено на 

темама о насиљу на интернету и 

болестима зависности и указано 

ученцима на последице коришћења тих 

негативних навика. 

      Ученици препознају сопствена и 

туђа осећања, спремни су да помогну 

једни другима. Један број ученика не 

показује вољу да говори о својим 

осећањима. 

    Упознати су са комуникацијским 

вештинама, имају добру међусобну 

комуникацију, са групним васпитачем, а 

такође и са свим осталим особљем  

Дому. 

    На основу испитивања ученика лично 

и анкетама у дому, исходи који се 

односе на безбедност ученика су 

остварени. Сви испитани ученици се у 

Дому осећају безбедно, сматрају да 

насиље у Дому није проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и одраслима, 

    Групна динамика је на на  високом 

нивоу. Кохезија групе је на  

задовољавајућем нивоу, ученици 

конструктивно сарађују, уважавају се 

међусобно, поштују друге.  

    У раду са групом на развијању односа 

са другима, ослањао сам се на помоћ 

старијих чланова групе, код 

остваривања исхода који се односе на 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања 

и конструктивну комуникацију. Они су 

били добар коректив млађим 
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Живот 

у 

заједници 

 

 

„напада проблем, а не особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- аргументовано износи сопствено 

мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

ученицима. Остварена је добра 

комуникација између свих ученика, уз 

подршку и помоћ коју су старији 

ученици пружали млађим. 

    Стога се може закључити да је вољни 

исход који се односи на спремност да 

пруже помоћ онима који имају тешкоће, 

остварен  на високом нивоу . Ученици 

конструктивно и ненасилно решавају 

сукобе и ризичне ситуације. 

    Посебно бих истакао да већина 

ученика у групи уме да аргументовано и 

слободно износи сопствено мишљење.  

 

 
 

Индивидуални рад 

  Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученика. 

 

Појачан васпитни рад 

  Појачан васпитни рад био је примењен у случају једног ученика  

због непоштовања Кућног реда Дома . Обухватао је свакодневну 

контролу и разговор, уз сарадњу мајке, педагога и васпитача. 

 

Састанак васпитне 

групе 

Састанци са васпитном групом су организовани онда када је требало 

ученике подсетити или упозната на нека правила понашања, кад је 

требало организовати неку активност или на захтев ученика. Укупно 

је одржано десет састанака васпитне групе. Ученици су обавештени 

о одлукама Педагошког већа које се односе на њих, живот и рад у 

Дому. 

 

Сарадња са 

родитељима 

    Kонтакти са родитељима су редовно одржавани, посебно са 

родитељима ученика првог разреда због адаптације на Дом. 

Родитељи неких ученика су били посебно заинтересовани за 

сарадњу, док има оних који нису били за сарадњу. 

Сарадња са школама   Сарадња са школама је била редовна и добра. Остварен је успешан 

контакт са разредним старешинама, професорима и педагозима 

школа. 

 
Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

 

Кошарка 

 

Одбојка 

 

Фудбал 

Стони 

тенис 

 

Стрељаштво 

 

Ликовна 

 

Плес 

 Забавне  

активн. 

2 2 6 2 3 1 1 1 

Учешће ученика у осталим активностима  

Манифестација  Учешће ученика 

Српски научници:  „Трагом Павла Савића“ – ПМФ –   2 постера 1 

 Укупно сусрета  

Спортски сусрети са домовима  5 17 

Спортски сусрети са школама 3 12 
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Сусрети са спортистима 3 23 

 

 

Извештај о раду IX васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученика у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

31 1 0 30 

Распоред ученика по школама 

I гимназија II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

Mузич

ка 

7 2 0 12 0 4 5 0 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

12 5 5 8 

Успех ученика 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,50 3,84 4,44 4,44 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена   Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

11 2 3 2 0 0 

 

Теме реализоване  у IX васпитној групи 
 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

   

  1. Организација, функционисање и правила живота у 

дому 

  2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

  3. Процес адаптације на нову средину 

  4. Окружење у коме су школа и дом 
 

 

септембар  
 

септембар (током године) 
 

октобар (током године) 

септембар (током године) 
 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења  и учење по плану   

  2. Мотивација за учење  

  3. Врсте учења  

  4. Методе и технике успешног учења 

  5. Чиниоци који детермиишу учење 

  6. Анализа успеха и неуспеха 

  7. Како побољшати успех 

  8. Праћење тока и ефеката учења 

  9. Помоћ вршњака  учењу 

10. Трансфер учења 

11. Памћење и заборављање 

12. Професионални развој 

септембар  
 

септембар  
 

октобар (током године) 
 

октобар (током године) 
 

новембар, јануар 
 

фебруар, март 

 

октобар, јануар 

март 

  јун 

новембар, мај 

  

Активности васпитача  на нивоу Дома Секције и комисије Мали фудбал 
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Животне 

Вештине 

  1. Адолесценција 

  2. Међулична наклоност 

  3. Младалачка љубав 

  4. Међугенерацијски односи 

  5. Лепо и ружно понашање 

  6. Социјални односи 

  7. Толеранција и поштовање права других 

  8. Хигијена и њен значај 

  9. Болести савременог доба 

10. Наркоманија 

11. Ризична понашања  

12. Интернет зависност 

13. Брак и породица 

14. Суочавање са губитком: туга, стрес, бес, ... 

15. Безбедност и небезбедност 

новембар 

фебруар 

децембар 

октобар 

март 

новембар 

март 
 

април 

децембар 

јануар 

децембар 

октобар 

март 

мај 

 

Живот 

у 

заједници 

 

  1. Уважавање различитости 

  2. Конструктивна комуникација 

  3.Успостављање, неговање и развијање односа са 

другима 

  4. Конфликти и неспоразуми    

децембар 

октобар 

 

јануар 

фебруар 

Укупно 35 тема 

  

 

 

 

Реализација  

 

 

   Све теме предвиђене планом и програмом васпитног рада, реализоване су 

као што је и планирано. Посебан нагласак био је посвећен темама из области 

адаптације на живот и рад у Дому и подручје учења, где се највише радило са 

ученицима првог и другог разреда. Неке од тема обрађене су у једној недељи, 

а неке више пута (према процени и потреби). Такође, велика пажња посвећена 

је темама безбедности ученика, насиља, злостављања и занемаривања, 

толеранцији и поштовању права других, ризичном понашању и управљању 

ризицима, вештини ненасилне комуникације и др. Код појединих ученика 

велика пажња посвећена је теми прихватања личних проблема и животних 

криза, као и превазилажењу одвојености од куће. 

 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

 

- познаје организацију дома, 

начин његовог функционисања и 

поштује правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме 

су дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

     Сви исходи су остварени на сазнајном 

нивоу код свих ученика. Поштовање 

Кућног реда на различитом је нивоу код 

ученика, зависно од степена њихове 

заинтересованости и одговорности. На 

емоционалном нивоу је остварен исход 

који се односи на прихватање одвојености 

од куће и прилагођавање на нову школску 

и домску средину код већег броја ученика. 

Изузетак је један ученик са којим сам имао 

појачан индивидуални рад и помоћ у 

адаптацији, укључујући његове родитеље. 

     Спремни су да траже помоћ и 
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добије потребне информације и 

помоћ. 

информације. Значајно је напоменути да је 

већина спремнa да помогне другима.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће 

активности за њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју 

добро познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из 

области за коју је заинтересован 

и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

    

 

    Исходи су остварени  највећој мери. 

Ученици знају да пред себе поставе 

реалистичне циљеве које могу и остварити. 

Успех ученика је незнатно пао, у односу на 

донет успех, и то углавном код ученика 

првог разреда, што је и за очекивати 

(прелазак из основне у средњу школу, из 

мање средине у већу, одвојеност од 

куће,...). Код пар ученика радио сам и  

инсистирао на изради и поштовању плана 

учења, као и његовом повременом 

кориговању уз примену нових метода и 

стратегија учења. Мотивисаност за учење 

код неких ученика на почетку није био на 

задовољавајућем нивоу. Упорним радом, 

променили смо то. Знали су да потраже 

помоћ у учењу или изради задатака онда 

кад им је требало.  

   Већина њих позитивно и рационално 

размишља и припрема доношење одлука, 

кад је у питању њихово будуће занимање и 

професионални развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реално сагледава себе, 

сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које јористи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално 

прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима 

    Исходи предвиђени у овој области су у 

највећој мери остварени. Проблем који се 

јављао током године пре свега је везан за 

одржавање хигијене соба и личне хигијене. 

Свакодневним разговорима остварен је 

напредак у односу на почетак године. 

    Ученици имају сазнања о здравим 

стиловима живота и последицама 

негативних животних навика.  

     Због потреба и дешавања у школи и 

околини, у току школске године, доста је 

рађено на темама о пушењу, алкохолизму, 

наркоманији и свим пороцима који прете 

младом човеку у данашње време и указано 

је на последице. Посебна пажња посвећена 

је темама о безбедности ученика при 
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Животне 

вештине 

исказаним у медијима и 

непосденом окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

(хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које 

не може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

коришћењу интернета. 

       Ученици углавном препознају 

сопствена и туђа осећања, спремни су да 

помогну другима.  

     Упознати су са комуникацијским 

вештинама, имају добру међусобну 

комуникацију и комуникацију са групним 

васпитачем, осталим васпитачима, као и 

свим особљем у Дому. 

      Исходи који се односе на безбедност 

ученика су остварени. Сви ученици се у 

Дому осећају безбедно, сматрају да насиље 

у Дому није проблем.  

    Ученици су научили правилно да 

користе слободно време, већина њих је 

укључена у активности које се организују 

у Дому. 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

- својим понашањем и 

поступцима показује да уважава 

различитост и поштује права 

других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију 

и реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и 

одраслима, „напада проблем, а не 

особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- аргументовано износи 

сопствено мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

   

 

 

 

      Сви ученици су прихватили живот у 

заједници. Међусобно поштовање и 

прихватање различитости је допринело 

успешној сарадњи, међусобном 

разумевању и помагању у васпитној групи. 

       При комуникацији и сарадњи 

испољавају пожељне облике понашања, 

конструктивно решавају проблеме и 

сукобе са вршњацима у дому и школи. 

Свесни су да прихватају одговорност за 

сопствено понашање у свим ситуацијама. 

Велики број учествује у секцијама и у 

њима успешно сарађује са осталим 

члановима. Узајамно су повезани и 

спремни да помогну један другом у сваком 

тренутку. 
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- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

 
 

 

Индивидуални рад 

    Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

афинитетима, активностима и потребама ученика. Највећим делом се 

односио на непосредну помоћ сваком ученику у зависности од 

тренутног проблема везаног за школу, породицу или неки лични 

проблем уколико га ученик има. 

 

Састанак васпитне 

групе 

    Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно у 

зависности од тога да ли је требало ученике упознати или подсетити 

на нека правила понашања, када је требало организовати неку 

активност или се договорити о даљем раду или на захтев ученика 

уколико се десио неки проблем у групи. Одржано је девет таквих 

састанака (записници се налазе у дневнику васпитног рада).  

 

 

Сарадња са 

родитељима 

 

  Сарадња са родитељима је добра, пре свега са родитељима ученика 

прве године који су својим ангажовањем пуно помогли ученицима у 

адаптацији. Најслабија је са родитељима ученика четврте године, што 

је и логично. Иницијатива за сарадњу углавном полази од васпитача, 

посебно на класификационим периодима, а веома ретко од родитеља. 

Најчешћи позиви долазе од стране родитеља онда када треба одјавити 

ученике за излазак после повечерја. 
 

Сарадња са 

школама 

   Сарадња са школама је била редовна и добра. Контакт са 

предметним наставницима, разредним старешинама и стручним 

сарадницима школа одвијао се по потреби и био је одличан и 

користан.  

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Литерарна  Ликовна  Стрељаштво  Шах Спортска  Забавне активн. 

1 1 1 2 2 3 9 

Учешће ученика у осталим активностима  

Манифестација  Учешће ученика 

Конкурс Холокауст: „Култура сећања“ 1 

 Укупно сусрета  

Спортски сусрети са домовима   10 

Спортски сусрети са школама  7 

Сусрети са спортистима 2 9 

 

 

 

Извештај о раду X васпитне групе за школску 2018/19. годину: 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

 

Секције и 

комисије 

Фолклорни студио 

Стрељаштво  

Комисија за стандард и исхрану ученика 

Комисија за процену штете 
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Број ученика у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

31 1 0 30 

Распоред ученика по школама 

I гимназија II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медици  

нска  

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичк

а 

9 2 0 8 1 0 4 7 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

5 11 8 7 

Успех ученика 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,53 4,18 4,48 4,48 

Награде и похвале Казне  

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена  Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

9 2 0 2 3 0 

 
Теме реализоване у X васпитној групи 

 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

 

Адаптација  

на живот 

у Дому 

 

  1. Процес адаптације на нову животну средину 

  2. Упознавање са домским контекстом – организација, 

функционисање и правила живота у дому 

  3. Одлазак младих из куће и дома 

  4. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

  5. Упознавање са домским и школским окружењем и 

објектима у граду 

септембар 

 

септембар 

мај 

септембар  

септембар  

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења и учење по плану – услови 

успешног учења 

  2. Радне навике: развијање и неговање 

  3. Мотивација у учењу 

  4. Учење, памћење и заборављање – фазе и 

активности 

  5. Професионална оријентација и развој 

  6. Лични, средински и школски чиниоци (не)успеха у 

школском учењу 

  7. Учење по моделу 

  8. Читање: сложена ментална активност 

  9. Ефикасно учење: методе и технике 

10. Извори знања и средства учења 

11. Праћење тока и ефикасности учења – анализа 

школског успеха 

12. Мишљење и учење 

септембар  
 

октобар  

децембар  

јануар  

април  

фебруар / март  

март  

октобар  

октобар/новембар 

новембар 

новембар 

/фебруар/април /јун  

јануар  
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Животне 

Вештине 

  1. Ризична понашања и управљање ризицима 

  2. Појам и искушења слободног времена и његова 

функција 

  3. Безбедно и небезбедно коришћење интернета 

  4. Младалачка љубав 

  5. Упознајмо себе 

  6. Стрес 

  7. Коцкање младих – могући ризици 

  8. Безбедоносна култура младих 

  9. Исхрана и здравље 

10. Употреба и злоупотреба лекова 

11. Безбедно понашање у контексту здравља 

јануар  
 

новембар  
 

мај  

март  

октобар  

децембар  

мај  

април  

март  

јун  

 

 

Живот 

у 

заједици 

  1. Развијање вештине ненасилне комуникације 

  2. Агресивно понашање и сукоби 

  3. Насиље 

  4. Специфичности живота у васпитној групи 

  5. Спорт и насиље 

  6. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

  7. Свети Сава – школска Слава 

децембар март  

април 

октобар  

мај  

новембар, март 

 

јануар  
 

Укупно  35 тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација 

 

 

 

 

 

      План и програм васпитног рада за свих десет месеци реализован је по свим 

елементима у потпуности.  

     Карактеристике за појединачне месеце: 

- септембар: акценат је стављен на процесе интензивне адаптације 

домском и школском аспекту. Успешан почетак рада туристичке секције. 

- октобар: наставак процеса адаптације у социјалном и образовном 

аспекту. изузетно успешна „манастирска тура“ у организацији туристичке 

секције, фестивал љубавне поезије у Сомбору као и прво тематско забавно 

вече. 

- новембар: почетак рада драмског студија, посета дому ученика 

средњих школа Београд и потпуна активација рада свих студија у оквиру 

секције за културно уметничко стваралаштво. 

- децембар: активности на организацији и извођењу дана наше установе. 

- јануар: обележавање школске Славе, Светог Саве и завршетак првог 

полугодишта. 

- фебруар: с обзиром на продужетак зимског распуста због епидемије 

грипа, појачани рад на реализацији свих планираних садржаја. 

- март: изузетно активан рад секције за културно стваралаштво и 

регионална „Домијада“ у културно уметничком стваралаштву 28. марта у 

Пожаревцу, на којој је постигнут завидан успех. 

- април: централне теме и догађаји су били регионална домијада у 

културно уметничком стваралаштву у Лесковцу, где је наш дом појединачно и 

као део региона освојио укупно прво место. Карактеристика за април је и 

трећи класификациони период са постигнутим успехом у границама 

очекиваног. 

- мај: крај школске године за матуранте, завршни концерт – ревија 
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победника у Књажевско српском театру и наградни излет за ученике у 

Сремске Карловце и у Нови Сад. 

- јун: завршетак другог полугодишта и раздуживање и исписивање 

ученика из дома.  
 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

 

 

- познаје организацију дома, 

начин његовог функционисања и 

поштује правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме 

су дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

       Исходи који се односе на адаптацију 

на живот у дому остварени су у целости. 

Велика већина ученика од самог почетка 

прихватила је све постулате везане за 

адаптацију на живот у дому и њихове 

позитивне конотације, уз мале, пролазне, 

проблеме код два ученика. Код једног су 

проблеми били везани за тешко 

прихватање одвојености од куће, што је 

донекле решено појачаним васпитним 

радом до краја десетог месеца. Други 

ученик је с обзиром на то да је старијег 

узраста, а никада раније није био у дому, 

имао благих проблема у социјалној 

адаптацији, али се након пар интервенција 

од стране васпитача веома брзо 

прилагодио и постао један од 

најпримернијих ученика у васпитној 

групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће 

активности за њихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју 

добро познаје, 

 

 

 

       У огромној већини исходи који се 

односе на ову програмску област су у 

потпуности остварени. Ученици су 

примењивали разне методе и технике 

успешног учења и самим тим је школска 

успешношност била адекватна уложеном 

труду. Само код једног ученика се током 

целог првог и већег дела другог 

полугодишта испољавала потпуна 

незаинтересованост за било какво 

остваривање што бољег школског успеха и 

одговарања на школске обавезе, осим у 

оним деловима школског плана и програма 

који су ученика интересовали. И поред 

изузетне сарадње са родитељем, разредним 

старешином и психологом школе коју 

похађа и максималних напора уложених на 

том пољу, такав његов однос према 
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- учествује у организованим 

додатним активностима из 

области за коју је заинтересован 

и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

 

школским обавазама резултовао је 

напуштањем школе и дома у априлу 

месецу. Код свих осталих ученика, а 

нарочито код ученика првог разреда, 

ефикасно су постављени и остварени сви 

сегменти успешности у образовној 

адаптацији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, 

сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које јористи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално 

прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијамаи вредностима 

исказаним у медијима и 

непосденом окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

(хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које 

не може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

 

       Оствареност исхода у сегменту 

животних вештина могла би да се 

представи варијабилном кривом на 

графикиону успешности. Вођење личне 

хигијене на добром је нивоу, али однос 

према естетици и хигијени околине иде из 

крајности у крајност.   Током целе школске 

године чињени су напори од стране 

васпитне службе да се постигну што бољи 

резултати, али мора се признати да је 

успешност у том смислу релативно 

скромна.  Што се тиче спознаје и 

препознавања својих и туђих осећања, 

емпатичности, спремности за помоћ 

друговима, исходи су у глобалу веома 

добри, али су подложни утицају чињенице 

да ученици похађају различите школе, то 

јест, школе које захтевају различите нивое 

ангажовања од ученика. Међусобна 

комуникација, комуникација са групним 

васпитачем као и сви облици невербалне 

комуникације били су веома добри, осим у 

пар случајева где се хитном интервенцијом 

и педагошким методама дошло до 

прихватљивих и бољих решења. 

        Основни проблем у оквиру 

овладавања животним вештинама јесте (у 

готово 50%– 60%  случајева) проблем 

управљања слободним временом, где се 

мисли на оно време које је остављено 

искључиво ученицима на располагање. У 

том смислу појачаним радом на анимацији 

ученика за што квалитетнијим 

коришћењем слободног времена 

постигнути су одређени помаци, поготово 

у сегменту конструктивног и квалитетног 

избора. 

 - својим понашањем и  
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Живот 

у 

заједници 

 

 

поступцима показује да уважава 

различитост и поштује права 

других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију 

и реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и 

одраслима, „напада проблем, а не 

особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- аргументовано износи 

сопствено мишљење, 

- учествује у активностима које 

организује дом, 

- иницира или прихвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

 

 

 

        Оствареност исхода у овом делу 

васпитног рада директно је повезана са 

карактером саме деце и васпитањем које 

доносе из куће, тако да су напори 

васпитача били усмерени на то да ученици 

узму активно учешће у свим активностима 

везаним за васпитну групу и дом, да 

износе своје конструктивно мишљење и да 

својим понашањем на најбољи начин 

учествују у афирмацији дома. Мишљења 

сам да је у том смислу оствареност исхода 

изражена веома високом 

процентуалношћу. Највише се остварило у 

деловима што квалитетније међусобне 

комуникације и прихватања одговорности 

за сопствено понашање. Приметна је била 

и у довољној мери присутна жеља и 

спремност да се пружи помоћ другим 

ученицима, како у образовном тако и у 

социјалном миљеу. 

 
 

Индивидуални рад 

Индивидуални рад са ученицима је у раду ове васпитне групе 

представљао темељни сегмент преко кога су се остваривалли многи 

циљеви и задаци зацртани на почетку школске године. 

Индивидуални рад се обављао свакодневно, у свим приликама које 

су дозвољавале његову примену. 

 

 

Појачан васпитни 

рад 

 

Појачан васпитни рад се примењивао само у појединим 

случајевима. Конкретно, у два случаја се односио на побољшање 

школске упешности и ажурно одговарање школским обавезама, а у 

случају ученика из пар соба васпитне групе, појачан васпитни рад се 

односио на личну хигијену и хигијену собе. Два ученика су 

затражила помоћ која им је и пружена по питањима везаним за 

младалачку љубав. 

 

 

 

Састанак васпитне 

групе 

У току 2018./2019. године одржано је укупно једанаест састанака 

чија је динамика отприлике одговарала организовању састанка 

једном месечно, осим у месецу септембру у смислу социјалне и 

образовне адаптације ученика на домске услове живота и рада. 

Састанцима је просечно присуствовало 25 ученика, а проблематика 
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о којој се расправљало били су живот и рад у дому, акције, 

такмичења, проблеми везани за микропростор васпитне групе и 

соба, као и питања везана за школски успех и класификационе 

периоде у школском учењу. 

 

 

Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима варирала је од случајева да се поједини 

родитељи нису појавили ни једном, нити су пробали да 

контактирају васпитача, до оних који су били у контакту с 

васпитачем једном седмично. Ова прва крајност везана је готово 

стопрцентно за ученике завршних разреда. Са родитељима се 

сарађивало по свим питањима везаним за школску успешност, 

безбедност и здравствено стање њихове деце, као и испуњавање 

њихових уговорних обавеза. 

 

Сарадња са школама 

Сарадња са школама је била у границама законом предвиђене 

динамике и подразумевала је много чешће контакте у случајевима 

који су искакали из нормале. У сваком случају та сарадња била је 

континуирана и одвијала се појачано углавном у време 

класификационих периода и у појединим конкретним случајевима. 

 
Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Литерарна  Музичка  Спортска  Збавне активн. 

0 0 9 8 5 

Учешће ученика у осталим активностима  

Манифестација  Учешће ученика 

Регионалне и републичке домијаде 8 

Индивидуална музичка такмичења  6 

Школска такмичења 10 

 

 

 

Извештај о раду XI васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученика у групи 
На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

31 2 2 31 
Распоред ученика по школама 

I гимназија II 

гимназија 
I 

техничка 
 

Медицинска    
 

Економска 
 

ТУШ 
Средња 

стручна 
 

Mузич

ка 
7 0 13 0 1 0 10 0 

Распоред ученика по разредима 

 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

координатор за васпитни рад  

координатор за културно уметничко стваралаштво 

 

Секције и 

комисије 

културно забавни живот 

све секције у оквиру такмичарског програма 

туристичка секција 
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I разред II разред III разред IV разред 
13 8 6 4 

Успех ученика 
На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,31 3,75 / 4,06 

Награде и похвале Казне   
Укупно нагр. Укупно похв. Опомена   Укор Укор пред искљ. Искључење  

10 1 0 1 2 0 

 

Теме реализоване XI у васпитној групи 
 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

  1. Учење у домским условима 

  2. Организација, функционисање и правила живота 

у дому 

  3. Права, обавезе и одговорности ученика у Дому 

  4. Адаптација на живот и Дому 

  5. Упознавање ученика са најважнијим објектима у 

граду 

септембар 

 

септембар 

септембар 

септембар 

септембар 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења  и учење по плану   

  2. Научите да учите 

  3. Мотивација за учење   

  4. Учење, памћење и заборављање 

  5. Како побољшати успех 

  6. Праћење тока и ефеката учења 

  7. Општа анализа школског успеха 

октобар 

октобар 

новембар 

новембар 

фебруар 

новембар 

јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

Вештине 

  1. Ученикова слика о себи 

  2. Упознај своја осећања и искажи их на прави 

начин 

  3. Вршњачко насиље 

  4. Превазилажење негативних емоција: страха, беса 

и туге 

  5. Психосоцијални аспекти здравља младих 

  6. Искористимо слободно време у Дому 

  7. Сузбијање умора и одржавање доброг 

расположења 

  8. Проблеми у доба адолесценције 

  9. Млади и љубав 

10. Стрес и начини његовог превазилажења 

11. Агресивно понашање 

12. Дрога у школској клупи 

13. Ризична понашања зависности: пушење и 

алкохолизам 

14. Изграђивање система моралних и других 

вредности 

децембар 

јун 

октобар 

јануар 

 

април 

октобар 

мај 

април 

мај 

март 

јануар 

март 

март 

мај 

   1. Уважавање различитости, толеранција и април 



 

67 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

 

поштовање права других 

  2. Активности које организује Дом и начини 

учествовања у њима 

  3. Основна начела опхођења са људима 

  4. Спорт и насиље 

  5. Промене и поремећаји друштвеног живота и 

понашања 

  6. Како задобити наклоност људи 

  7. Развијање вештине ненасилне комуникације 

  8. Сукоби и њихово решавање 

  9. Особа у социјалној интеракцији 

 

децембар 

 

мај 

март 

јануар 

 

децембар 

јануар 

новембар 

децембар 

Укупно   35 тема 

  

 

Реализација  

 

   План и програм предвиђени за ову школску годину реализовани су према 

утврђеном распореду. Ученици су више били заинтересовани за теме које се тичу 

учења, међуљудских односа, љубави и спорта, па су те теме више пута обрађене. 

Теме из области адаптације, здравог живота и навика прожимале су се кроз 

индивидуални рад током целе године. С обзиром да између области постоји веза и да 

су оне неодвојиве и природно се прожимају, тако су и облици рада, технике и методе 

које су коришћене при реализацији, међусобно прожимале и реализоване на свим 

узрастима. 
  

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

- познаје организацију Дома, начин његовог 

функционисања и поштује правила 

понашања, 

- зна своја права и обавезе које се односе на 

живот у Дому, 

- прихвата одвојеност од куће и живот у 

Дому, 

- уме да брине о себи и својим стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су Дом и 

школа, 

- зна где и на који начин може да добије 

потребне информације и помоћ. 

    И поред уложеног напора 

групног васпитача и родитеља, 

један ученик није успео да се 

адаптира на живот у Дому, те је 

напустио Дом на крају првог 

полугодишта, у којем је 

остварио врло добар успех. 

  Остали ученици који  први пут 

бораве у Дому су се успешно 

адаптирали  на живот у 

установи у првих месец дана 

боравка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- познаје и примењује ефикасне стратегије 

учења, 

- прилагођава навике учења на услове у 

Дому, 

- процењује сопствени школски успех и 

узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и предузима 

одговарајуће активности за њихово 

остварење, 

- уме да направи краткорочне и дугорочне 

планове активности, 

- показује заинтересованост за учење и 

    Од 31 ученика, њих 15 је 

разред завршило са одличним 

успехом од тога седморица са 

просеком 5,00. 

   Један ученик се упућује на 

поправни испит, а његов успех 

је током четворогодишњег 

школовања увек био испод 

просека групе и на граници 

пролазности. Ове године је у 

Дом дошао са просеком 2,17 из 

претходног разреда. 
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постизање школског успеха, 

- редовно испуњава школске обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу благовремено 

тражи помоћ, 

- учествује у организованим додатним 

активностима из области за коју је 

заинтересован и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које имају 

последице на његов професионални развој. 

    Добар део ученика зна да 

направи и испоштује реалан 

план учења и примени добре 

стратегије, методе и технике 

учења. Знају када и од кога да 

потраже помоћ када је то 

потребно. Неколико  ученика је 

учествовало додатним 

школским активностима и 

остварило запажене резултате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према сопственом 

здрављу познајући одлике здравих стилова 

живота и последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и хигијени 

просторија које користи, 

- препознаје сопствена и туђа осећања и на 

социјално прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос према 

информацијама и вредностима исказаним у 

медијима и непосденом окружењу, 

- изражава правилне ставове према ризичном 

понашању и уме да бира неризичне ситуације 

и окружење, 

- одговорно се односи према сопственој и 

туђој безбедности у Дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску вршњака, 

- у стресним ситуацијама конструктивно 

реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће особе уколико 

има тешкоће које не може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи слободно 

време. 

    

      Ученици су били веома 

заинтересовани и активно су 

учествовали у темама које су  се 

односиле на проблеме са којима 

се суочавају у адолесценцији и 

вршњачком насиљу. 

   Научили су да реално 

сагледавају себе, да каналишу 

своје потребе и могућности. 

   Проблеме које су имали са 

хигијеном и уредношћу соба на 

почетку школске године, током 

времена и сталним проверама и 

подстицајима васпитача, успели 

су да превазиђу. 

  Добар део ученика укључио се 

у рад спортских секција, 

фолклор и забавне активности у 

Дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- својим понашањем и поступцима показује 

да уважава различитост и поштује права 

других, 

- препознаје предрасуде, дискриминацију, 

нетолеранцију и реагује на њих, 

- уме да комуницира на конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне облике 

понашања у односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно решава сукобе са 

      У васпитној групи један 

ученик првог разреда се није 

уклопио у живот у заједници и 

поред такорећи свакодневних 

разговора и показане добре 

воље других ученика. 

     Ученици су упућени да 

поштују права других, 

различитост и толеранцију. 

   Старији ученици су помагали 
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Живот 

у 

заједници 

 

 

вршњацима и одраслима, „напада проблем, а 

не особу“, 

- прихвата одговорност за сопствено 

понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан тима, 

- аргументовано износи сопствено мишљење, 

- учествује у активностима које организује 

Дом, 

- иницира или прихвата промене усмерене ка 

унапређивању квалитета живота у Дому, 

- спреман је да пружи помоћ другима који 

имају тешкоће. 

-коментарише актуелна спортска дешавања 

са тежиштем на насиљу које се дешава на 

спортским теренима 

млађим у адаптацији на живот и 

рад у Дому, а такође и у 

савладавању наставног градива. 

       Испољавају социјално 

пожељне облике у понашању са 

вршњацима, а такође и са 

одраслима, члановима групе, 

колектива,... 

       Велики број ученика је 

ангажован у спортским 

клубовима, прате спортска 

дешавања и имају негативан 

однос према насиљу на 

спортским сусретима. 

 
 

 

 

Индивидуални рад 

    Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученика. 

   Адаптација ученика протекла је на задовољавајућем нивоу, изузев у 

случају једног ученика који је Дом напустио на крају првог полугодишта. 

Један ученик четвртог рарреда упућен је на полагање разредних испита 

из четири предмета, јер није редовно похађао наставу. Са свима је 

обављан скоро свакодневни индивидуалан разговор. 

Састанак васпитне 

групе 

   Одржано је девет састанака васпитне групе. Ученици су упознати са 

одлукама ПВ васпитача, изреченим казнама и похвалама, дршавањима 

која се организују у Дому. Састанцима су углавном присуствовали сви 

ученици. 

Сарадња са родитељима     Kонтакти са родитељима били су везани за адаптацију, понашање 

ученика у Дому, неблаговремено плаћање и успех ученика. 

 

Сарадња са школама 

  Сарадња са школама је била  интензивнија крајем класификационих 

периода и успостављена је добра комуникација са разредним 

старешинама, а негде и директорима школа. 

 
Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Литерарна  Спортска  Забавне активн.  

2 1 8 5 

Учешће ученика у осталим активностима  

 

 

Укупно сусрета Учешће ученика 

Спортски сусрети са домовима  2 8 

Спортски сусрети са школама 2 8 

Сусрети са спортистима 2 5 

 
Активности васпитача  Драмски студио 
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на нивоу Дома Секције и 

комисије 

Женска кошарка 

Домска заједница 

 

 

Извештај о раду XII васпитне групе за школску 2018/19. годину: 
 

Број ученика у групи 

На почетку шк.год. Напустило групу Дошло у групу На крају шк. год. 

27 1 1 27 

Распоред ученика по школама 

I гимназија II 

гимназија 

I 

техничка 

 

Медицинска    

 

Економска 

 

ТУШ 

Средња 

стручна 

 

Mузичка 

1 6 15 0 2  4 0 

Распоред ученика по разредима 

Iразред II разред III разред IV разред 

10 7 8                 3 

Успех ученика 

На почетку шк.год. Прво полугодиште Друго полгодиште Крај године 

4,44 3.57 / 

 

4,34 

Награде и похвале Казне   

Укупно нагр. Укупно 

похв. 

Опомена Укор Укор пред 

искљ. 

Искључење  

10 5 0 0 0 0 

 
Теме реализоване  у XII васпитној групи 

 

Област 
 

Теме 
 

Време реализације 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

  1. Организација, функционисање и правила живота у 

дому 

  2. Aдаптације на нову средину 

  3  Знаменитости у граду 

 

септембар 
 

септембар 

новембар 
 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

  1. Планирање учења 

  2. Стратегије учења  

  3. Мотивација за учење   

  4. Пажња, концентрација  на рад 

  5. Чиниоци школског успеха и неуспеха                                  

  6. Праћење тока и резултата учења- 

  7. Помоћ вршњака у учењу- 

  8. Анализа успеха 

  9. Читање  и култура говора  

10.Професионални развој                                                                        

октобар 

септембар  

јануар  

децембар 

новембар  

фебруар, април 

нов.-јун 

март  

мај  

јун 

 

 

 

  1. Ризична понашања                                          

  2. Притисак  вршњака 

  3. Безбедност у школи и Дому 

мај  

јун  

октобар 
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Животне 

Вештине 

  4. Хигијена 

  5. Физичка  активност 

  6. Емоције и емоционалне тешкоће 

  7. Морал и вредности 

  8. Сексуално и репродуктивно здравље 

  9. Хемијске зависности 

10. Нехемијске зависности 

11. Исхрана 

12. Адолесценција 

13. Стрес и како га превазићи 

14.Насилништво и могућности заштите 

15. Слободно време у Дому 

децембар 

април  

јануар  

јун  

март 

април  

новембар 

децембар  

мај 

септембар  

октобар 

октобар, мај 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

  1.Подршка и помоћ особама са потешкоћама 

  2. Активности које организује Дом 

  3. Сарадња у групи 

  4. Религија и верско образовање 

  5. Конструктивна комуникација 

  6. Толеранција и разговор 
 

децембар 

новембар 

фебруар 

мај 

март  

октобар 

Укупно   35 тема 

 

 

 

Реализација  

 

 

 

    Васпитни рад је планиран тако да подразумева поштовање узрасних 

карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима. Сви планови и 

програми васпитног рада су реализовани у потпуности у првом 

полугодишту.У другом полугодишту  због продуженог распуста прва тема је 

обрађена касније. 

    Васпитни рад текао по предвиђеном програму, и обрађено је 35 тема. Неке 

су обрађене једном, а већина их је обрађена током године више пута, у 

зависности од потребе. 
 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

-познаје организацију дома,начин 

његовог функционисања и поштује 

правила понашања, 

- зна своја права и обавезе које се 

односе на живот у дому, 

- прихвата одвојеност од куће и 

живот у дому, 

- уме да брине о себи и својим 

стварима, 

- сналази се у окружењу у коме су 

дом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

    Сви исходи су остварени на 

сазнајном нивоу код свих ученика. 

Поштовање Кућног реда је било на 

високом нивоу код свих ученика.  

     На емоционалном нивоу  у 

потпуности је остварен исход који се 

односи на прихватање одвојености од 

куће код ученика првог разреда. 

     На вољном нивоу оствареност 

исхода је задовољавајућа, спремни су да 

траже помоћ и информације. 

     Спремни су  да помогну другима, 

што указује на чињеницу  да је вољни  

исход остварен у значајној мери. 

 

 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 
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Учење 

и школска 

успешност 

 

- прилагођава навике учења 

условима у дому, 

- процењује сопствени школски 

успех и узроке тешкоћа, 

- поставља реалистичне циљеве и 

предузима одговарајуће активности 

зањихово остварење, 

- уме да направи краткорочне и 

дугорочне планове активности, 

- показује заинтересованост за 

учење и постизање школског 

успеха, 

- редовно испуњава школске 

обавезе, 

- уколико има тешкоће у учењу 

благовремено тражи помоћ, 

- показује спремност да другима 

помогне у учењу области коју добро 

познаје, 

- учествује у организованим 

додатним активностима из области 

за коју је заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој 

     Сазнајни исходи су у области учења 

и школске успешности у највећој мери 

остварени. Мањи проблеми  се јављају 

када сазнања треба применити. 

      До  мањег пада постигнућа дошло је 

код ученика првог разреда, што је 

уобичајено и очекивано, након преласка 

у средњу школу. Планирање учења и 

постављање адекватних циљева је 

делимично остварено код тих ученика. 

       Код ученика првог разреда у првом 

тромесечју примећена је недовољна 

оствареност вољних исхода, али је 

применом адекватних метода успешног 

учења, превазиђена у току школске 

године. 

      Код   матураната остварени су и 

емоционални и вољни исходи готово у 

потпуности и постоји потпуна контрола 

над планирањем процеса учења, како у 

школи тако и за пријемни испит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, сопствене 

потребе, интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота и 

последица негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној хигијени и 

хигијени просторија које користи, 

- препозна је сопствена и туђа 

осећања и на социјално прихватљив 

начин изражава емоције, 

- изражав критички однос премаи 

нформацијама и вредностима 

исказаним у медијима и 

непосредном окружењу, 

- изражава правилне ставове према 

ризичном понашању (хемијским и 

нехемијским зависностима) и уме 

да бира не ризичне ситуације и 

    

    Исходи су, из ове области, готово у 

потпуности реализовани.  

    Ученици имају сазнања о здравим 

стиловима живота и последицама 

негативних животних навика.  

     Ученици препознају сопствена и туђа 

осећања, спремни су да помогну 

другима.       Код појединих ученика је 

изостајала спремност да се говори о 

сопственим осећањима, али је у току 

године захваљујући сталним 

разговорима остварена. 

     Упознати су са комуникацијским 

вештинама, имају добру међусобну 

комуникацију и комуникацију са 

групним васпитачем.  

     Због актуелних дешавања у друштву 

више пажње је посвећено темама о 

алкохолизму, наркоманији и другим 
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окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности у 

дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресн им ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које не 

може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

облицима зависности и указано на 

последице коришћења истих.  

     Исходи који се односе на безбедност 

ученика су остварени. Сви испитани 

ученици се у Дому осећају безбедно, 

сматрају да насиље у Дому није 

присутно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живот 

у 

заједници 

 

- својим понашањем и поступцима 

показује да уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално пожељне 

облике понашања у односима са 

вршњацима и одраслима, 

- уме да конструктивно решава 

сукобе са вршњацима и одраслима, 

„напада проблем, а не особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде члан 

тима, 

- учествује у - аргументовано 

износи сопствено мишљење, 

Активностима које организује дом, 

- иницира илиприхвата промене 

усмерене ка унапређивању 

квалитета живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ другим 

акоји имају тешкоће. 

 

       Групна динамика је на на  високом 

нивоу. Кохезија групе је на  

задовољавајућем нивоу. 

     У раду са групом на развијању 

односа са другима, ослањао сам се на 

помоћ старијих чланова групе, код 

остваривања исхода који се односе на 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања 

и конструктивну комуникацију. 

     Остварена је добра комуникација 

између ученика матураната и ученика 

првог разреда, уз подршку и помоћ коју 

су старији ученици пружали млађим. 

       Може се  закључити да је вољни 

исход који се односи на спремност да 

пруже помоћ онима који имају тешкоће, 

остварен  на високом нивоу . 

     Ученици конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и ризичне ситуације.  

     Ученици знају да  аргументовано и 

слободно износи сопствено мишљење, 

воле конструктивни дијалог и показују 

спремност да прихвате исход. 

 
 

Индивидуални рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученика.Са ученицима првог разреда 

акценат је био на адаптацији и савладавању потешкоћа у учењу. 

 

 

Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно 

према потреби, уз присуство свих ученика. Укупно је одржано десет 
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Састанак васпитне 

групе 

састанака на којима је дискутовано о свим актуелним темама 

живота у дому. Констатовано је да су међусобни односи и хигијена 

у васпитној групи на високом нивоу. 

 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима оствариван је према потреби и 

интересовању. Са појединим родитељима сарадња је била стална 

док је са другима била повремена, често телефоном у зависности од 

дешавања у дому и школи. 

 

Сарадња са школама 

Сарадња са школама је била редовна на недељном нивоу, а контакт 

са разредним старешинама и професорима  је био сталан. У почетку 

више пажње је посвећено ученицима првог разреда.  

 
Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор  Спортска  Забавне активности 

2 14 2 

                                       Спортске секције број ученика 

Кошарка 5 

Одбојка 3 

Фудбал 6 

Стони тенис 3 

Шах 2 

Стрељаштво 1 

Спортски сусрети са домовима  5 15 

Спортски сусрети са школама 4 19 

Сусрети са спортистима 3 21 

 

 

                

 

Извештаји о раду ментора и приправника у Дому ученика средњих 

школа Крагујевац  

 
 Почетком другог полугодишта, васпитна служба је проширена са четири 

васпитача – приправника. Одмах по њиховом ангажовању додељени су им 

ментори, а како  је школска година била у току и формиране васпитне групе, 

васпитачи приправници су ангажовани као васпитачи без васпитне групе са 

задатком да учествују у раду васпитача – ментора, прате са ментором његову 

васпитну групу, рад у секцијама и узму учешће у свим видовима васпитног рада. 

Основни задатак и циљ је био њихово оспособљавање за самосталан рад од почетка 

нове школске године, за када се очекује и већи број ученика, а тиме и васпитних 

група. 

 

Извештај ментора о реализацији рада приправника у трећој васпитној групи 

 

       Приправник, дипломирани биолог, почела је са обављањем приправничког 

Активности васпитача на нивоу Дома Кординатор рада спортских секција 
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стажа у Дому ученика средњих школа Крагујевац, од дана 1. марта 2019. године. На 

почетку свог рада, упозната је са организацијом и радом у Дому ученика, са 

посебним акцентом на васпитни рад са ученицима. Указано јој је на потребу 

познавања домских аката и Норматива, посебно оних који се тичу ученика. 

       Од самог почетка укључена је у васпитно образовни рад у Дому, пратећи рад 

ментора, помажући у извођењу свих активности.  Радила је у трећој васпитној групи 

уз помоћ и асистенцију ментора, а касније изводећи поједине активности 

самостално. Укључена је у рад праћења ученика, њихових основних активности у 

Дому, развијеност здравствено хигијенских навика, провођења тематских 

активности, учења, праћење бројног стања ученица. Присуствовала је Педагошким 

већима, дежурала према распореду, обављала вечерње прозивке и контролу 

присутности у Дому. 

        Као ментор помогла сам јој  пружањем помоћи у припремању и извођењу 

васпитно образовног рада, присуствовала васпитно образовном раду, анализом тог 

рада у циљу праћења напредовања у њеном раду, пружањем помоћи у писању 

припрема за рад и припреми за проверу савладаности програма. 

        Као приправник била је у обавези да води следећу документацију и белешке уз 

помоћ ментора: 

 израђује месечни и недељни план рада 

 израђује припрему за активност (обрада неколико тема)  

 пише недељну артикулацију рада 

 води евиденцију о ученицама (присутност у Дому) 

 води свој дневник рада који садржи:  

- белешке о запажањима о свом раду и раду са децом,  

- белешке о запажањима  посећеним активностима  

- белешке о свим другим својим активностима у току свог приправничког 

стажа 

- о својим запажањима обавештава ментора. 

       Добар васпитач воли децу, воли свој посао и мислим да је приправница Тијана 

Николић својим благошћу и топлином успела да прихвати и придобије сваку 

ученицу и разуме њене поступке. Показала је висок степен сарадње и активног 

учешћа у раду са ученицама. Учествовала је у свим активностима које су 

организоване у Дому, као што су предавања за ученике и васпитаче, организовање 

забавних вечери за ученике, подршка ученицима у изради презентација и постера за 

школу и разне друге манифестације на којима су учествовали. За време свог рада 

мотивисала је ученике за рад по свим врстама њихових интересовања. 

 

Преглед обављања рада приправника у трећој васпитној групи 

 

         Као приправник у трећој васпитној групи у Дому ученика средњих школа 

почела сам са радом 1. марта  2019. године. Обављање приправничког стажа, уз а 

систенцију ментора, обухватало је рад са ученицама ове васпитне групе, праћење 

њихових активности у дому, контролу здравствено- хигијенских навика, праћење 

поштовања правила Кућног реда, контролисање радних навика, обављање 

индивидуалних и групних разговора, учествовање у запаженим педагошким 

ситуацијама, спровођење тематских активности. Такође, присуствовање 
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Педагошким већима, дежурање према распореду, обављање вечерњих прозивки уз 

контолу присутности ђака у дому за време викенда, позивање родитеља у случају 

одсуства ученика из Дома. Заједно са ученицама присуствовала сам забавним 

тематским вечерима организованим за њих. 

         Програмски садржаји, реализовани у сарадњи са ментором у периоду од марта 

до јуна, обухватају следеће теме: Чиниоци школског успеха и неуспеха, Безбедност 

у дому, Помоћ вршњака у учењу, Здравље и хигијена, Развијање вештине 

ненасилне комуникације, Животне вештине, Ученик у мрежи друштвених мрежа, 

Младалачка љубав, Професионална орјентација. 

         Присуствовала сам реализацији васпитно образовног рада ментора на  

следећим темама: Здравље и хигијена, Развијање вештине ненасилне комуникације, 

Младалачка љубав. 

        Теме васпитно образовног рада које сам ја одрадила са ученицама, уз 

присуствовање ментора су: Ученик у мрежи друштвених мрежа и Професионални 

развој. Прву тему сам обрадила у два термина са малом групом ученица, а другу 

једном у малој групи и више пута индивидуално. Након посећених активности 

заједно смо их анализирале и менторка ми је сугерисала да се васпитно образовни 

рад одвија по утврђеним правилима и посаветовала ме је на који начин свој рад 

могу да унапредим, дајући ми конкретне савете када је у питању коришћење 

одређених метода и облика рада. На основу анализе посећених активности, 

сматрам да ме је менторка упутила у васпитни рад на најбољи начин и да ће велики 

број корисних савета унапредити мој рад у васпитној групи. Рад коме сам 

присствовала током године био  подстицајан, саветодаван, остварила сам добру 

међусобну комуникацију са ученицима Дома. 

        Присуствовала сам на предавањима која су одржана у Дому ученика: “Хемија 

пушења“ и  едукативној трибини „Насиље на интернету“. Учествовала сам у 

вандомској активности ученица васпитне групе-   презентовање постера на ПМФ-у, 

под називом „Трагом Павла Савића“ и уједно сам присуствовала предавању у 

његову част. 

 

Извештај ментора о реализацији рада приправника у петој васпитној групи 

 

Приправник у петој васпитној групи, професор српског језика и књижевности, 

почела је са обављањем приправничког стажа 5.03.2019. године. Као наставник 

српског језика у основној школи радила је 3 године, па је поверене задатке 

васпитача приправника врло брзо савладала. Индивидуални рад, рад у малој и рад у 

васпитној групи обавља без приблема. Спремила је више тематских припрема, у 

почетку је присуствовала а касније самостално изводила психолошке и едукативне 

радионице. 

Са ученицима брзо и лако успоставља комуникацију и добија њихово поверење.  

Као професор српског језика свакодневно пружа помоћ ученицима кроз интересни 

рад, а посебно матурантима који су спремали матурске испите.  

Укључује се у рад свих домских активности: трибина, предавања, забавних вечери. 

Прати савремене токове у образовању кроз стручну литературу и спремна је да 

уведе иновације у свој рад. 

Остварила је добру сарадњу колегама и стручним службама у Дому. 
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Након свих активности васпитног рада које је имала у Дому, мишљења сам да 

приправница у петој васпитној групи, може без проблема самостално да води 

васпитну групу. 

Преглед обављања рада приправника у петој васпитној групи 

 

У Дому ученика средњих школа у Крагујевцу почела сам са радом 5. марта 2019. 

године. 

Додељен ми је ментор који води V васпитну групу.  

Група броји 30 ученица, које похађају различите школе; једна од ученица ради по 

индивидуалном образовном плану (ИОП2). 

Ментор ме је увео у различите облике васпитног рада са ученицама.  

Присуствовала сам активностима ментора приликом реализације тема из све 

четири васпитне области и самостално обрађивала неке од тема. 

Присуствовала сам радионицама и учествовала у изради истих. 

Обављала сам главно и помоћно дежурство и била у ноћној прозивци. 

Са ментором и другим васпитачима вршила сам редовну контролу и надзор соба. 

Обављала сам индивидуалне разговоре са ученицама V васпитне групе. 

Пратила сам дисциплину и успех ученица кроз редовну посету школама. 

Радила сам у интересној групи за српски језик и помагала ученицама у разумевању 

лектире и припреми за израду писмених задатака. 

Присуствовала сам свим активностима које су организоване на нивоу Дома: 

радионицама, књижевним вечерима, трибинама, предавањима, забавним вечерима. 

Укључена сам у рад Уписне комисије. 

 

Извештај ментора о реализацији рада приправника у десетој васпитној групи 

 

Приправник је почео са обављањем приправничког стажа почетком марта 

2019. године. 

На почетку свог приправничког стажа, приправник се упознавао са 

структуром и организацијом рада у Дому ученика, са посебним акцентом на 

васпитни рад. У том периоду примењен је класични метод упознавања и адаптације 

на специфичности васпитног рада, кроз преглед Норматива Дома ученика, посебно 

апострофирајући права и дужности ученика, Кућни ред Дома, те акта везана за 

безбедност ученика и васпитно дисциплинску одговорност. 

Веома брзо је ушао у саму суштину домског живота и рада, тако да је исти 

степен посвећености и разумевања показао и приликом упознавања са домском 

педагошком документацијом и овладавању радом на истој, подразумевајући 

савладавање и реализацију од глобалних, месечних до седмичних и дневних, 

планираних тема и задатака. 

Следећи сегмент рада приправника је био непосредан контакт и рад са 

ученицима. Приправник поседује исправан и коректан став према свим ученицима, 

а одређене финесе у том сегменту, ће стећи, као и сви ми, тек временом и 

искуствено. 

Веома добро се показао у сегменту индивидуалног рада, где је успевао да 

оствари изузетно квалитетан однос са ученицима, као и у делу везаном за 
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интересни рад, где је од првог дана радио са ученицима и помогао им у 

савладавању градива енглеског језика. 

 У свим акцијама и домским активностима, активно је учествовао, не ретко 

пружајући помоћ у раду са рачунарском техником. Тако је задобио и поштовање 

међу колегама, те је својом колегијалношћу, веома брзо заузео одређено место у 

васпитној служби. 

Оно што га посебно одликује јесте способност и жеља да се прилагоди, као и 

да активно учествује у реализацији свега договореног, где, врло често, даје нове и 

конструктивне идеје. Уз све то, евидентно је да прати савремене токове у 

васпитању и образовању и има жељу за њиховом реалном применом. 

Моје мишљење је, да из свега до сада наведеног и искуства у досадашњем 

заједничком раду, приправник, Младен Ранковић може самостално да води 

васпитну групу и да заузме своје место у колективу нашег Дома. 

 

  Преглед обављања рада приправника у десетој васпитној групи 

 

            Са приправничким стажом у Дому ученика средњих школа започео сам 1. 3. 

2019. године. Као ментор додељен ми је васпитач десете васпитне групе. 

У поступке, методе и облике васпитног рада ментор ме је упутио постепено, 

али детаљно. Стекао сам јасан увид у непосредни рад са ученицима, као и 

административне задатке професије васпитача. 

У току непуних пет месеци приправничког стажа, имао сам прилике да се у 

окриљу ментора или уз његову помоћ, као и самостално, лично бавим 

најразличитијим активностима у Дому ученика средњих школа. Имао сам прилику 

да свакодневно контролишем и подстичем активности ученика васпитне групе, као 

и да се бавим радом са свим ученицима дома. Праћење радних навика у учењу, 

здравствено- хигијенског стања, испуњавања редовних обавеза прописаних Кућним 

редом, као и решавање педагошких ситуација кроз индивидуалне или групне 

разговоре на нивоу групе биле су само део мојих свакодневних активности. У 

оквиру васпитно-образовног рада са ученицима присуствовао сам редовним 

састанцима васпитне групе и пратио менторов рад на обрађивању тема кроз разне 

методе и облике рада, а имао сам прилике и да сам обрадим неке од тема програма 

васпитног рада. Као мастер професор енглеског језика и књижевности, кроз 

интересни рад са ученицима свих васпитних група, помагао сам ђацима да 

превазиђу тешкоће у учењу и усвајању школског градива из енглеског језика. 

 По распореду дежурстава, уз ментора, обављао сам помоћна и главна 

дежурства, а бавио сам се и ноћним прозивкама ученика и контролом хигијене соба 

свих ученика дома. 

 Као члан педагошког већа, присуствовао сам свим састанцима тог органа од 

почетка свог рада у дому. 

 С обзиром на то да Дом ученика средњих школа Крагујевац приређује 

мноштво додатних културно-забавних и образовних активности, био сам у прилици 

да присуствујем, или чак учествујем у припреми одређених радионица, трибина, 

предавања, забавних вечери. 
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 Осим наведених активности, средином јула текуће године, обављао сам и 

одређене задатке при спровођењу конкурса за упис у Дом ученика средњих школа 

Крагујевац за школску 2019/20. годину. 

 

Извештај ментора о реализацији рада приправника у дванаестој васпитној 

групи 

 

Приправник у дванаестој васпитној групи, професор физичке културе почео је са 

обављањем  приправничког стажа у Дому  ученика 1.03.2019. 

Свој рад реализује у васпитној групи, секцијама и акцијама које се организују на 

нивоу Дома. 

Све предвиђене програмске области су реализоване без потешкоћа. Самостално је 

обрадио теме кроз индивидуални рад и рад  у малој групи. 

Присуствовао је свим мојим активностима у васпитној групи и учествовао у раду 

спортских секција. 

Самостално је обављао радиониочарски рад и тематска предавања. 

Увидом у непосредни рад са ученицима и прегледом педагошке документације 

сматрам да је успешно остварио своју педагошку функцију и позитивно деловао на 

ученике у оквиру својих дужности и улога. 

Ангажовао се у адаптацији и социјализацији, оспособљавању ученика да 

примењују активне методе учења. Ученици су добро сарађивали са њим, није било 

отпора или одбацивања. 

Његов стил васпитног рада карактеришу подстицање и међусобно разумевање уз 

наглашавање и елиминисање нежељених облика понашања ученика. 

Успоставља добру сарадњу са родитељим као и са професорима у школи. 

Уредно води педагошку документацију. 

Прати савремене токове у васпитању и образовању кроз стручну литературу. 

Остварио је добру сарадњу са колегама и стручним службама у Дому. 

 

Преглед обављања рада приправника у дванаестој васпитној групи 

 

       Са радом у Дому ученика средњих школа Крагујевац почео сам дана 

04.03.2019.године, када ми је и додељен ментор који води XII васпитну групу која 

броји 27 ученика. 

       У Извештајном периоду обављао сам следеће послове –активности: 

 Присуствовао сам састанцима васпитне групе и активностима које је држао 

додељени ментор, кроз реализацију тема из четири васпитне области; 

 Самостално сам припремао неке од  тема које су обрађиване у васпитној 

групи; 

 Присуствовао сам радионицама и учествовао у изради истих; 

 У сарадњи са ментором учествовао сам у раду спортских секција: кошарка, 

одбојка; 

 Обављао сам индивидуалне разговоре са ученицима из групе, као и са 

осталим ученицима у зависности од дате ситуације и потреба; 

 Према плану дежурства са ментором сам обављао послове помоћног и 

главног дежурног и био у ноћној прозивци; 
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 Пратио сам дисциплину и успех ученика у школи, кроз редовну посету 

школама; 

 На нивоу Дома организоване су следеће активности на којима сам 

присуствовао: трибине, предавања, радионице, забавне вечери, домијаде; 

 Са ментором као и другим васпитачима био сам у редовној контроли и 

надзору соба; 

 Био сам укључен у рад Уписне комисије. 

 

5. РАД СЕКЦИЈА И КОМИСИЈА 
 

На седници Педагошког већа, након извршеног анкетирања ученика о њиховим 

интересовањима за учешће у раду секција, као и садржајима којима желе да се баве, 

формиране су секције и комисије које ће радити у току школске 2018/2019. године. У том 

смислу формиране су секције, комисије, и клубови. 

 

Ликовна секција 

Рад  ликовне секције се одвијао од 15. октобра 2018. године  до 30. марта 2019. 

године  и  кроз 31 термин ученици су се припремили за регионално такмичење 

домова. Радило се по унапред припремљеном плану и програму. Кренуло се од 

израде ликовних радова и рукотворина преко линореза , калиграфије и завршило 

уметничком фотографијом и макетарством. 

Секција за културно уметничко стваралаштво (такмичарски карактер) 

 

Секције 

 

Број ученика 

 Регионална 

дом. 

Републичка 

дом. 

На почетку 

године 

На крају 

године  

Време 

реал. 

 

Учешће  

Осв. 

место 

 

Учешће  

Осв. 

место 

 

Ликовна секција 

 

15 

 

10 

два пута 

седмично 

 

+ 

прво, 

друго 

треће 

 

+ 

 

/ 

Литерарна секција 6 12 месечно + прво + друго 

Д
р

а
м

ск
и

  

ст
у
д

и
о

 

 

Драмски 

приказ 

 

16 

 

8 

два пута 

седмично 

 

+ 

 

прво 

 

+ 

 

четвр. 

Поетско 

сценски 

приказ 

 

16 

 

8 

 

два пута 

седмично 

 

+ 

 

друго 

 

 

 

М
у
зи

ч
к

а
 

се
к

ц
и

ја
 

Класична 

музика 

 

9 

 

5 

два пута 

месечно 
 

+ 

 

друго 

  

Популарна 

музика 

 

9 

 

5 

два пута 

месечно 

 

+ 

 

друго 

  

Етно  

музика 

 

9 

 

5 

два пута 

месечно 
 

+ 

 

треће 

  

 

Фолклорни студио 

 

28 

 

12 

два пута 

седмично 

 

+ 

 

прво 

 

+ 

 

прво 

 

Плесни студио 

 

12 

 

6 

два пута 

седмично 

 

+ 

 

прво 

 

+ 

 

прво 
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Број 

термина 

Број ученика током 

школске године 

Реализоване 

активности 

 

Резултати на такмичењу 
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- Цртеж 

- Уметничка слика 

- Калиграфија 

- Линорез 

- Макетарство 

- Рукотворине 

- фотографија 

-  Прва три места на региналној 

домијади у карегорији ликовно 

срваралаштво 

-  Друго место на регионалној 

домијади категорије макетарство и 

ликовна уметност 

 

Литерарна секција 

     Литерарна секција наставила је са радом и у школској 2018/2019. год. Током 

септембра месеца на основу интересовања ученика формирана је група која броји 

10  чланова. Литерарна секција окупила је ученике који показују интересовање и 

склоност ка литерарном стваралаштву, креативном размишљању, креативном 

писању и читању, ученике који воле да истражују, дискутују на различите теме, 

износећи лични став и критичко мишљење у вези са прочитаном књигом, 

постављеним проблемом, задатом темом. Радом секције била је обухваћена 

креативна настава српског језика и књижевности, што је подразумевало и 

интересни рад са ученицима.  Секција је почела са радом почетком октобра и према 

плану и програму рада, састанци су организовани два пута недељно и по потреби. 

Чланови секције учествовали су и у креирању текстова и вести на социјалној мрежи 

Facebook и сајту Дома www.artem.edu.rs.novo 

* У Дому ученика обележена је недеља Дечјих права. 

* 26. 10. 2018. посетили смо Сајам књига.  

* 26. 10. 2018. гостовали смо у Сомбору на фестивалу љубавне поезије ,,Иван 

Пангарић“,  у организацији Дома ученика средњих школа из Сомбора. Наведеног 

датума присуствовали смо завршној свечаности, а песме наших ученика финалиста 

литерарног конкурса Анастасије Ивановић, Лазара Букумировића и Давида 

Костића налазе се у Зборнику награђених радова. 

* Сваког четвртог понедељка у октобру школски библиотекари широм света 

обележавају свој дан - Међународни дан школских библиотекара. У библиотеци 

Дома, месец октобар био је посвећен читању и књизи, а тим поводом чланови 

литерарне секције представили су своје омиљене књиге формирајући листу жеља за 

набавку нових наслова. 

*  7. 11. 2018. реализована је радионица групним обликом рада у извођењу чланова 

литерарне секције, а целокупна активност била је посвећена обележавању државног 

празника, Дану примирја у Србији. 

* 3. 12. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац чланови литерарне 

секције са ученицима дома погледали су филм “Борба и нада“ у оквиру 

обележавања Светског дана борбе против HIV- a са циљем да се промовишу здрави 

и безбедни стилови живота. 

* 25. 12. 2018. на основу конкурса који је расписан поводом прославе Дана дома у 

области литерарног стваралаштва књигама су награђени Лазар Букумировић, Давид 

Костић, Аница Манојловић. Ученици су одговорили на теме: ЖИВОТ ЈЕ УВЕК 

http://www.artem.edu.rs.novo/
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НЕШТО ШИРЕ И ВЕЋЕ ОД ЗАКОНА И ПРАВИЛА, М.СЕЛИМОВИЋ, СВЕТ КОЈИ 

ВИДИМ  И КОЈИ ЖЕЛИМ, БЕЗ ЧЕГА ПОЕЗИЈА НЕ МОЖЕ ТО ЈЕ ЖИВОТ, БЕЗ 

ЧЕГА ЖИВОТ НЕ ВРЕДИ – ТО ЈЕ ПОЕЗИЈА, И.СЕКУЛИЋ. 

* 25. 01. 2019. чланови литерарне секције и библиотекар Дома ученика средњих 

школа Крагујевац присуствовали су трибини под називом ,,Холокауст: наслеђе 

фашизма“. Предавање је одржано у музеју ,,21. октобар“, а трибина организована 

поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста. 

* 21. 03. 2019. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, свечано је обележен 

Светски дан поезије. Уз пријатне ноте наших ученика музичара, ређали су се 

стихови домаћих и светских песника. Наши ученици, а и васпитачи, рецитовали су 

песме на српском, руском, енглеском, француском, немачком, кинеском, шпанском 

језику. У романтичној атмосфери, уз слаткише и опојне мирисе првих весника, сви 

скупа прославили смо и долазак пролећа. 

* 28. 3. 2019. одржана је Регионална домијада у Културно-уметничком 

стваралаштву у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“, 

Пожаревац. Ученик Лазар Букумировић освојио је друго место у области 

литерарног стваралаштва. 

* 12-14. 4. 2019. у Дому ученика средњих школа Лесковац одржана је XXIII 

Републичка домијада у културно-уметничком стваралаштву. Ученик Лазар 

Букумировић освојио је прво место у области литерарног стваралаштва. 

* 23. 4. 2019. три ученице и библиотекар Дома ученика средњих школа Крагујевац 

присуствовали су Једном школском дану у Београду који је организован за 

учеснике конкурса Холокауст – култура сећања. Наградни конкурс расписан је од 

стране удружења Хавер Србија уз подршку Министарства просвете и технолошког 

развоја. Уз пуно поштовање личног израза младих аутора и озбиљности теме, жири 

је донео одлуку о резултатима конкурса. Наши ученици постигли су одличан успех, 

а награђени су књигама, дипломама, захвалницама. У категорији литерарних 

радова прво место остварио је рад Четири зида, ученика Давида Костића; друго 

место  остварио је рад Последњи запис Ане Франк, ученика Лазара Букумировића. 

За оригиналност и вредност личног ауторског израза у категорији литерарних 

радова посебно се похваљују: рад Залазак, ученице Анице Манојловић; рад 

Сећања, ученице Ане Николић. У категорији мултимедијалних радова: рад 

Слобода, Ружице Стевић. Захвалнице за допринос и очување сећања на Холокауст 

добили су ученици Марко Чардић, Предраг Стаменковић и Анђела Николић.  

Рад Литерарне секције био је током године веома успешан, што се највише огледа у 

бројним реализованим активностима, наградама које су ученици освојили на 

домијадама, литерарним конкурсима, фестивалима, као и њиховој даљој 

заинтересованости за рад. 

 

Драмски студио 

          Драмски студио је почео са радом 18.октобра 2018. године, на темељима 

прошлогодишњег састава и консултација урађених током месеца септембра. У 

почетку број ангажованих ученика је био преко двадесеторо да би се временом,  

увођењем ансамбла у такмичарски погон тај број зауставио на цифри од осам 

ученика.  
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          Динамика рада је била просечно два пута недељно, да би у марту месецу 

2018. године била и три до четири пута недељно. Руководиоц секције се определио 

да се ове године изводи представа „Глумац је ... глумац је ...глумац“ по мотивима 

монодраме Зијаха Соколовића. Укупно је одрађен 41 сат рада секције. На 

Регионалној домијади 28. марта 2018. године, учесници драмског студија 

одушевили су публику и жири и освојили прво место. На Репбличкој домијади 

одржаној у Лесковцу, 12- 14. априла 2019. године пласирали су се на четврто место.  

         Секција драмски студио је узела и пуно учешће на завршном концерту- ревија 

победника, одржаној 13.маја 2019. године на сцени Књажевско српског театра у 

Крагујевцу. 

          Циљ рада секције постављен на почетку рада секције у потпуности је 

остварен. Велика сатисфакција раду ове секције јесте свеопшти утисак учесника и 

гледалаца такмичења да је наступ нашег тима у свим елементима био добар. На 

темељу тих оцена наставиће се са преданим радом и у следећој школској години. 

Поетско сценски приказ 

           У овиру Драмског студија, школске 2018/ 2019 године, радила је група 

ученика припремајући се за наступ у категорији   Поетско сценски приказ . 

Ученици су у сарадњи са васпитачима почели са радом  још у септембру, 

разговорима о концепцији и садржају рада. Рад је настављен током октобра према 

утврђеном плану и програму. Током новембра рад је интензивиран, а у то време 

започиње сарадња са стручним сарадником, глумцем Дечјег позоришта у 

Крагујевцу. За наступ на Регионалној домијади  у културно- уметничком 

стваралаштву,одабран је текст Владимира Висоцког '' Црно и бело''. У почетку на 

тексту је радило 10 ученика, али временом се  тај број свео на два ученика, а у 

складу са пропозицијама такмичења. Осим говора, ученици су на пробама 

увежбавали покрет и кретање у простору. Учили су дикцију, вежбали интонацију и 

јасно изражавање.  

          На Регионалној домијади у културно- уметничком стваралаштву, Поетско 

сценски приказ је имао запажен наступ, али нажалост без пласмана. Након 

Регионалне домијаде, ученици, чланови секције, наставили су да прате рад 

Драмског студија. План и програм рада у потпуности је реализован. 

 

Класична музика 

          Секција за класичну музику је почела са радом крајем првог тромесечја. 

Секцију углавном чине ученици музичке школе.  Има и ученика који су завршили 

нижу музичку школу а сада похађају неку другу средњу школу али ипак свирају 

своје инструменте и учествују у раду секције. 

         Током првог полугодишта окупљање чланова и пробе су биле врли ретке, али 

у другом полугодиштусу се интензивирале. Секцију је чинило 10 ученика. Ученици 

су се спремали за Регионалну домијаду која  је ове године била у Пожаревцу. 

Такмичио се гудачки дуо са композицијом „ For violin and cello Op.39“ аутора 

Reinhold Gliere-Berceusa и освојио друго место. Нажалост  нису отишли на 

Републичку домијаду, али то их није демотивисало већ су и даље наставили да се 

окупљају, вежбају у секцији и праве планове за следећу годину. 
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Популарна музика 

         Секција за популарну музику је, у оквиру комплетног музичког студија, 

почела прва са радом, крајем октобра месеца 2018. године. Највише проба и 

највећи акценат је стављен, у музичком делу, управо на ову секцију, а у њој је 

учествовало девет ученика из Музичке школе, као и из Прве крагујевачке 

гимназије. 

        Динамика рада је била условљена ангажовањем ученика по школама и 

такмичењима, као и зимским распустом, али је, у сваком случају, била довољна за 

један квалитетан допринос  музичком делу такмичарског програма нашег Дома. 

Нумера која је извођена је био хит Lady Gage и Bradlesy Cooper-a – „Shallow“ и са 

њом смо освојили друго место на „Регионалној Домијади“ 28. марта 2019. године у 

Пожаревцу. 

        Секција за популарн музику је узела и пуно учешће на завршном концерту- 

ревија победника, одржаној 13.маја 2019. године на сцени Књажевско српског 

театра у Крагујевцу. 

        У наредној школској години, ова секција ће, својим радом и ангажовањем, 

сигурно настојати да на још виши ниво подигне квалитет нашег такмичарског 

програма. 

Етно музика 

           Почетком месеца октобра анализиран је састав, афинитет и заинтересованост 

ученика у Дому за рад у овој секцији. Пошто у Дому бораве ученици Музичке 

школе, могли смо са њима да оформимо Музички студио као секцију, коју је у 

почетку чинило десетак ученика.  

          Током рада формирали смо базу за рад етно групе, одабрали мелодију, вокал 

и оркестарски рад. За увежбавање, за Домијаду, изабрана је мелодија  македонске 

народне песме „Елено керко“ Амира Медуњанина. У реализацији ове мелодије 

учествовало је пет ученика, који су се током увежбавања издвојили својим 

вокалним и оркестарским могућностима. 

          Ученици су увежбавали изабрану мелодију најмање једном седмично. Током 

месеца фебруара и марта одрађене су финалне радње на завршном изгледу наступа 

(сцена, одећа, шминка, инструменти, светла). 

          На регионалној Домијади крајем марта у Пожаревцу, етно група је имала 

запажен наступ, освојила је треће место, али се није квалификовала за републичку 

Домијаду.  

          Без обзира на то, етно група је постигла свој циљ, афирмацију ученика на 

активно коришћење слободног времена, дисциплиновано учешће на такмичењима 

и пример лепог и културног понашања у свим ситуацијама. 

          Секција за етно музику је узела и пуно учешће на завршном концерту- ревија 

победника, одржаној 13.маја 2019. године на сцени Књажевско српског театра у 

Крагујевцу. 

Фолклорни студио 
       Фолклорна секција је почела са радом почетком месеца октобра, на темељима 

прошлогодишњег ансамбла и консултација урађених током месеца септембра. У 

почетку број ангажоване деце је био 30 ученика да би се временом,  увођењем 

ансамбла у такмичарски погон тај број зауставио на цифри од 15 ученика.  
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Динамика је износила просечно два пута недељно, да би у марту месецу 

2019. године била и три до четири пута недељно. Руководиоц секције се определио 

да се ове године изводе „Игре из Ниша“. Осим рада на самим елементима 

кореографије и уметничким садржајима пробе су у себи садржале и вежбе снаге, 

координације покрета и вокалне усаглашеност. 28. марта 2019. године фолклорни 

ансамбл је наступио на регионалној Домијади у Пожаревцу и освојио прво место, 

што му је омогућило да представљју наш регион на републичкој Домијади. 

       Републичка Домијада је одржана 12.- 14. априла 2019. године у Лесковцу, где је 

фолклорни ансамбл освојио прво место. 

      Фолклорна секција је узела и пуно учешће на завршном концерту- ревија 

победника, одржаној 13.маја 2019. године на сцени Књажевско српског театра у 

Крагујевцу. 

Плесни студио 

          Почетком месеца октобра одржан је иницијативни састанак са свим 

ученицима Дома који су заинтересовани за рад ове секције. Ученицима су дата 

упутства и смернице о начину рада, активностима, пробама. За рад у секцији се 

пријавило двадесетак ученика. Током октобра и новембра заинтересовани 

полазници су увођени у основе модерног плеса кроз вежбе технике, ритма и 

музикалности, учење кратких корео целина као увода у такмичарску кореографију. 

Током овог рада један део ученика је одустао од редовног вежбања, тако да се 

искристализовао састав такмичарске екипе. 

         Децембра месеца у договору са члановима секције изабрана је такмичарска 

нумера „Четири загрљаја на дан (за преживети)“ коју ће ученици увежбавати за 

такмичење на Домијади. Кренуло је постављање корео целина за такмичарску 

кореографију, рад на техници и координацији покрета, формирање формацијских 

целина и промена, увежбавање синхронизованости  плесача. Пробе и увежбавања 

су обављана најмање два пута седмично, тако да је укупно одржано 59 проба.  

Следио је рад на сценској презентацији и енергији за наступ. Извршена је припрема 

и снимање филма на дату тему, у коме учествују ученици – извођачи кореографије, 

а који ће у позадини на платну пратити извођење нумере. Затим су уследиле 

финалне радње на завршном изгледу наступа (сцена, одећа, шминка, светла). 

Завршну кореографију изабране нумере изводило је пет девојчица и један дечак. 

          На регионалној Домијади, крајем марта у Пожаревцу, секција плесни студио 

је освојила прво место и пласирала се на републичку Домијаду. 

          Уследила су поновна увежбавања и припреме за републичку Домијаду. 

          На републичкој Домијади, средином априла месеца у Лесковцу, секција 

плесни студио је поново бриљирала и освојила прво место.  

         Секција за плес је узела и пуно учешће на завршном концерту- ревија 

победника, одржаној 13.маја 2019. године на сцени Књажевско српског театра у 

Крагујевцу. 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

Секције за спортску активност такмичарског карактера 
 

Секције 

Број ученика  Регионална 

домијада 

Републичка 

домијада 

На почетку 

године 

На крају 

године  

 

Време реал. 

 

Учешће 

Осв. 

место 

 

Учешће 

Осв. 

место 

Мали фудбал  

(девојчице) 

 

15 

 

13 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

/ 

Мали фудбал 

(дечаци) 

 

20 

 

18 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Одбојка 

(девојчице) 

 

11 

 

9 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Одбојка 

(дечаци) 

 

12 

 

10 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Ст.тенис- ек. 

(девојчице) 

 

6 

 

6 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

III 

Ст.тенис- ек. 

(дечаци) 

 

8 

 

8 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

II 

  

Ст.тенис- пој. 

(девојчице) 

 

1 

 

1 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

II 

 

 

 

 

Ст.тенис- пој. 

(дечаци) 

 

1 

 

1 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Кошарка 

(девојчице) 

 

10 

 

9 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

II 

 

 

 

Кошарка 

(дечаци) 

 

12 

 

12 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

/ 

Шах- екипно 

(девојчице) 

 

7 

 

7 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Шах- екипно 

(дечаци) 

 

8 

 

8 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Шах- поједин. 

(девојчице) 

 

1 

 

1 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Шах- поједин. 

(дечаци) 

 

2 

 

1 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

IV 

Стрељаштво 

екип. (девојч.) 

 

9 

 

5 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Стрељаштво 

екип. (деч.) 

 

8 

 

7 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

IV 

Стрељаштво 

појед. (девојч.) 

 

1 

 

1 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

/ 

  

Стрељаштво 

појед. (деч.) 

 

1 

 

1 

 

2 пута недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

/ 
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Фудбал-девојке 

Током септембра вршено је прикупљање  информација о заинтересованости 

ученица за бављење фудбалом и евидентирање  чланица секције. У почетку је у 

раду секције учествовало 14 девојчица, а касније се тај број свео на 10 девојчица. 

У месецу октобару је организован турнир између васпитних група на отвореним 

теренима Дома. 

Током новембара одиграна је пријатељска утакмица са екипом ФК Машинац из 

крагујевца. 

У децембару је организована посета утакмицама малог фудбала нтернационалниог 

карактера (Лига шампиона- ФК Економац), као и техничко тактички тренинзи. 

У јануар месецу  је спроведен рад на повећању издржљивости као и утакмице 

између домских екипа. 

У марту је извршена селекција  екипа за учешће на Регионалној домијади у 

Јагодини,као и техничко тактички тренинзи. 

17.04.2019.-учешће на Регионалној домијади у Јагодини-прво место. 

У мају су спроведене техничко тактичке припрема екипе за учешће на Републичкој 

домијади. 

10-12.05.2019. Учешће на Републичкој домијади у Врању-без пласмана 

Фудбал-дечаци 

  Фудбалска секција за дечаке почела је са радом током септембра месеца. У 

почетку је била већа посећеност ученика секцији да би се временом број смањивао, 

због селекције. 

У октобру је организован турнир између васпитних група на отвореним теренима. 

Током новембра месеца је одржана пријатељска утакмица са екипом (ФК 

Економац) из Крагујевца. 

У месецу децембру је организована посета утакмицама малог фубала 

интернационалниог карактера ФК Економац (Лига шампиона у футсалу) и 

техничко тактички тренинзи у балон сали. 

У јануар је спроведен рад на повећању издржљивости и утакмице између домских 

екипа. 

У марту је одржан пријатељски сусрети са ученицима Дома из Свилајнца и 

спроведена селекција екипа за учешће на Регионалној домијади. 

17.04.2019. је одржана Регионална домијада у Јагодини, а фудбалска екипа је 

освојила треће место. 

Одбојка-девојке 

      Секција је почела са радом у септембру прикупљањем  информација о 

заинтересованости ученика за  бављење одбојком, упознавањем са планом  рада 

секције. На почетку су се одржавали  рекреативни  тренинзи а затим  се радило на 

повећању спремности ученица повременим  одржавањем кондиционих  тренинга и 

радом  на  техничко  тактичким  елементима  игре. 

25.09..2019. одигран је турнир између васпитних група. 

30.10.2019. одиграна је пријатељска утакмица са Медицинском  школом. 

20.11.2019. одиграна је пријатељска утакмица са Медицинском  школом. 

4.12.2019. одиграна је пријатељска утакмица са Медицинском  школом.. 

15.01.2019. одиграна  је  пријатељска  утакмица  са  Медицинском  школом. 

26.02.2019. одиграна је тренинг утакмица мешовитих екипа Дома. 
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12.03.2019. одиграна  пријатељска  утакмица  са Медицинском  школом. 

26.03.2019. одиграна    пријатељска  утакмица  са  Медицинским  школом. 

У  марту  је извршена  селекција  екипа  за  учешће  на  Домијади. 

У  априлу  тренинзи  су били  у  склопу  припрема  за  Регионалну  домијаду. 

23.04.2019. ућешће на  Регионалној  домијади у Крагујевцу, без пласмана.. 

Мај- јун слободне  спортске активности и турнири  у Дому према интересовању 

ученица. 

 

Одбојка-дечаци 

       Септембар- активности  су  биле  усмерене  на  прикупљање  информација  о  

заинтересованости   ученика за тренирање одбојке, евидентирање  чланова и  

упознавање  ученика  са  планом  рада  секције. 

Октобар- одржан  је  турнир  између васпитних  група 

Новембар- одигране  су  пријатељске  утакмице  са  екипама из града. 

Децембар- јануар рад је усмерен  на техничко  тактичке  елементе  игре. 

Фебруар – одигране су пријатељске утакмице  са екипама  из града (ОК Раднички и 

Економска  школа). 

Март- извршена  је селекција  екипа  за  учешће  на  Регионалној  домијади, 

одигране  утакмице између  домских  екипа. 

23.04.2019. учешће  на  Регионалној  домијади у Јагодини- четврто место. 

Април- слободне  активности ученика 

Мај- турнир мешовитих екипа на отвореним теренима. 
 

Стони тенис 

       Секција за стони тенис почела је са  радом  у септембру 2018. године на 

отвореним теренима. Ученици су у великом броју користили своје слободно време 

и повољне временске услове, играјући стони тенис. 

       У октобру месецу почело се са прикупљањем информација  по васпитним  

групама о заинтересесованости ученика за бављење стоним тенисом. Евидентирани 

су сви чланови  по васпитним  групама и упознати са планом рада секције. 

      Крајем октобра и почетком новембра одржани су турнири између васпитних 

група. Од децембра је почео рад на техничко тактичким  елементима  игре са 

ученицима који су се издвојили радом и залагањем. Највише  су  коришћени 

отворени терени кад су временски услови дозвољавали, такође балон сала и 

свечана сала. Током јануара и фебруара месеца радило се на усавршавању технике 

и тактике као и на селекцији за учешће на  домијади. У априлу је одржана  

Регионална домијада у Крагујевцу на којој су  девојчице освојиле прво место, 

дечаци друго, а у појединачној конкуренцији  наша ученица је  освојила друго 

место. Републичка домијада је одржана у Врању, девојке су освојиле треће место. 

      Радом ове секције остварен је циљ вежбања да задовољи потребе ученика  за 

што бољим и ефикасним коришћењем слободног времена у Дому, као и здравим 

начином живота. 

Кошарка-девојке 

      Секција је почела са радом у септембру прикупљањем  информација о 

заинтересованости ученика за  бављење кошарком, упознавањем са планом  рада 
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секције. На почетку су се одржавали  рекреативни  тренинзи а затим  се радило на 

повећању спремности ученица повременим  одржавањем кондиционих  тренинга и 

радом  на  техничко  тактичким  елементима  игре. 

25.09..2019. одигран је турнир између васпитних група. 

30.10.2019. одиграна је пријатељска утакмица са Медицинском  школом. 

20.11.2019. одиграна је пријатељска утакмица са Медицинском  школом. 

4.12.2019. одиграна је пријатељска утакмица са Медицинском  школом. 

 

15.01.2019. одиграна  је  пријатељска  утакмица  са  Медицинском  школом. 

26.02.2019. одиграна је тренинг утакмица мешовитих екипа Дома. 

12.03.2019. одиграна  пријатељска  утакмица  са Медицинском  школом. 

26.03.2019. одиграна    пријатељска  утакмица  са  Медицинским  школом. 

У  марту  је извршена  селекција  екипа  за  учешће  на  Домијади.. 

У  априлу  тренинзи  су били  у  склопу  припрема  за  Регионалну  домијаду. 

17.04.2019. ућешће на  Регионалној  домијади у Крагујевцу, освојено друго место. 

Мај- јун слободне  спортске активности и турнири у Дому према интересовању 

ученица. 

Кошарка-дечаци 

     Септембар- активности  су  биле  усмерене  на  прикупљање  информација  о  

заинтересованости   ученика  за  тренирање  кошарке, евидентирање  чланова и  

упознавање  ученика  са  планом  рада  секције. 

Октобар- одржан  је  турнир  између  васпитних  група. Одиграна је хуманитарна 

утакмица са ученицима специјалне школе  Вукашин  Марковић. 

Новембар- одигране  су  пријатељске  утакмице  са  домовима  из региона 

(Свилајнац). Одиграна је  и пријатељска утакмица поводом  дана дијабетеса. 

Децембар- јануар рад је  усмерен  на техничко  тактичке  елементе  игре. Учешће  

на турниру (три на три). 

Фебруар – одигране су  пријатељске утакмице  са  екипама  из града (КК Раднички 

и МВП) и техничко  тактички  тренизи. 

Март- извршена  је селекција  екипа  за  учешће  на  Регионалној  домијади, 

одигране  утакмице између  домских  екипа. 

Пријатељске утакмице са екипама из града (МВП) 

17.04.2019. учешће  на  Регионалној  домијади у Крагујевцу- прво  место. 

Април- припреме  за Републичку  домијаду и техничко  тактички  тренинзи. 

10-12.05.2019. учешће  на Републичкој  домијади у Врању. 

Мај- турнир мешовитих екипа на отвореним теренима. 

Јун- такмичење  у  брзом  шутирању тројки. 

Шах 

      Шаховска секција почела је са радом почетком октобра месеца, рекреативно, 

када је секцији присуствовало 12 дечака и 4 девојчице. Тренирање и рекреативно 

играње одржавало се у међусмени школске наставе и чешће у вечерњим сатима. 

Активности су се одвијале у клубу ученика и свечаној сали. Ученици су имали  на 

располагању осам табли са сатовима. 
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      Организовани  су сусрети са ученицама Медицинске школе, неколико пута и 

код њих и код нас, а све у сврху дружења, вежбања и размене искустава. У дому су 

одржавани турнири по васпитним групама. 

      Априла месеца на Регионалној домијади у Јагодини учествовале су екипе и 

дечака и девојчица, њих укупно седам. И дечаци у девојчице су изгубили у 

квилификацијама, а  у појединачном такмичењу ученик нашег Дома заузео је прво 

место и пласирао се на Републичку домијаду. У веома јакој конкуренцији  у Врању 

наш представник  шаху заузео је четврто место. 

Стрељаштво 

       Секција за стрељаштво је почела са радом почетком другог полугодишта 

анкетирањем заинтересованих  ученика. Интересовање је било велико. Након тога 

формирана је база за рад од 28 ученика  који су два пута недељно тренирали у 

стрељани „Чика Мата“ уз стручну помоћ сарадника  из стрељачког клуба. 

Направљена  је селекција од 15 ученика, а након  тога  за Регионалну домијаду је 

ишло по петоро такмичара у женској и мушкој екипи. 

       На Регионалној  домијади у Крагујевцу дечаци екипно су освојили прво место, 

појединачно такође прво,  а девојчице четврто. На Републичкој домијади у Врању 

дечаци су освојили четврто место. 

 

 

Табеларни приказ са републичких домијада школске 2018/19. 

Године 

Републичка домијада- спортски програм- Врање, 10-12. V 2019. године 

Учешће ученика и освојена места 

кошарка стони тенис 

екипно 
стони тенис 

појединачно 
шах 

појединачно 
мали 

фудбал 

стрељаштво 

екипно 
стрељаштво 

појединачно 

дечаци девојчице девојчице дечаци девојчице дечаци дечаци 

/ треће / / / четврто / 

8 ученика 3 девојчице 1 девојчица 1 дечак 6 девојчица 3 дечака 1 дечак 

 

 

 

 

 

 

 

Републичка домијада- културно забавни програм- Лесковац, 12-14. IV 2019. године 

 

Драмски приказ 

 

Фолклор  

 

Плесни стдио 

 

Ликовна секција 

 

Литерарна  

Број 

учени

ка 

Осв. 

место 

Број 

ученика 

Осв. 

место 

Број 

ученика 

Осв. 

место 

Број 

ученика 

Осв. 

место 

Број 

ученика 

Осв. 

место 

 

8 

 

четврто 

 

12 

 

прво 

 

6 

 

прво 

 

1 

 

/ 

 

 

1 

 

прво 
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Новинарска секција 

       Новинарска секција је школске 2018/ 2019 године, радила по унапред 

утврђеном плану и програму. Секција је окупила осморо ученика, из различитих 

васпитних група.  Рад је почео уводним разговорима о концепцији и садржају рада, 

половином септембра месеца. Током првог полугодишта, ученици су се упознавали 

са основним облицима новинарског изражавања, а истовремено су пратили и 

анализирали актуелне догађаје у Дому, школи и граду. Успостављена је била и 

блиска сарадња са ликовном секцијом и она се односила на осмишљавање изгледа 

домског магазина. Први број домског магазина издат је крајем првог полугодишта, 

План и програм рада новинарске секције  је у потпуности реализован. Ученици су 

развили нове вештине и способности. 

 

Број ученика у секцији  

8 

 

8 

 

 

 

Теме првог броја 

 Летопис 

 Хигијена соба 

 Нутриционистички клуб 

 Спортска секција 

 Забавне вечери 

 

 

Секције и активности нетакмичарског карактера 
 

Секција  

 

Број ученика 

   

Време реализације 

 

Новинарска 

и инфо секција 

 

8 

издата 2 броја новина, 

свакодневне информације 

преко ТВ-а, у време оброка 

крајем полугодишта 
 

свакодневно 

Ажурирање 

сајта 

 

5 

  

до три пута недељно 

Естетско 

уређење Дома 

 

групно 

рад на чишћењу и сређивању 

домске околине 

 

периодично 

 

Културно 

забавни живот 

учесници у тематским 

вечерима,  

сви ученици 

 

одржано  5 забавних вечери 

са различитим темама 

 

једном месечно 

Туристичка 

секција 

упознавање града- 50 уч. два пута, уз водича септембар 2018. 

наградни излет- 67 уч. Ср. Карловци, Н. Сад крај маја 2019. 

 

Театар клуб 

просек 5 ученика по 

представи 

ученици погледали све 

значајније представе 

два до три пута 

месечно 

 

Нутрициони-

стички клуб 

 

10 сталних чланова и 

око 30- так ученика на 

дегустацији јела 

 

одржано 5 клубова са јелима 

различитих кухиња 

 

једном месечно 

Теретана  током ове школске године није радила / 

Плесни клуб 

Артем 

 

9 

 

 

септембар, 

октобар 2018. 

Фитнес  6 - 10  два пута недељно 
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АртеМагазина  Ликовни и литерарни конкурс 

 Домски фестивали 

 Светски дан борбе против аидса 

 Приказ књига 

 Како провести зимски распуст 

 

Тираж : 

400 комада 

 

 

 

Теме другог броја 

АртеМагазина 

 Летопис 

 Холокауст 

 Квиз знања 

 Нутриционистички клуб 

 Хемијада 

 Домијаде у култури 

 Спортске домијаде 

 Ревија победника 

 Интервју  

 Дом очима ученика 

 Вече матураната 

 Наградни излет 

 Забава 

 

 

 

Тираж : 

500 комада 

 

Инфо секција 

       Од школске 2018/ 2019 године, у оквиру рада Новинарске секције почела је са 

радом и Инфо секција. Инфо секција радила је од почетка школске године у 

континуитету, а информације су ажуриране на недељном или дневном нивоу у 

зависности од актуелних дешавања. Инфо секција је дала велики допринос раду 

новинарске секције, јер су се кроз форму кратких вести и обавештења, нове 

информације преносиле до ученика, васпитача и других запослених. Рад Инфо 

секције, подразумевао је тимски рад пре свега библиотекара и васпитача, али и 

педагога, самих ученика и других запослених. Рад секције је постигао свој циљ, 

тако да је план да од наредене школске године, Инфо секција функционише 

самостално.  

Ажурирање сајта 

       Ажурирање Сајта ове школске године вршено је према Плану и програму рада 

сачињеном на почетку године, током септембра месеца. Креирани су текстови, 

фотографије и  објављиване вести о  различитим врстама активности, тако да је 

целокупан рад био усмерен на уређивање интернет странице Дома, 

www.artem.edu.rs.novo, као и на одржавање странице на друштвеној мрежи Facebook. 

       Сајт, као  једна врста интернет учионице, обавештавао је заинтересоване о 

активностима које су се спроводиле под окриљем Дома ученика средњих школа 

Крагујевац пружајући  податке и информације  на једном месту. Тематски, Сајт је 

обухватио следеће врсте делатности: информациону, образовну, културну, 

спортску, као и извештаје у вези са стручним усавршавањем запослених. 

       Садржајем рада обухваћено је: ажурирање Сајта и фејсбук странице поводом 

почетка нове школске године, ажурирање фотографија, информација везаних за рад 

секција и комисија, ажурирање извештаја  са семинара, ажурирање информација о 

сарадњи са Књажевско – српским театром, ажурирање извештаја о сарадњи са 

другим домовима, ажурирање информација у вези са радом Нутриционистичког 

клуба, информација које се односе на библиотечко пословање, извештаја у вези са 

http://www.artem.edu.rs.novo/
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учешћем наших ученика у различитим пројектима, информација о посети Сајму 

књига, о књижевним вечерима, забавним вечерима, информација у вези са 

прославом Дана дома, школске славе, информација у вези са реализованим 

конкурсима у области литерарног и ликовног стваралаштва, фестивалима, 

информација у вези са одржавањем домијада у области Културно – уметничког 

стваралаштва и у спорту, извештаја у вези са учешћем наших ученика у различитим 

активностима и манифестацијама.  

Секција и комисија за естетско уређење Дома 

     Циљ секције је анимирање ученика и мотивисање за рад уз усвојене 

културолошке, васпитне , обазовне и друштвено прихватљиве обрасце понашања. 

Посебан акценат се ставља на хигијену животног  простора – ученичких соба , чија 

се контрола обављала три пута недељно ( уторком, четвртком и један изненадни 

преглед током недеље) по већ утврђеним критеријумима – чистоћа пода и 

купатила, проветреност, уредност личних ствари и кревета. На крају сваког месеца 

рађен је графички и табеларни пресек резултата који су сумирани на крају сваког 

полугодишта. Циљ да је просечна оцена на нивоу  Дом преко 4,70 је испуњен а  

ученици из најуреднијих соба су награђени картама за биоскоп. У оквиру ове 

секције ученици су се ангажовали  на одржавању садног материјала како у домском 

простору тако и у домском дворишту и уређењу и чишћењу домског дворишта по 

унапред утврђеном распореду.  

 
Васпитна 

група 

Просечне оцене за 

период фебруар / јун 

I 4,79/4.78 

II 4,76/4.85 

III 4,88/4.83 

IV 4,82/4.82 

V 4,81/4.76 

VI 4,69/4.56 

VII 4,79/4.65 

VIII 4,31/4.29 

IX 4,68/4.77 

X 4,71/4.65 

XI 4,77/4.64 

XII 4,80/4.76 

Табеларни преглед оцена хигијене соба за месеце фебруар-јун 

 

Секција за културно-забавни живот 

    Секција за Културно забавни живот бави се организацијом слободног времена 

ученика. Ученицима се нуде разне активности како би се усавршили постојећи и 

развили нови таленти и способности.  

У том циљу у октобру, 25. 10. 2018. организоване су Игре без граница, такмичење 

парова ученика у пет дисциплина: музичке столице, лимбо денс, џакови, полигон 

на пилатес лоптама и ко ће пре појести шампиту.  

06. 12. 2018. друго забавно вече ''Домско лице звучи познато''. Наступало је десет 

ученика са унапред припремњеним нумерама. 

26. 12. 2018. Новогодишње забавно вече- такмичење у прављењу торти, боди 

арту, фризурама и модној ревији. Истовремено је била организована акција 
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анонимног даривања,  Деда Мраз је уручио пристигле поклоне и новогодишње 

поклоне свим ученицима  – дар колектива Дома ученика. 

У другом полугодишту је организован Квиз знања, 17. 04. 2019.  Ове године 

ученици су се такмичили по новој шеми која се показала као знатно активнија и 

занимљивија, како за учеснике тако и за гледаоце. Сви су одговарали на сва питања 

а најбољи су награђени бодовима. Надметање је било у питалицама, нумизматици, 

скривалици и препознавању фотографија из свих сфера друштвеног живота. 

Школску 2018/2019. смо завршили са Матурантском вечери, 23. 05. 2019. при 

чему су уручене годишње награде, а после тога организован је дефиле матураната и 

приказан је филм о матурантима из ове школске године а први пут је организован и 

матурантски плес. Такође додељене су и дипломе за нај друга и другарицу, 

најшармантнијег матуранта и матуранткињу, матуранткињу са најлепшим осмехом 

и матуранта са најлепшим очима.  

После сваке забавне вечери, које су биле јако добро посећене, организована је 

журка са ди џејем, а за Матурантско вече, свирао је '' Алтернатива бенд''. 

Регуларност такмичења, сваки пут је пратио жири, састављен од пријатеља Дома, 

запослених и ученика. Победници су награђени слаткишима, картама за биоскоп и 

позориште, а они који су представљали Дом и постигли посебне резултате у 

афирмацији нашег Дома били су награђени излетом у Нови Сад  25. 05. 2019. 

године. 

 

Туристичка секција 

      У својој другој години постојања и рада, туристичка секција је својим 

активностима употпунила палету секција које су на располагању ученицима Дома. 

       27. септембра 2018. године организована је пешачка тура у сарадњи са 

Туристичким Информативним Центром Крагујевац, а под слоганом „Упознај 

Крагујевац“.  У пратњи васпитача, учествовало је 50 ученица и ученика, којим је 

неколико сати предвиђених обиласком, пролетело веома брзо, а нису изостала ни 

питања о појединим локацијама и историјским личностима, на која су ученици 

добили веома детаљне и исцрпне одговоре. 

      Сарадња са ТИЦ-ом и њиховим водичем, је настављена и 11. октобра 2018. 

године, обиласком манастира Дивостин и Драча. Са историјатом и животом тих 

православних манастира , упознало се 40 ученика из Дома. 

     У новембру месецу 2018. године, као наставак плодне и успешне сарадње са 

ТИЦ-ом града Крагујевца, посећен је Сајам туризма и сеоског туризма у 

Крагујевцу, где су учешће узели представници свих васпитних група. 

     Од децембра до марта месеца, у раду ове секције је владало затишје, због 

завршетка првог полугодишта, зимског распуста и продужетка истог, због 

епидемије грипа. У марту месецу 2019. године, традиционално се отишло на Сајам 

образовања у Крагујевцу, 28. и 29. марта, где су ученици Дома могли да виде 

понуду везану за поједине високошколске установе из целе Србије. 

     Април месец је био резервисан за популарне Домијаде, да бисмо 25. маја 

организовали наградни излет за ученике Дома, који су дали свој допринос 

афирмацији наше установе, и том приликом посетили Сремске Карловце, а у њима 

Богословију, Владичански Двор и Гимназију, те Петроварадинску тврђаву и сам 

град Нови Сад, а у пратњи изузетно квалитетног и искусног локалног водича. На 
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изету је учествовало 67 ученика у пратњи десет васпитача, а том приликом смо 

обишли и Дом ученика „Бранково коло“ у Новом Саду. 

     Крајем маја смо се дружили, у нашем Дому, са ученицима и васпитачима из 

Дома „Пане Ђукић Лимар“ из Крушевца и ученицима из Дома средњих школа из 

Сремске Митровице. Активност туристичке секције за школску 2018/19. годину 

смо завршили 13. јуна 2019. године посетом Сајму књига и учила, на Шумадија 

Сајму у Крагујевцу. 

     Мора се признати да је у току ове школске године проценат остварених у односу 

на планиране активности, бољи од прошлогодишњих, а трудићемо се да у следећој 

школској години, још више обогатимо понуду туристичке секције и све аспекте 

позитивних исхода учинимо још бројнијим. 

Театар клуб 

      Театар клуб замишљен као вид корелације заинтересованости ученика Дома 

ученика средњих школа Крагујевац за позоришну делатност и повезаност са радом 

Књажевско - српског театра ,,Јоаким Вујић“, свој рад је реализовао према унапред 

планираним активностима, тачније с почетка школске године и у потпуности 

остварио свој циљ: повезати постојеће капацитете Дома и функцију развоја 

креативних потенцијала ученика, укључивањем ученика у рад драмске секције, и 

других секција, у рад позоришта, позоришне уметности,  у њихове програме и 

активности. 

      Театар клуб пратио је рад позоришта, а наше асктивности биле су усмерене 

према месечним репертоарима. Програм је подразумевао праћење позоришних 

представа, најаву истих и  њихову реализацију у Књажевско - српском театру 

,,Јоаким Вујић“. 

Програм се односио на заједницу ученика и запослених, управо због реакције 

ученика на претходне представе које су пропратили  и дугогодишње сарадње Дома 

ученика средњих школа Крагујевац са крагујевачким театром. 

       Током протеклог периода погледали смо представе које су се нашле на 

репертоару овогодишњег ЈоакимовогинтерФеста као и друге представе које су се 

нашле на месечном репертоару Књажевско - српског театра ,,Јоаким Вујић“. Наши 

ученици су током месеца априла пропратили Позоришне сусрете гимназијалаца 

који се традиционално одржавају у позоришту. Током месеца маја погледали смо 

представе које су у позоришту приказане у оквиру Јоакимових дана, поред 

редовних представа обухваћених месечним репертоаром, а током године почевши 

од месеца септембра, па до јуна погледали смо:  ,,Четири брата“, ,,Двеста“, ,,Џаст 

мерид“, ,,Госпођа министарка“, ,,Ко нема у вугла, гугла“, ,,Опет плаче, ал сад од среће“, 

,,Моје бивше, моји бивши“, ,,Дневник једног лудака“, ,,Игра“, ,,Кеплер 452- Б“, ,,Боинг, 

Боинг“, ,,Човек или камен“, ,,Врапчић“, ,,Пиџама за шесторо“, ,,Улица црвених вењера“, 

,,На клупи“, ,,Срећна Нова“, ,,Бајка о мртвој царевој кћи“, ,,Башта сљезове боје", 

,,Негри“, ,,Анималс“, ,,Авала експрес", ,,Развојни пут Боре Шнајдера", ,,Лимунација“, 

,,Недозвани“, ,,Хасанагиница“, ,,Воћни дан“, ,,Бизарно“, ,,Сведобро“, ,,Живи су, није 

смешно“. 

Нутриционистички клуб 

 

     Циљ Нутриционистичког клуба је да ученике упути у принципе здраве исхране 

и значај коришћења здравих намирница у развојном периоду адолесцената. 

Ученици су имали прилику да сазнају о принципима здраве исхране, различитим 
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могућностима комбиновања намирница, процесу детоксикације, поремећајима 

исхране и шта је све то потребно усагласити да би се организам правилно развијао 

а ум  функционисао.  Извршено је мерење идекса телесне масе и дате су препоруке 

о исхрани и важности физичке активности. Ученици су сами припремали оброке 

према правилима хроно исхране, смутије, чајеве за детоксикацију, а  био је гост и 

пекар, где су ученици имали прилику да учествују у изради разних пецива. На 

основу стечених знања, ученици су урадили предлог јеловника за наредну школску 

годину. Први пут ове школске године кренули смо са упознавањем 

интернациналних кухиња,  врстама исхране  и животним навикама 

карактеристичним за одабрана светска поднебља. Тако смо се  ове године упознали 

са италијанском и мексичком кухињом. За васкршње празнике организована је и 

акција фарбања јаја која су касније даривана Колу српских сестара и школи 

,,Вукашин Марковић“. 

 

 
 

Време и 

начин 

реализације 

 

Планирана 

активност 

 

Садржај активности 

Број 

присутних 

ученика 

16. 10. 2018.  

Клуб 

ученика 

Обележавање 

Дана здравља и 

Дана хлеба 

Ученици су погледали презентацију 

''Исхрана је здравље'' и упознали се 

са пирамидом исхране. Направљена 

је воћна салата. Кроз Квиз игрицу 

сумирана су знања из презентације. 

 

35 

20. 11. 2019. 

Клуб 

ученика 

Врсте исхране; 

Вегетаријанска 

исхрана 

Презентација ''Врсте исхране''. Током 

практичног дела прављени су 

протеински и вегетаријански оброци. 

 

25 

12. 12. 2019.  

Клуб 

ученика 

Вече 

италијанске 

кухиње 

Ученици су погледали презентацију о 

Италији, са акцентом на 

занимљивостима. Током практичног 

дела прављени су брускети, пасте, 

тирамису- 

 

50 

25. 02. 2019.  

Клуб 

ученика 

Хроно исхрана 

по Делабоу 

Ученици су погледали презентацији 

о Хроно исхрани. Током практичног 

дела припремљена су јела по 

начелима хроно исхране за један дан. 

 

30 

5. 03. 2019.  

Клуб 

ученика 

Поремећаји 

исхране 

Ученици су погледали презентацију о 

Поремаћајима исхране и кроз игрицу 

утврдили нова сазнања. 

 

30 

26. 03. 2019.  

Клуб 

ученика 

 

Вече мексичке 

кухиње 

После презентације о Мексику и 

занимњивостима и особеностима 

овог народа, ученици су дегустирали 

бурито, мохито и сладолед на 

мексички начин. 

 

50 

24. 04. 2019.  

Трпезарија и 

 

 

Ученици су фарбали јаја, применом 

различитих техника и израђивали 
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Клуб 

ученика 

Фарбање јаја пецива различитих укуса и облика у 

духу Васкса. Органозована је и 

потрага ускршњих јаја по домском 

дворишту а најуспешнији ученици су 

награђени. 

60 

29. 05. 

2019. 

Клуб 

ученика 

Гост пекар, 

израда плана 

јеловника 

Професионални пекар је ученике 

упутио и практично им показао како 

се праве крофне. Ученици су дали 

своје предлоге и сугестије за 

наредну школску годину.  

 

35 

 

Ученици су исказали велико задовољство радом клуба и указали шта би требало 

радити у наредној школској години. План и програм рада Нутриционистичког 

клуба у потпуности је реализован током школске године, а сви циљеви рада клуба 

су остварени. Сваки састанак Нутриционистичког клуба је био изузетно посећен, 

креативан, позитиван и представљао је сврсисходан начин провођења времена 

ученика. 

 

Плесни студио Артем 

Скција је рекреативно забавног карактера. На почетку секција је бројала 9 стално 

заинтересованих ученица уз повремено присуство још неколико њих. План рада 

није у потпуности остварен због недовољног ангажовања ученица које су се у току 

новембра месеца определиле за секције такмичарског карактера (због учешћа на 

Домијадама). Реализовани су основни кораци појединих латиноамеричких плесова, 

кретања и позиција џез балета. 

 

Фитнес  секција 

      Секција  је  почела  са  радом    у  другој  недељи  септембра, три  пута  недељно  

у  сали  опремљеној   огледалима   и  пратећим  фитнес  реквизитима. 

Кроз  секцију  је  прошло  пуно  ученица, од  којих  су  неке  на  самом  почетку  

одустале  док  је  12  ученица  дисциплиновано  и  константно  вежбало током  

године. Поред ученица,  често  су вежбале и  колегинице запослене у Дому. 

      Ученице   су  поред  вежбања  и  стицања  физичке  кондиције, са  

инструкторком  говориле  о  здравим  стиловима  живота  и  правилној  исхрани. 

Бити  и здрав  и  способан  за  обављање  свакодневних  обавеза  је  циљ  сваког  

појединца, а то је и циљ фитнеса. Сви  неопходни  реквизити  су  обезбеђени. 

Тренинзи  су били  у трајању  од  60 минута, почињали  су загревањем, а  затим  

понављањем  различитих  вежби  које су садржале  различите  кретње.  На  крају  је  

обавезно  истезање.  

 

 

Рад Комисија у дому 

 

Комисија   

 

Број ученика 

 

Одржано састанака 

 

Време реализације 

 

Домска заједница 

 

24 

 

7 

 

два до три пута у полугодишту 
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Обележавање 

значајних датума 

 

5 - 10 

 

4 

 

периодично 

Комисија за стандард и 

јеловник 

 

24 

 

8 

 

два до три пута у полугодишту 

Комисија за процену 

штете 

 

/ 

 

2 

 

по потреби 

 

Савет домске заједнице 

      Савет домске заједнице је почео са радом почетком школске године, одмах по 

усељењу, заједничким састанком са Комисијом за стандард и исхрану, коме је 

такође присуствовала и Директорка Дома. Средином октобра, одржан је Изборни 

састанак на коме је извршен избор руководства Савета домске заједнице. Иначе 

Савет домске заједнице чине по два представника сваке васпитне групе (обично 

председник и његов заменик).  

        Ученицима је сугерисано да у Дому владају одређена правила Кућног реда која 

се морају/требају поштовати. На састанцима је разговарано о условима за 

становање и учење у Дому, начину рада секција и комисија и укључивању у њихов 

рад. Такође се расправљало и о задовољству ученика пруженим услугама у Дому 

(исхрана, смештај и услови за становање, безбедност ученика, коришћење 

слободног времена,...). 

         Савет домске заједнице је имао по једног свог представника у свим секцијама 

и комисијама Дому и доприносио раду истих (обележавање значајних пригодних 

свечаности, организовење забавних вечери, квизова, спортских сусрета и слично).  

         На састанцима се доста говорило о учењу у Дому, успеху и изостанцима 

ученика у школи, владању у школи, Дому и уопште, начину комуникације, општој 

и личној хигијени, слободном времену, предлозима ученика за продужено учење, 

изласке у град и све оно што може побољшати услове за живот и рад у Дому. 

Ученици су редовно долазили на састанке, износили своје предлоге, тј. учествовали 

у дискусијама и били прави представници својих васпитних група. 

 

Обележавање значајних датума 

      Носиоци рада око обележавања значајних датума су чланови литерарне секције, 

тако да је овај рад приказан у њиховом извештају. 

Извештај о раду Комисије за стандард и исхрану 

    Комисију за стандард и исхрану чине 24 ученика, односно по 2 ученика из сваке 

васпитне групе. Комисија је ове  школске године одржала 8 састанака. 

   Комисија се бави питањима и проблематиком која директно утичу на понашање и 

расположење ученика. Говорило се о исхрани и јеловнику,  а када је било 

оправданих замерки и примедби, одмах се реаговало и кориговало. У току године 

било је измењено 8 јеловника усклађених са годишњим добима, укусу и потребама 

наших ученика. 

   Наставили смо са прошлогодишњом идејом да купујемо уџбенике ученицима са 

слабијим материјалним примањима, што је директорка и ове године подржала. 

Уџбеницима је задужена библиотека, а ученици могу да их позајмљују по потреби. 

   Како ученици воле филмове и често одлазе у биоскоп, на предлог групе ученика 

почели смо у другом полугодишту да приказујемо филмове у нашој ТВ-сали. 
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Филмско вече је било понедељком а ученици су могли да погледају филмове 

различитих жанрова. 

   Комисија је током године сарађивала са осталим секцијама и комисијама и 

настојала да ученицима обезбеди што лакши и безбрижнији живот у дому. 

 

 

 

Интересна група хемија 

        Интересна група Хемија почела  је са радом на самом почетку школске године. 

Обухваћени су ученици свих разреда и свих средњих школа којима је хемија један 

од школских предмета. Вид наставе је био допунски и додатни, а облик рада 

индивидуални и рад у малој групи. 

       Највеће интересовање за помоћ из хемије, ученици су показивали пред крај 

класификационих периода ради поправљања оцена, а посебно пред крај првог и 

другог полугодишта.  

       Регионално такмичење, јубиларна „X  Хемијада“ одржана је 1. марта 2019. 

године и поклопила се са 150-годишњицом Периодног система елемената. Тим 

поводом академик, професор др. Иван Гутман, одржао је предавање „Шетња по 

ПСЕ“ за ученике такмичаре, њихове пратиоце професоре и све остале колеге и 

ученике. Предавање је било јако добро, интересантно и занимљиво, јер кад је у 

питању професор Гутман, увек има да се чује нешто ново. Иначе, на овом 

такмичењу је учествовало 48 ученика од првог до четвртог разреда из десет Домова 

из нашег региона и из Заједнице домова из Београда. После израде тестова, 

организована је посета ПМФ-у и институту за хемију. 

        У Скупштини града Крагујевца најбоље пласираним ученицима додељене су 

дипломе и књиге за освојена прва три места, а пријем је организовао проф. Др 

Недељко Манојловић, са Медицинског факултета, а у Скупштини града задужен за 

образовање. Сва уручења награда и пријем ученика, испратила је медијска кућа 

РТК. 

        Интересовање ученика за помоћ из хемије показали су и ученици матуранти 

који су припремали хемију  за пријемни испит на факултету. Интересна група 

Хемија  остварила је 67 сати са 36 ученика. 

 

Рад интересних група 

 

Интересне групе  

 

Број ученика 

 

Број остварених сати 

 

Време реализације 

 

Хемија  

 

36 

 

67 

 

два до три сата седмично 

 

Физика  

 

10 

 

32 

 

два до три сата седмично 

 

Математика  

 

25 

 

76 

 

два до три сата седмично 

Српски језик и 

књижевност 

 

45 

 

78 

 

два до три сата седмично 

 

Рад на компјутерима 

 

велики број 

 

значајан 

 

свакодневно по потреби 
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Интересна група физика и математика 

        Рад интересне групе за физику састојао се превасходно у пружању помоћи 

слабијим ученицима, али и додатног рада са ученицима који су за то показивали 

интересовање. Како у Дому ученика средњих школа у Крагујевцу има ученика свих 

средњих школа из града и свих разреда, то је програмом ове интересне групе 

обухваћено градиво физике свих струка и свих разреда. 

        Рад интересне групе одвијао се континуирано три часа недељно, током целе 

године, према унапред утврђеном и истакнутом распореду за сваки месец. Одржано 

је укупно 32 сата, са 10 ученика Дома. Циљ интересне групе био је постизање што 

бољег успеха ученика у школи,  њихово оспособљавање за боље и лакше 

самостално савлађивање наставног градива, као и за лакше сналажење у решавању 

проблема током даљег школовања. 

       Програмски садржај који се обрађивао на интересним групама био је усклађени 

са програмом и пратио је програм рада у школама, а такође и са потребама и 

интересовањима ученика.  

       Програмом  интересне групе математика било је обухваћено градиво свих 

разреда и свих струка и то као помоћ слабијим ученицима у савладавању основних 

појмова, решавању задатака, увежбавању градива и подстицању на плански и 

континуиран рад, као и раду са свим ученицима који за то покажу интересовање. 

Програмски садржаји су били усклађени са програмима у школама, као и са 

потребама и интересовањима ученика. 

        Одржано је укупно 76 сати, са 25 ученика Дома. Као и предходних година 

појачан рад у овим интересним групама одвијао се  у време класификационих 

периода у школама. 

 

 

Интересна група српски језик и књижевност 

           Интересна група за српски језик и књижевност у школској 2018/2019. години 

радила је према утврђеном распореду као и претходних година. Радом интересне 

групе били су обухваћени ученици сва четири разреда свих средњих школа . Рад се 

одвијао у библиотеци Дома са библиотекаром и у учионици Дома са  васпитачем, и 

обухватао је градиво предвиђено наставним планом и програмом средњих 

стручних школа и гимназија. Највише пажње посвећено је  писању писмених 

састава, обради градива из књижевности и језика. Током године највише се радило 

са ученицима првих разреда (30 ученика), док је при крају школске године рад 

интересне групе био највише усмерен на матуранте и помоћ око израде матурских 

радова (15 ученика). Рад интересне групе за српски језик и књижевност био је 

током године успешан, што се највише огледа у добрим оценама, као и даљој 

заинтересованости ученика за рад. 

Интересна група информатика 

      Програмом  рада у интересној групи за информатику предвиђено је да ученици 

раде вежбе којима ће утврдити пређено градиво  обрађено на часовима у школи. 

Основна идеја оваквог рада је помоћ ученицима и додатна могућност за њих да се 
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упознају са елементима који су заједнички за различите апликационе програме и 

филозофијом рада у Widows окружењу. 

  Иако се верзије програма брзо мењају, ученици су се савлађивањем ових 

елемената и прихватањем овог начина размишљања, без великих тешкоћа и сами 

сналазили у новим верзијама ових програма или другим апликационим 

програмима. 

   Главни циљ целокупног рада у овој групи  је да ученици утврде знање стечено 

у школи  и самим тим стекну основну рачунарску писменост, како би могли да 

користе рачунаре који су већ ушли у свакодевну употребу. Употреба рачунара у 

нашем кабинету  треба да допринесе ученицима да предмет информатика буде лак 

и привлачан, а не да им доноси страх од рачунара. Такође, вежбањем ученици не 

морају да памте команде напамет, већ се лако могу снаћи у програму уколико знају 

шта треба да ураде и да одређене команде постоје, уз прихватање филозофије рада 

у Windows окружењу и уз школско знање енглеског језика 

 Рад у компјутерским кабинетима одвијаo се према утврђеном распореду и 

потребама ученика. 

  Ученике чије потребе превазилазе програм предвиђен овим радом упућивали 

смо на одговарајућу литературу. У сваком од кабинета ученицима је омогућено 

коришћење интернета на свим рачунарима. 

 

 

Извештај о реализацији  Програма заштите ученика од насиља 

и  дискриминације у  школској 2018/2019. години 
 

1. На почетку школске 2018/2019. године, у месецу септембру Тим за заштиту ученика од 

насиља и против дикриминације урадио је  Програм заштите ученика од насиља и 

дискриминације за шк.2018/2019.год.   

2. Исти је презентован и  усвојен, са изменама и допунама чланова Тима на седници 

Педагошког већа, одржаној 13.09.2018.године. 

3.  Програм садржи мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

и мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање.                                             

Програмом планиране превентивне активности се реализују према оперативним 

плановима рада васпитача, педагога и Педагошког већа. 

4. У реализацији Програма заштите ученика од насиља и дискриминације  користе се   

садржаји  Основа програма васпитног рада,  Посебног протокола, Конвенција о правима 

детета, измењeни и допуњени  правилници којима се регулишу правила понашања, 

безбедност и заштита ученика од насиља и дискриманације, допис о забрани било којег 

облика насиља и дискриминације, упутство о случају сумње или откривања дроге, 

коришћења, поседовања, продаје дроге.  Користи се и стручна литература „Учионица без 

насилништва“ и  „Безбедносна  култура младих,“ садржаји са одржаних конференција и 

семинара. 

Са ученицима се ради на контроли  понашања, развијању одговорности и подстицању 

неагресивне и здраве комуникације, стварање спортског духа и сарадње    

5. Поред ових садржаја, значајна су планирана и спроведена спортска такмичења и 

турнири између васпитних група, такмичења са вршњацима из средњих школа, као и 
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спортски сусрети са ученицима основне школе “ Вукашин Марковић   “     коју похађају  

деца са посебним потребама.                                                                                                        

6.  Различити аспекти примене програма видљиви су и у установи. 

На огласној табли Дома су истакнути поступци и процедуре за заштиту и реаговање у 

ситуацијама насиља, као и препознавање различитих облика и интензитета насиља. У 

сарадњи и ангажованости појединих ученика, почетком месеца октобра од 1.10- 7.10. 

2018. год. обележена је Недеља дечијих права, са циљем промовисања и унапређивања 

дечијих права.  

7. Безбедност ученика је разматрана на састанцима васпитних група, Савету домске 

заједнице, састанцима Тима за заштиту ученика   (одржано пет састанака, који су 

евидентирани у Свесци о безбедности ученика) и  на  свим одржаним седницама 

Педагошког већа, одржаних 13.09.2018;год; 30.10.2018.год; 21.12.2018.год; 25.01.2019.год; 

21.02.2019. год,. 22.03.2019.год; 22.04.2019.год; 21.05.2019. и  21.06.2019.године. 

8. Поред постојећих физичко- техничких услова безбедности и сталним унапређивањем 

истих:  видео надзор, алармни систем, појачана улична расвета, постављена ограда, као и 

организованих дневних и ноћног дежурства, уведена је и активност ноћне прозивке 

ученика, што је омогућило повећање високог степена безбедности ученика и свих актера 

васпитања. У истом циљу извршена је и едукација радника на обезбеђењу и у складу са 

важећим законским нормама ови радници су добили одговарајуће, законом предвиђене 

лиценце. 

9. Поред наведених фактора, од  изузетног значаја је ангажованост директорке у  

планирању и реализацији  едукације свих актера васпитног рада, што је саставни део 

Плана стручног усавршавања шк.2018/2019.год.. Посебно интересантна је трибина  на 

тему: „Безбедност ученика и младих на интернету“, која је одржана 20.11.2018. год.у 

организацији Града Крагујевца и Канцеларије за младе у сарадњи са Центром за социјалне 

иновације и интеграције ангажовањем предавача Игора Јурића. Свеобухватни садржаји 

ове трибине обухватили су многе сегменте ( све облике насиља, са акцентом на 

електронско насиље, превенцију болести зависноти, здраве стилове живота , трговину 

људима. У трибини је учествовало око 40  наших ученика и васпитна служба.  

 У другом полугодишту, 23.05.2019.год., у просторијама Дома одржано је 

предавање на тему: „Насиље на интернету“. Предавање, које је одржала инспектор МУП-а 

Марија Недељковић,  је било изузетно посећено како од стране ученика, тако и од 

васпитне службе. 

Такође, одржано је предавање о превенцији употребе алкохола и психоактивних 

супстанци, ангажовањем лекара специјалисте опште  медицине из Завода за јавно здравље. 

Организован је семинар у нашем Дому 1.02.2019.год. на тему: „ Родитељ, сарадник у 

превенцији, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно - образовним 

установама“.  Учесници трибине су  били педагог, васпитачи и библиотекар. 

 Наведене едукације васпитне службе и ученика имају значај и примењивост у 

оснаживању свести и усмеравање на смањивање појаве насиља и употребе психоактивних 

супстанци. 

10. Током школске 2018/2019. године није било проблема у безбедности ученика  у Дому, 

а показатељ је вреднована безбедност ученика , која је оцењена оценом 4,95 у месецу 

новембру. У месецу марту је примењена анонимна анкета о безбедности 117 ученика у 

Дому,са циљем  утврђивања и праћења  безбедности ученика.   Анкета је показала да је 
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безбедност ученика у Дому на високом нивоу, са потребом да се побољша  

изванинституционална безбедност ученика. (Детаљније  у  извештају  педагога ). 

 

11. У идентификацијеи и решавању проблема радили су Тим за заштиту ученика од 

насиља и против дискриминације и Дисциплинска комисија,  и у свом раду су остварили 

изузетно добру  координацију и сарадњу. 

 

 

6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛАМА И ДРУГИМ  

УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са родитељима или старатељима ученика 

 

Сарадња са породицом ученика (родитељима или старатељима ученика) одвијала 

се током целе школске године, али се интензитет сарадње разликовао од родитеља 

до родитеља. Већи део родитеља је био у сталној сарадњи са васпитачима, док се 

мањи број јављао искључиво по позиву васпитача. То се одразило и на успех и на 

понашање тих ученика. У том контексту, треба поменути  да је највећи проценат 

ученика - њих 57% дошло из сеоске средине, а 15 % живи у непотпуној породици. 

Око 66%  је више година боравило у Дому током свог школовања. Тешко је било 

постићи резултате код ученика чији родитељи мисле да смештајем детета у Дом и 

измирењем финансијских обавеза, исцрпљују своју родитељску дужност, док све 

остало остаје обавеза васпитача и педагошке службе. 

Да би се пренебрегли такви проблеми уведена је пракса обавезног састанка 

са родитељима на почетку школске године, на коме се разматрала целокупна 

проблематика и ускладила међусобна права и обавезе, дужности и одговорност 

Дома и ђачких родитеља. Оваква пракса је већ постала редовна у нашем Дому.  

Сарадња са школама 
Васпитачи су сарађивали са  разредним  старешинама и предметним 

наставницима школа које похађају ученици из Дома. Сарадња са разредним 

старешинама и предметним наставницима је на завидном нивоу. Пријем васпитача 

у школама је адекватан њиховој улози у васпитно-образовном процесу, и много је 

постигнуто на стварању ауторитета васпитача у школи. Разредне старешине 

показују још увек недовољно интересовање за посету Дому, како би се упознали са 

условима живота и рада ученика. Према потреби, у комуникацију Дома са школом, 

укључивали су се директор и педагог Дома.  

Сарадња са установама и организацијама 
У току године остварена је сарадња са институцијама у области културе,  

спорта, науке, образовним, здравственим и другим  установама. 

 То се  односи на : Скупштину града Крагујевца, Полицијску управу 

Крагујевац, Канцеларијау за младе, Културно - уметничко друштво" Абрашевић ", 

Студентски културни центар, Књажевско сербски театар "Јоаким Вујић",  Народну 

библиотеку, Музеје, Факултете, Истраживачку станицу Петница, Црвени крст, 

Градску туристичку организацију, Центар за стручно усавршавање, Организацију 

Хавер Србија, Спортске клубове (одбојкашки, фудбалски, рукометни  и 

кошаркашки            клуб "Раднички", "Шумадија," "Аполон," " Економац", као и 
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карате клуб и ватерполо клуб). Интензивирана је и сарадња са здравственим  и 

другим установама: Школским диспанзером, Клиничко-болничким центром, 

Институтом за јавно здравље, Центром за социјални рад,  као и са  домовима 

Региона и Републике, а пре свега домовима ученика из Београда, Ниша, Зајечара,  

Пожаревца, Рековца,  Свилајнца и дома Медицинске школе из Крагујевца. 

Остварена је сарадња и са домовима у окружењу присуством наше делегације на 

Републичким домијадама у Републици Словенији и Македонији. 

 Сарадња је имала едукативни и рекреативни карактер. Планиране и 

програмиране активности су придонеле реализацији програма здравствене заштите, 

остваривању програма слободних активности, као и укупном развоју личности 

ученика.  

 

 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

У септембру месецу усвојен је План стручног усавршавања и формиран Тим за 

праћење интерног и екстерног стручног усавршавања. Активности усавршавања 

васпитне службе одвијале су се према Плану и обухватале су похађање семинара, 

вебинара, трибина, конференција и стручних  скупова.  

        Поред  наведених  облика  стручног усавршавања, од значаја је било и  

индивидуално самообразовање и сарадња са домовима Региона и Републике       

Сви видови стручног усавршавања вршени су у складу са Законом о ученичком и 

студентском стандарду (СЛ. Гласник РС - 27/2018,10/2019)  и Правилником о 

стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручног 

сарадника ( Сл. Гласник РС 81/2017  и  48/2018 ) 

У складу са чланом 17, Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручног сарадника, на крају 

школске године,  свим члановима васпитне службе издате су потврде о броју 

бодова остварених у претходном петогодишњем периоду у складу са Правилником. 

Члановима васпитне службе који  у преходном петогодишњем периоду нису 

остварили 100 бодова екстерног стручног усавршавања  наложено је решењем да до 

краја календарске године унапреде стручне компетенције. 

  

У наставку Извештаја следи табеларни приказ стручног усавршавања, и то: 

1. Табела бодова екстерног усавршавања васпитача Дома ученика Крагујевац 

школске 2018/19. Године 

2.  Табела бодова екстерног усавршавања васпитача Дома ученика Крагујевац 

у периоду од 2014. године до краја школске  2019. Године 

3. Табела интерног стручног усавршавања васпитача Дома ученика Крагујевац 

школске 2018/19. Године 
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Табела бодова екстерног усавршавања васпитача Дома ученика Крагујевац школске 2018/19. године 
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Васпитни рад у 

домовима ученика 

средњих школа 

републике Србије 27.09-

30.09.2018.године                  

ИЕП 

   

2 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

   

2 
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Онлајн семинар – 

Октобар  2018. године 

К4 – број   

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

    

32 

 

32 

 

32 

  

32 

Онлајн семинар – 

Новембар 2018. год. 

К4- бр.428- Језичка 

култура 

 

24 

 

24 

            

Онлајн семинар – 

Децембар 2018. год. 

К4- бр.428 

 

36 

 

36 

            

Саветодавни разговор – 

примена у васпитном 

раду са адолесц. и 

родитељима 

1.12.2018. године, 

Свилајнац 

       

8 
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Прва  помоћ 

22.12.2018. године,  

Крагујевац 
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Родитељ – сарадник у 
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насиља и дискр. у 
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Табела бодова екстерног усавршавања васпитача Дома ученика Крагујевац 

у периоду од 2014. године до краја школске  2019. године 

васпитно образовним и 

образовно васпитним 

установама 

1.02.2019. године,  

Крагујевац 

Онлајн семинар март 

2019. године 

К3 – бр.59 – „Подршка 

ученицима са проблемима 

у школи и дому“ 

 

36 

 

36 

            

Онлајн семинар -Април 

2019. године 

К1 – бр. 273 – 

„Електронски часопис у 

служби креативности 

ученика“ 

  

37 

            

Васпитни рад у 

домовима ученика 

средњих школа 

републике Србије 

17.05-19.05.2019. 

године,Конференција, 

ИЕП 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

  

2 

  

2 

   

2 

  

Центар за образ. Краг. 

Јавна през:“Стварамо 

заједно“ – 24. 06. 2019. г. 

         

2 

     

Центар за конструкт. реш. 

сукоба: 

Интерперсонална 

медиација- решавање 

сукоба у колективу- К4 – 

22.-24.јун 2019. 

 

14 

 

14 

            

 

Укупно  
 

158 
 

195 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 
 

26 
 

24 
 

26 
 

54 
 

56 
 

48 
 

10 
 

40 
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Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије 

Конференција , ИЕП. 1-3. априла 

2016. 

   

- 
И

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

о
- 

к
о
м

у
н

и
к

а
ц

и
о

н
е
 т

е
х

н
о

л
о

г
и

је
- 

2
4

. 
а

в
г
у

ст
  

2
0
1

6
. 
г
о

д
. 

–
 К

2
 –

 8
 б

о
д

о
в

а
 

- 
И

г
р

е 
у

 н
а

ст
а

в
и

 –
 1

7
. 

се
п

т
ем

б
а

р
 2

0
1

6
. 
г
о

д
. 

–
 К

2
 –

 8
 б

о
д
о

в
а

 

- 
Ш

к
о

л
а

 о
т
в

о
р

ен
а

 р
о

д
и

т
ељ

и
м

а
 –

 2
4

. 
се

п
т
ем

б
а

р
 2

0
1

6
. 
г
о
д

. 
–

 К
4

 –
 8

 б
о

д
о

в
а

 

- 
О

б
у

к
а

 н
а

ст
а

в
н

и
к

а
 з

а
 п

р
и

м
ен

у
 „

З
е
л

ен
о
г
 п

л
а

н
а

“
 2

. 
д

ец
ем

б
а

р
 2

0
1

7
. 
г
о

д
. 

–
 К

1
 -

 8
 б

о
д

о
в

а
 

- 
„

У
л

о
г
а

 н
а

ст
а

в
н

и
к

а
 и

 в
а

сп
и

т
а

ч
а

 у
 п

р
ев

ен
ц

и
ји

 и
 п

ш
р

ев
а

зи
л

а
ж

ењ
у

 н
а

си
л

н
о

г
 

п
о

н
а

ш
а

њ
а

“
- 

9
.-

1
0

. 
д

ец
ем

б
а
р

 2
0

1
7

. 
г
о

д
. 

–
 К

4
 –

 1
2

 б
о

д
о

в
а

 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

- 
за

 д
в

о
г
о

д
и

ш
њ

и
 р

а
д

 у
 Д

о
м

у
 у

ч
е
н

и
к

а
 с

р
ед

њ
и

х
 ш

к
о

л
а

 

 

2 

   

Научни скуп, Београд 

25-26.09.2016. 
           

2 

 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије 

Конференција , ИЕП.29.09-

1.10.2016. 

 

3 

 

3 

 

3 

   

3 

     

3 

 

Трибина: Заштита деце и јачање 

опште безбедности, како у 

стварном, тако и у виртуелном 

свету друштвених мрежа 
8.03.2017. године 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Креативна драма у школској 

библиотеци  - радионица, 

26.04.2017. године 

            

8 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије 

Конференција, ИЕП.19-21.05.2017. 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

    

Семинар К2: Учење учења 

10-11.06.2017. године 
 

16 

   

16 

 

16 

 

16 

 

16 

   

16 

  

Креативна радионица са 

ученицима на превенцији ПАС-и  

- I Техничка 

30.09-1.10.2017. године 

 

16 

 

16 

       

16 

  

16 

 

 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије 

 

2 

   

2 

  

2 

   

2 

 

2 

 

2 
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Конференција, ИЕП.17-18.11.2017. 

године 

Семинар бр. 42: Како помоћи 

ученицима са проблемима у 

понашању 

1.02.2018. године,  I Техничка 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Семинар бр. 138 

Управљање емоцијама у раду са 

ученицима 

5-6.02.2018. године, Књажевац 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

  

 

16 

  

 

Семинак К4,  март 2018. године 

            

8+3 

 

 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије 

Конференција, ИЕП, 13-15.04.2018. 

године 

 

2 

 

2 

 

2 

   

2 

   

2 

  

2 

  

2 

 

 

Семинар ГАзГГ бр. 366 - онлајн 

мај-јун 2018.године 
 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

    

 

 

40 

 

40 

  

40 

Семинар К3: Адолесцент и 

специфични стилови контаката у 

породици 

23.06.2018. године,  I Техничка 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије  

Конференција, ИЕП, 27.-

30.09.2018.године                   

   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

   

2 

  

2 

 

Онлајн семинар  К4 – број   

Језичка култура на интернету 

1-27.10.2018. године   

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

    

32 

 

32 

 

32 

  

32 

Онлајн семинар   К4- бр.428 

новембар 2018. год. 
 

24 

 

24 

            

Онлајн семинар  К4- бр.428 

Савладавање вештина у рел. на 

ст. уч. род. 

 

36 

 

36 
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децембар 2018. год. 

Саветодавни разговор – примена 

у васпитном раду са адолесц. и 

родитељима 

1.12.2018. године, Свилајнац 

       

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

   

Прва  помоћ 

22.12.2018. године,  Крагујева 
 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

  

Родитељ – сарадник у 

превенцији, препознавању, 

откривању и сузбијању насиља и 

дискр. у васп.обр. и обр.васп. уст. 

1.02.2019. године,  Крагујевац 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

Онлајн семинар - Март 2019. 

године 

К3 – бр. 59 – „Подршка ученицима 

са проблемима у школи и дому“ 

 

36 

 

36 

            

Онлајн семинар -Април 2019. 

године 

К1 – бр. 273 – „Електронски 

часопис у служби креативности 

ученика“ 

  

37 

            

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

републике Србије 

Конференција, ИЕП, 17.-

19.05.2019. године 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

   

2 

  

Семинар,   

бр.126 – „Не можеш све сам“ 

24.-25. август 2019. године, 

Крагујевац 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

Укупно  

 

272 

 

293 

 

144 

 

44 + 64 

 

161 

 

159 

 

94 

 

93 

 

79 

 

78 

 

151 

 

155 

 

68 

 

132 
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ИЗВЕШТАЈ ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ,    

ШКОЛСКА 2018/ 2019. ГОДИНА 

 Од месеца септембра  бодоване су све активности које су  реализоване на нивоу установе, а према Интерном правилнику о 

стручном усавршавању у установи усвојеном на Педагошком већу на почетку школске године. Укупан број остварених бодова 

износи 728 и односи се на васпитаче, педагога и библиотекара. Појединачни учинак приказан је табеларно. 

Прилог: Бодовна листа/ Интерно усавршавање  

 

 

 

АСПИТАЧИ, СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ, БИБЛИОТЕКАР 
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А1 

РАДИОНИЦЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ/РЕАЛИЗАТОР -             

Обележавање Дана примирја у Првом светском рату               2       4   1 07.11.2018. 

Симулација судског процеса - суђење - школи/дому     1         1 4     1   2 14.11.2018. 

Oбележавање Светског дана борбе против сиде   1         1 4   1 1 4     03.12.2018. 

А2 ИЗЛАГАЊЕ И ПРИМЕНА НАУЧЕНОГ                               
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А3 ПРИКАЗ КЊИГЕ, СТРУЧНОГ ЧЛАНКА, ЧАСОПИСА                               

А4 

КООРДИНИСАЊЕ АКТИВНОСТИ                               

ИЗВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ                               

АКТИВНОСТИ ТИМОВА                               

РАДНЕ ГРУПЕ                               

СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА -                                   

Фестивал љубавне поезије     6     3           8     
26-

27.10.2018. 

  
Фестивал српских научника: "Трагом открића Павла 

Савића"                                     4 4     17. 5. 2019. 

А5 

КООРДИНАТОР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ/ПРИСУСТВО 

ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА, ИЗРАДА ПАНОА / ПОСТЕРА - 

Конференција на Златибору 
6 6   6 6       6   6     6 

27-

30.09.2018. 

А6 

ИСТРАЖИВАЊЕ УСМЕРЕНО НА ПОВЕЋАЊЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА                               

А7 МЕНТОРСКИ РАД - Увођење приправника у посао   35       17   35 17   17     17 
03.09.18. 

04.03.19. 

А8 

ХОСПИТОВАЊЕ (РАД СА СТУДЕНТИМА)       26             10     10 
19.11.2018. 

04.03.2019.       

12-16.04.2019. 

УЧЕШЋЕ У РАДУ ТРИБИНЕ ОКРУГЛОГ СТОЛА 

Васпитни рад са изразито непослушним ученицима - 

станарима Дома 
  2   2     2           2 2 09.03.2019. 

ПРЕДАВАЊА Вода која живот значи 3 3 3 3 3 3 3 3     3 3   3 24.10.2018. 

Алкохолизам и психоактивне супстанце   3 3     3   3 3 3 3 3 3 3 28.11.2018. 

Хемија пушења 2 4 2   2   2 2     2     2 9.04.2019. 

УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ ПОДРУЖНИЦА, ГРАДСКИХ 

АКТИВА, ДРУШТАВА... Предавање на тему: Безбедност 

деце и младих на интернету - Фондација Тијана Јурић 

    2 2           2 2 2   2 20.11.2018. 

Едукативна трибина на тему: "Насиље на интернету" 
  4   2         2 2   2 2 2 23.05.2019. 

Посета школи за основно и средње образовање 

"Вукашин Марковић" 
    2         2         2   25.04.2019. 

Спровођење конкурса: Холокауст - култура сећања                                                    5     23.04.2019. 
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ТРИБИНА: "Холокауст: наслеђе фашизма"                       2     1/25/2019 

ТРИБИНЕ, КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ - ВЕЧЕ, ТАКМИЧЕЊА 

- Промоција књиге Емира Кустурица 
              2       2     11/28/2018 

Литерарно вече: Светски дан поезије   2 4                 4     3/21/2019 

Гостовање спортисте Милутина Стефановића 2 2           2 4 2   2 2 2 12/11/2018 

Гостовање спортисте Југослава Васовића   2           2 4 2     2 2 3/21/2019 

Гостовање спортисте Рашка Катића         2 2     4           17.06.2019. 

ТАКМИЧЕЊА - Извођење спорстког 

такмичења/одбојкашке утакмице Артем - Сестре 
        2                   21.11.2018. 

Извођење спортског такмичења/кошаркашке утакмице 

Артем - MVP Вашариште 
                2           14.11.2018. 

Извођење спортског такмичења - одбојкашке утакмице: 

Артем - Сестре 
        2                   05.12.2018. 

Извођење спортског такмичења/ кошаркашке и 

одбојкашке утакмице Артем - МVP и Артем - Средња 

стручна школа 

                2           12.12.2018. 

Извођење спортског такмичења/ кошаркашке и 

одбојкашке утакмице Артем - Сестре 
        2                   27.02.19. 

Извођење спортског такмичења/ кошаркашке и 

одбојкашке утакмице Артем - Сестре 
        2                   27.03.2019. 

Организовање пријатељске утакмице, Посета ученика и 

наставника школе "Вукашин Марковић" 
        2       2 2         21.09.18. 

ДОМИЈАДЕ                               

Регионална домијада у културно - уметничком 

стваралаштву 
4   4     8 4 4     4 4   4 28.03.2019. 

Републичка домијада у културно-уметничком 

стваралаштву 
4         8 4 4     4 4     

12-

14.04.2019. 

Регионална домијада у спорту 4       4       8   4     4 17.04.2019. 

Регионална домијада у спорту- други део   4     4     4 8 4         23.04.2019. 

Републичка домијада у спорту 4 4           4 8   4     4 10-
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12.05.2019. 

Хемијада   5   2       5 2 2 2 2   5 01.03.2019. 

Друштво школских библиотекара Србије                       8     18.04.2019. 

САЈМОВИ                               

ТУРИЗАМ: Пешачка тура           1             1   27.09.2018. 

Панорамски обилазак       1     1         1 1   11.10.2018. 

Квиз такмичење   2 5     2   5     2   2   17.04.2019. 

СТРУЧНА ПОСЕТА: Туризам                               

Обука у оквиру интерне провере знања за HACCP и ISO   2 2   2 2 2     2 2 2   2 27.11.2018. 

СУСРЕТИ ДОМОВА                               

АЖУРИРАЊЕ САЈТА И ФЕЈСБУК СТРАНИЦА     10               10 10       

УКУПНО БОДОВА 29 81 44 44 33 49 19 84 76 22 80 77 17 73 728 
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8. АНАЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

 Предмет 

рада 

Предметна 

одређеност 

Методички 

инструменти 

Време 

реализације 

 

Показатељ 

Адаптација  

ученика на 

Дом 

 

Анализа адаптације 

ученика  разреда и 

потенцијални 

проблеми  

Анкета о 

адаптацији 

ученика 

1.разреда  

 

 

Новембар 

2018.год. 

 

Извештај о 

раду педагога 

Задовољство 

ученика 

задовољство  

домским 

условима 

 

Утврђено 

задовољство ученика 

1. разреда 

 

Нумеричка 

скала процене 

 

Новембар 

2018. год. 

Резултати 

скале  процене 

Просечна 

оцена 6 услова     

износи  4,70 

 

Безбедност 

ученика у 

дому 

Процена 

безбедности  
Нумеричка 

скала процене 

Новембар 

 2018. год 
Средња оцена  

безбедности 

износи 4,95 

Безбедност 

ученика у 

дому и 

окружењу 

Анализа стања  

безбедности 

ученика у дому и 

окружењу 

Анкета о 

безбедности 

ученика  

Март 

 

2019.год. 

 

Извештај о 

раду педагога 

 Анализа 

школског 

успеха на кл. 

периодима 

Анализа школске 

(не) успешности 

 

Табеларни 

приказ успеха 

Крај сваког 

тромесечја 
5 табела  у 

прилогу 

Извештаја о 

раду дома 

Програм 

заштите 

ученика од 

насиља ..... 

 

 

Примењене 

превентивне  мере 

заштите   

 

 Извештаји 

 

Анализа на 9 

седница 

Педагошког 

већа  

 

Извештај о 

реализацији 

Програма 

заштите...... 

на 1. и  2. 

полугодишту 

Програм 

стручног 

усавршавања 

Остварени 

планирани  садржаји  

 

Табеларни 

приказ  

усавршавања 

Иззвештај 

о  реализацији  

на седницама 

Педагошког 

већа 

 

Извештај о 

стручном  

усавршавању 

 

Из наведеног се види  да је Дом  током  школске 2018/2019. године самостално и  у 

сарадњи са стручним  установама  вршио стручне анализе и послове који имају 

употребну  вредност у непосредном  васпитном  раду са ученицима.  Анализе и  

извештаји су разматрани на седницама Педагошког већа. 
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9. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

Благовремено и уредно је у току школске 2018/2019. године вођена 

педагошка документација у складу са Законом и одговарајућим подзаконским 

актима . Дневници васпитног рада су ажурно попуњавани оним садржајима и 

темама које су на одговарајући начин реализоване.  

Уредно су писане и припреме за реализацију тема предвиђених Годишњим 

планом и програмом рада васпитача и попуњавана Књига матичне евиденције о 

ученицима од школске 2018 2019. године. Анализа педагошке документације се 

спроводи  на крају првог и другог полугодишта и она је приказана у извештају о 

вођењу педагошке документације 

Недељна артикулациja рада сваког васпитача рађена је редовно према 

утврђеном распореду рада.  
 

 

10. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА, РУКОВОДНИХ ОРГАНА И ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА 

 

10. 1. Рад директора Дома 

 

Све активности које су планиране Годишњим планом и програмом рада 

реализоване су у планираном обиму и утврђеним роковима.У току године рађено је 

на проналажењу што адекватнијих облика и форми рада, као и на организационим 

питањима рада појединих служби и непосредних извршилаца. Највећа је пажња 

посвећена на стварању здравих и безбедних услова за учење и развој ученика, кроз 

обезбеђивање квалитетног смештаја, исхране и  васпитног рада, као и  припрему и 

доношење одлука које унапређују рад установе. Велика пажња је посвећена и 

контроли трошења буџетских средстава, кроз детаљну израду   финансијског плана 

и  плана јавних  набавки, као и кроз праћење реализације истих, а све у складу   са 

законским прописима  . Сви административни послови су успешно обављени.  

Захваљујући  добром и реалном планирању и усмеравању средстава,  рационалном 

и економичном пословању, као и оствареном значајном износу сопствених 

средстава, ове школске године се наставило са значајним улагањима у циљу 

побољшања стандарда ученика, смањења трошкова и уштеде у енергентима. 

У области  планирања и програмирања рада дома посебна пажња посвећена је 

планирању васпитног рада. Сви планирани  облици, обим, садржај и начини 

планираних активности васпитног рада су реализовани. Динамика реализације 

појединих тема васпитног рада на почетку другог полугодишта је промењена због 

продужења зимског распуста,  те су планиране теме васпитног рада реализоване 

почетком другог полугодишта. Организација  васпитног рада у дому је остварена 

кроз све планиране сегменте. Организација рада васпитача и рада стручног 

сарадника-педагога је била усмерена на остваривање васпитне функције Дома. У 

оквиру редовних активности, директор је активно  учествовала у раду и руководила 

радом Педагошког већа. Сви  усвојени закључци и мере на седницама Педагошког 

већа су реализвани. Пуна пажња је посвећена и организацији учења у дому  у циљу 

постизања што бољег школског успеха и припреми ученика за учешће на 
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Регионалним и Републичким  домијадама где су наши ученици постигли запажене 

резултате.  У доброј радној и сарадничкој атмосфери је организована и успешно 

спроведена  десета јубиларна „Хемијада“ при чему су учешће узели ученици из  

нашег  дома и неколико  домова на нивоу Републике. Директор је узела и активно 

ућешће у организацији активности  ученика ангажованих у спортским секцијама и 

нутриционистичком клубу који  су наставили сарадњу са школом за децу са 

посебним потребама „Вукашин Марковић“, па је ове школске године организована  

заједничка кошаркашка утакмица и уручена су васкршња јаја и колачи уочи 

Васкрса. Током школске 2018/2019 продубљена је сарадња са домовима ученика у 

Републици. За најуспешније ученике на домијадама организован је наградни излет  

до Новог Сада са обиласком Сремских Карловаца, Петроварадина и ужег језгра 

Новог Сада, као и посета Дому ученика „Бранково Коло“. На крају школске године 

организован је завршни концерт  након Републичке домијаде у Театру „Јоаким 

Вујић“. На концерту су наступили ученици нашег дома и Медицинске школе са 

домом ученика „Сестре Нинковић“ са тачкама које су освојиле запажена места на 

Републичкој домијади у култури. Концерт је био изузетно добро посећен. За 

ученике првих разреда је организована пешачка тура и обилазак ширег језгра града 

у сарадњи са Туристичком организацијом Крагујевца. Директор је узела учешћа и у 

организацији  забавних вечери према плану. Посебна пажња посвећена је 

организацији забавних вечери у Дому и, већ традиционалне,  манифестације за  

матуранте.  

И у овој школској години директорка је иницирала ефикасније и активније 

провођење слободног времена ученика, на основу истраживања спроведеног у 

претходној школској години. Извршена је анализа рада секција на основу чега су 

неке од секција замењене новим и формиране секције такмичарског и 

нетакмичарског карактера. План и програм рада  свих секција је усвојен на седници 

Педагошког већа и по њему су реализоване активности секција, комисија и 

интересних група,о чему постоји посебан извештај који је саставни део извештаја о 

раду Дома у школској 2018/2019.години.  

У свакодневном контакту са васпитном службом и стручним сарадником вршени 

су разговори и анализа ефеката рада. Скоро свакодневно су обављани разговори са 

ученицима у циљу унапређења комуникације свих учесника у васпитном процесу и 

подизања школске успешности ученика. Континуирано су организовани послови  

свих запослених на повећању безбедности ученика.  

Уведене су и нове организационе промене  у оквиру рада у кухињи. Након 

редовних месечних састанка са Саветом домске заједнице и представницима 

Комисије за стандард и исхрану ученика , уведене су измене у јеловнику .Уведен је 

јеловник за ученике који посте. Настављено је са послуживањем различитих  врста 

воћа радним данима у недељи, а радници у кухињи су средом послуживали 

умешене колаче и посластице. Настављено је са служењем  доручка по принципу „ 

Шведског стола“, након извршене анализе у вези уштеда и расхода припремљених 

оброка. Ова организациона промена је и прошле године  дала видне резултате 

повећањем броја ученика на доручку и смањењем отпадака након оброка, што је и 

ове године потврђено.За ученике који остају преко викенда у Дому је, припремана  
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и служена кувана храна, тако да је подела ланч пакета сведена само на један оброк 

недељно.Због преласка неких школа на једносменски рад већи је био број ученика 

којима се по најави оставља ручак, јер време почетка и завршетка наставе у овим 

школама није сваког дана исто и често часови трају и до 17:00 сати.Ове промене су 

у организационом смислу захтевале промену радног времена радника у кухињи и 

другачију организацију рада, што је у сарадњи са шефом кухиње успешно и 

спроведено. Анкетирањем ученика на крају године утврђено је да су све досадашње 

промене биле позитивне, да је знатно унапређен рад службе исхране и да је 

задовољство ученика исхраном порасло. 

Реализоване су све потребне активности за добијање употребне дозволе 

новодограђеног дела објекта, након чега је иста дозвола и добијена. Током летњег 

распуста доста пажње је посвећено припреми објекта за почетак нове школске 

године у циљу континуираног побољшања услова смештаја ученика и подизања 

квалитета услуге за смештај а самим тим и стандарда ученика.  

Настављена је и унапређена сарадња са МПНТР, Сектором за ученички стандард 

при МПНТР,  локалном самоуправом и установама и институцијама  из друштвене 

средине, као и школама које похађају ученици дома. У реализацији свих 

побројаних задатака остварена је пуна сарадња са Управним одбором као органом 

управљања. Вршена је размена искустава са Домовима у окружењу.Остварена 

међународна сарадња и размена искуства  са домовима из Македоније и Словеније 

кроз присуство такмичењима на Републичким домијадама у наведеним земљама. 

Директор  је у оквиру својих надлежности  узела учешће и у стручним органима 

дома и посветила пажњу континуираном стручном усавршавању запослених, као и 

свом личном стручном усавршавању. Свим запосленима су издате потврде о 

оствареним сатима петогодошњег циклуса стручног усавршавања, а васпитачима  

који нису остварили потребне бодове издато је решење којим се налаже период у 

коме треба да стекну потребне бодове. 

 

10. 2. Рад Педагошког већа 
 

У току школске 2018/2019. године одржано је 11 седница Педагошког већа, на 

којима је разматрано 91  питањe.  

Најчешће разматрана питања су она која се односе на стварање услова за рад 

ученика, на услуге исхране и смештаја, успеха ученика, стања дисциплине у Дому, 

безбедности ученика, поштовање кућног реда и на друга питања. Сва питања су 

била везана за реализацију програма васпитног рада и ефекте истог. На седницама 

је оцењено да већина ученика уредно извршава своје обавезе у Дому и понаша се у 

складу са прописаним нормативима.У овој школској години,изречено је укупно24 

васпитно- дисциплинске мере. За лакше прекршаје изречено је 15 дисциплинских  

мера, од тога 8 укора. За теже прекршаје изреченоје 9  мера и то: 9 укора пред 

искључења. Искључења из дома није било. 

Као и претходних, и ове школске године додељене су награде и похвале 

ученицима који су се истакли својим залагањем и то заслужили радом и 

резултатима. Ове школске године у дому су похваљена и награђена 165 ученика. 
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 Стручно усавршавање  је реализовано према Плану и Програму стручног 

усавршавања. 

Учешће у раду Педагошког већа било је у току целе године редовно и активно. 

Седнице је карактерисало сукобљавање стручних мишљења у концепцији 

реализације васпитног плана и програма, избора начина и метода за њихову 

реализацију, али све са циљем да се добије у квалитету извршења годишњег плана 

и програма рада.  

  

10.3. Рад  педагога Дома 

 

План и програм рада педагога Дома за школску 2018/2019.годину 

реализован је у потпуности. 

 Саветодавно-васпитни, педагошко-инструктивни и аналитичко-

истраживачки облик рада су доминантни у свим сегментима рада педагога од 

планирања, програмирања, организовања и праћења до унапређивања васпитног 

рада. У реализацији садржаја рада, педагог је сарађивао првенствено са 

директорком на  заједничким наведеним подручјима рада, са васпитачима, 

ученицима, породицом ученика  и  по исказаној и опсервираној потреби са 

школама и другим установама. Примењени су  верификовани инструмент  или су 

израђени у сарадњи са другим актерима васпитног процеса. Основни критеријум за 

избор питања у спроведним истраживањима су потребе, које су саставни део 

васпитног процеса: утврђивање, мењање, и унапређивање услова и развоја ученика. 

Почетком школске године рад  је усмерен  на узраду појединих делова Извештаја, 

као и делова Годишњег програма рада дома: васпитна делатност, стручно 

усавршавање и аналитичко-истраживачки рад. За овај период је значајно и 

формирање 12 васпитних група. То је рађено у сарадњи са васпитачима, а на 

основу утврђених критеријума. 

 У пограмској области у раду са ученицима, посебно  је  апострофиран програм 

адаптације новопримљених ученика домском начину живота и рада У циљу 

анализе и  верификације адаптационог периода  и унапређивања васпитно – 

образовног рада  коришћене су технике анкетирања и скалирања. 

Почетком месеца новембра  2018. године примењен је анкетни упитник   о 

адаптацији 61 ученика/це  првих разреда средњих школа и нумеричка скала 

процене о задовољству ученика домским могућностима или активностима.  Узорак 

анкете је обухватио ученике/це из  12 васпитних група.  Статистички су обрађени 

подаци на нивоу Дома и на нивоу васпитних група и презентовани на Педагошком 

већу. Ова анкета је показатељ како су се ученици снашли у дому, њихов социо-

емоционални статус,  тешкоће које су имали или имају  и ко им је у томе највише 

помогао. На основу запажања, мишљења, ставова и осећања анкетираних ученика, 

утврћена  је  успешност и брзо прилагођавање  код 54 ученика/це или 88%, код 

којих је прилагођавање трајало од две недеље до месец дана.  Код 9 ученика или 

15%,  процес прилагођавања је у моменту обраде података још увек трајао. У 

сарадњи са васпитачима  извршена је  селекција ученика  за праћење. Са ученицима 

је спроведен  индивидуални саветодавни рад, евидентиран  на обрасцу протокола 

индивидуалног рада. и у дневнику рада  Изражене  тешкоће, које су ученици  
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показали, су произлазиле  из  нових ситуација: промене школе,  места становања,  

дотадашњег начина живота, прилагођавања  понашања и навика заједничком 

животу, дружењу, раду и одмору. Ученици су посебно исказали сумњу у своје 

емоционалне компетентности као могућност да  утичу на ситуацију. Процењују да 

нова ситуација надмашује њихове индивидуалне могућности,  што појачава 

њихова непријатна осећања.  Усмерени су  на избор стратегија и понашања 

које ће им омогућити да се реше непријатности  и  да ефикасно емоционално и 

социјално функционишу у новим животним околностима. Указане стратегије 

обухватају социјалну подршку, отворене и стимулативне рсзговоре, 

подстицање и подршку позитивних особина ученика, реално сагледавање 

ситуације, превазилажење негативних емотивних стања. Посебно се радило на  

на указивању да је за успешност  пожељна  њихова  стална и јака воља и 

улагање напора у остварењу сопствених  развојних циљева, рад  на својим  

компетенцијама  и  неодустајање од личних промена  да би себи олакшали 

прилагођавање. Постигнута је  узајамна сагласност  да је неопходно  

прихватање промене, а с обзиром на затечену позитивну емоционалну и 

социјалну атмосферу у Дому, у којој нису доживели осећање одбачености  и 

неприхватања, очекује  се да  рационално сагледају   себе и атмосферу у Дому. 

У поређењу са претходним школским годинама , атмосфера у Дому је 

побољшана и унапређена с обзиром на социјални и емоционални аспект 

прилагођавања. То показује и истовремено спроведена нумеричка скала 

процене, на којој су ученици вредновали домске могућности оценом на скали 

од 1- 5.  Циљ је био утврђивање задовољства ученика првих разреда 

смештајем, исхраном, односима у соби, условима за учење, условима за 

спровођење  слободног времена  и  безбедности ученика у Дому.  

   Резултати скале процене домским условима живота и рада дати су у табели у 

прилогу овог Извештаја. 

Марта месеца у Дому је спроведена Анкета  о безбедности ученика. Анкета је била 

анонимна, а представља садржајни део Прогама заштите ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације. Анкета је спроведена  на узорку од 

117 ученика (58ж и 59 м) у 12 васпитних група. Циљ спровођења анкете је анализа 

безбедности ученика, односно утврђивање степена постојања или непостојања 

насиља у дому и  на различитим местима ( у кући, школи, школском дворишту, 

игралишту). Једанаест питања затвореног типа су груписана у три међусобно 

повезане целине. Одговорима на постављена питања  истражили смо: ставове 

ученика о безбедности у Дому, (не) доживљено малтретирање у Дому и ван Дома, 

пријављивање различитих облика насиља, предузете и предложене мере и исходе 

који се огледају у промени насилног понашања. Анкета је садржала и питања, 

којима се желело сазнати доступност дувана, алкохола или дроге, као и  

укљученост  ученика у заједничку идентификацију ученика  склоних асоцијалном  

понашању. Добијени подаци су  квантитативно обрађени на нивоу Дома, на нивоу 

васпитних група и збирно по полној структури, уз интерпретацију и анализу 

резултата на седници Педагошког већа.  Осећање сигурности и безбедности у 

Дому, истицање добре физичке и техничке безбедности Дома, непостојање 
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потреба за повећањем безбедности у дому и  заштитним мерама истичу 113 или  

96% ученика. Највећи проценат од 89% или 104 ученика, нису доживели  

ниједан облик насиља у последња три месеца.  Непознаница је место догађања 

насиља које је доживело 10% ученика.( 8м и 4ж ) По нашем сазнању, познато нам 

је место догађања насиља код једног броја ученика ( школско двориште, 

игралиште). Таква малтретирања је пријавило 5% ученика. По сазнању о 

малтретирању је реаговано сарадњом школе и дома, а ефекте су ученици 

препознали у промени понашања особа  које су се непримерено односиле према  

њима.  Приближно исти проценат ученика од 47% или  57 ученика је мишљења 

да им није, односно јесте лако доступан дуван, алкохол и дрога. Својим 

одговорима  ученици нас усмеравају  на  једнан  број ученика, на које треба 

обратити пажњу и првентивно деловати. Објективност увида у висок степен 

безбедности је показала  и оцена безбедности, као и спроведена анкета.      

Програм о учењу учења и подршке учењу је реализован увођењем  свих 

ученика првих разреда  из 12 васпитних група . Спроведен је рад по групама у 

месецу октобру о планирању учења и примени метода активног учења. Упознати  

су са смањењем односно превазилажењем треме, која је често фактор умањеног 

постигнућа. У овом сегменту рад  је био више фокусиран на индивидуални 

педагошко-инструктивни облик рада. Индивидуални рад се састојао у  

идентификовању ученикових ставова о процесу учења и усвајању знања, 

сагледавању грешака, слабости и пропуста у учењу, могућности отклањања или  

смањивања ових  препрека  у циљу побољшање успеха.  Ученици су подстицани и 

пружена им је помоћ  у изради плана учења, али и плана  исправљања негативних 

оцена. Усмерени су на постављање циљева у успеху – пројектовани успех,  процену 

сопствене  одговорности  за постизање резултата.. Тимски је праћено остваривање 

школског успека и  извршена анализа не само у процесу учења него и на сваком 

класификационом периоду.   То показује успех  од    65% одличних и 29% врло 
добрих ученика на крају наставне године. У корелацији успеха је и похађање 

наставе.  На нивоу Дома евидентирано је 70 оправданих изостанака  и 1,5 

неоправдани изостанак по ученику.  

Ученици завршних разреда су припремљени за наставак школовања, информишући 

се  у Заводу за професионалну оријентацију, са којим је успостављена устаљена 

вишегодишња сарадња.  Поред  идентификованих ученика чије навике и ставове 

треба  кориговати  у праћењу активности и комуникацији у васпитним групама, 

неопходно је истаћи ученике који су прави модел утицања и деловања не само на 

појединца, већ на групу. 

  У циљу јачања групне ефикасности и групне динамике, радило се на јачању 

интерперсоналних односа неких ученика, тешкоћа које су настале због недовољно 

развијене комуникативности, неадекватних реакција, односа који су наметљиви и 

импулсивни, што је отежало рад у групи а одражавало се и на психолошко стање и 

понашање ученика уопште. Највећи број ученика са наведеном проблематиком је 

обухваћен  индивидуалним радом, који је  евидентиран у протоколу индивидуалног 

рада, а по потреби је примењиван и рад у малој групи.  
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Садржај рада се односио на неадекватно понашање 24 ученика/це којима су 

изречене васпитно дисциплинске мере. Саветодавни и инструктивно- педагошки 

рад је обухватио 41 ученика/цу. 

Један број ученика се самоиницијативно обраћао за помоћ у учењу или 

помоћ по другим питањима, а један број по опсервацији педагога или васпитача..  

Сарадња са породицом је била информативног и саветодавног карактера. 

Рад се одвијао у реализације послова  у вези  уписа  ученика у Дом. Саветодавни 

рад се односио на тражење савета у помоћи у адптацији, учењу,  превазилажењу и 

разрешавању проблема.  

Сарадња са школама се одвијала са стручним сарадницима, предметним 

професорима и школским полицајцем. Такође се сарађивало са домовима Региона и 

Републике,  посебно са 7 домова региона кроз активности секције стручних 

сарадника.  

Један сегмент рада обухватио је израду Програма стручног усавршавања на 

нивоу Дома и израда извештаја о реализацији  истог. 

Урађен је Програм заштите ученика од насиља и Извештај о реализацији 

програма заштите ученика од насиља и дискриминације.  У реализацији садржаја 

наведених програма сарађивало се са Центром за стручно усавршавање, Заводом за 

јавно здраље, Канцеларијом за младе  и службама МУП-а.  

Део активности педагога Дома се односио и на преглед педагошке 

документације васпитача – дневника васпитног рада, на крају првог и другог 

полугодишта. Запажања су  евидентирана у дневницима  васпитача а извештај о 

томе сам презентовала  на седницама Педагошког већа.  

Рад педагога је обухватио и учешће на седницама Педагошког већа, као и 

учешће у раду Дисциплинске комисије, учешће у Тиму за заштиту ученика од 

насиља и  дискриминације и у Комисији за пријем ученика у Дом за  

2019/2020.годину.  Активности у централној комисији су се односиле на припрему 

документације за конкурисање, списка награђених  и кажњених ученика, праћење  

уписа,  рангирање ученика и истицање ранг листе. 

 

10.4. Рад библиотекара Дома 

 

Програм рада домског библиотекара у школској 2018/2019. години, као и 

претходних година, обухватао је задатке и послове: 

- Библиотечко- информационе активности 

- Васпитно- образовне 

- Културне активности 
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Библиотечко – информационе активности 
 

 

 

Набавка 

 

 

 

Начин набавке 

 

 

 

Врста литературе 

 

 

 

Библиотечки 

фонд 

Инвентарни 

број 

(последња 

уписана 

књига у 

књизи 

инвентара) 
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Куповина Поклон 
Школска 

лектира 

Стручна 

литература 

 

Белетристика 

 

82 12 35 22 37 9278 10020 

Током године набављено је и 47 кињга за награђивање ученика. 

Реализација: Током месеца септембра у библиотеци је извршен упис нових чланова и регистровање корисника у 

2018/2019. години, а континуирано је вршено упућивање корисника у коришћење библиотеке, ажурирање 

враћених књига и издавање књига као и класификовање библиотечке грађе. 

Посебна пажња библиотекара била је усмерена на развијање стваралачке способности и информацијску културу 

ученика, а као средиште информација библиотека је била доступна свим корисницима, пре свега ученицима, 

васпитачима, стручним сарадницима и другим запосленима. 

 

Васпитно – образовне активности 
Реализација: У оквиру библиотеке одвијао је се и рад литерарне секције као и рад интересне групе за српски 

језик и књижевност. Рад је био усмерен на развијање позитивног односа према читању и важности разумевања 

текста; ученици су систематски обучавани за употребу информационо – библиотечког апарата у складу са 

њиховим способностима и интересовањима; помоћ је ученицима пружена код учења и усвајања метода 

самосталног рада на тексту и другим материјалима; велика пажња је посвећена пружању подршке ученицима 

током припрема у обрађивању задате теме. 

Ученици су упознати са методама и техникама  научног истраживања и библиографског цитирања. 

 

Културне активности 
Реализација: Реализоване су културне активности  на нивоу Дома, организоване су посете књижевним 

вечерима, Сајму књига, реализовани су литерарни конкурси, конкурс љубавне поезије ,,Иван Пангарић“ и 

конкурс ,,Холокауст- култура сећања“, обележени су значајни јубилеји везани за Дом, Дан дома, Ревија 

победника за школсу 2018/2019.,  Школска слава, обележен је Светски дан поезије, обележена је ,,Дечја 

недеља'', а такође и ,,Дан писмености'', ,,Дан матерњег језика'', ,,Дан примирја'', ,,Дан борбе против сиде“, 

,,Светски дан библиотеке и библиотекара''. 

Током године допринело се  оспособљавању  ученика да користе различите изворе информисања  уз помоћ 

различитих медија. Рад је укључивао и израду постера, плаката за најаву догађаја, израду текстова за интернет 

презентацију школе. Посета Књажевско-српском театру је редовна културна активност која се традиционално 

организује. 

 

 

 

10. 5. Рад Управног одбора 
 

 У току ове 2018/2019.год. Управни одбор је  успешно обављао поверене задатке. На 

четири седнице, колико је одржано у овој школској години, УО се бавио редовним 

питањима из своје надлежности:  разматрање и усвајање Извештаја о раду и Годишњег 

плана и програма рада, годишњи попис, усвајање завршног рачуна на крају пословне 

године и доношење потребних одлука с тим у вези, доношење Финансијског плана и 
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Плана набавки, усвајање предложених општих аката дома,  као и друга врло важна питања 

везана за јавне набавке, које су биле значајне не само по броју, већ и по вредности, као и 

за редовно пословање и законит рад Дома 

Све седнице су одржане у заказаним терминима,  седницама су присуствовали углавном 

сви чланови, дајући свој пуни допринос раду овог органа. Остварена је јако добра сарадња 

чланова УО и руководства Дома као и чланова колектива, па очекујемо да ће се тако и 

наставити и у будућем раду. 

 

 

10. 6. Нормативна делатност 
 

У току ове школске године нормативна делатност у Дому се одвијала  кроз 

примену општих аката и важећих закона, али и кроз доношење нових и измене и допуне 

постојећих, ради њихове актуелизације и усклађивања са позитивним законским 

прописима. Најновије измене Закона о ученичком и студентском стандарду, као и 

пратећих правилника донетих од стране МПНТР, захтевале су измене и допуне како 

Правилника о дисциплинској одговорности ученика, тако и Уговора о смештају ученика у 

дом, Решења о задужењима васпитача као и услова Конкурса за пријем у дом.  У складу са 

захтевима надлежних органа, извршено је усклађивање Правилника о физичко-техничком 

обезбеђењу и заштити имовине дома ученика, и донет Правилник о изгледу и садржини 

униформе радника обезбеђења у дому. Донет је Акт о процени ризика у заштити лица, 

имовине и пословања, као и Акт о процени ризика од катастрофа. Ради усаглашавања са 

изменама  Правилника о организацији послова и задатака у Дому, на који је добијена 

сагласност МПНТР, сви радници код којих је дошло до промена назива радног места, 

добили су нова решења.  Један од значајнијих задатака био је рад  на потврђивању 

усвојених  стандарда ISO и HACCP. Као резултат  уложених напора, надзорна екстерна 

провера је успешно окончана, тако да је дом још једном потврдио да доследно примењује   

стандарде НАССР и ISO 9001:2015. Као и претходних, тако и ове школске године усвојени 

су Финансијски план и План  набавки.  

У осталим областима рад се сводио на примену законских прописа и општих аката, 

као и одлука и захтева надлежних органа Републике и Града.  

 

 

Закључак 
 
 Сагледавајући целокупни рад Дома у протеклој школској години, може се 

закључити да је Годишњи план и програм рада Дома за школску 20182019. годину 

у потпуности реализован.  

а) Бројни задаци из социјално заштитне области који се односе на 

обезбеђивање егзистенцијалних и социјалних потреба су успешно 

реализовани, а то  показује средња оцена вреднованих активности или 

могућности.(4,70)  

б)  Задаци из здравствене делатности су такође успешно реализовани, кроз  

превентивне активности  личне и колективне хигијене и кроз програмске 

садржаје васпитног рада и организоване едукативне трибине. 
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в)  Постављени циљеви програмских области васпитног рада су  остварени 

кроз индивидуални облик рада и радом у малој групи. У раду се ове 

школске године више примењују креативне  и едукативне радионице.  

г) Годишњим планом и програмом рада предвиђени су и реализовани 

циљеви и задаци заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације. 

У остваривању задатака васпитног рада је било како адаптационих, тако и 

образовних тешкоћа, које су успешно превазиђене.  

  Добром организацијом рада у Дому, сталном сарадњом са школом и 

пружањем помоћи ученицима у учењу у току целе школске године, постигнути су 

добри резултати у погледу успеха ученика на крају школске године. То потврђују и 

подаци приказани у табелама бр. I , II, III, IV ,V и VI у прилогу извештаја.  

Програмом постављени циљеви  квалитета су реализовани.  Постављени циљеви 

квалитета и то: побољшање задовољства ученика пруженом услугом исхране и 

побољшање задовољства ученика повећањем учешћа ученика у раду секција, су 

испуњени. Показатељ испуњености циљева квалитета је оцена 4,21 којом су  

ученици  изразили  задовољсво  пруженом исхраном, као и  повећано учешће 

ученика у секцијама и вредновање услова за коришћење слободног времена оценом 

4,89, што је знатно више у односу на прошлу годинз, када је оцена била 4,50. 

Опште задовољство ученика целокупним домским условима смештаја, исхране, 

учења, етосом, коришћењем слободног вреемена и безбедношћу, на крају школске 

2018/19, вредновано је оценом 4,70, што је значајан напредак у односу на 

претходну годину када је оцена била 4,47. У прилогу овог Извештаја налази се 

табела са упоредним резултатима оцењивања задовољства ученика у овој, у односу 

на претходну школску годину. 

 Број изречених васпитно дисциплинских мера говори не само о 

нарушавању правила Кућног реда Дома, већ и о правовременом реаговању 

васпитне службе на сузбијању и кориговању оваквог понашања ученика, а 

проценат оних који су са успехом завршили разред довољно говори сам за себе. 

 

   

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ 

Број:VIII/05-849-2 

25.09. 2019. год. 

К р а г у ј е в а ц   

               ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
        Владислав Сретеновић, ср. 
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Табела 1  

 Преглед успеха ученика на крају школске 2018/2019.године   

Васпитна 

група 

 Број 

 ученика 

Просеч. оцена 

на поч. шк. год 

Просеч. оцена 

на крају шк. год.  

 

 I 

 

 29  

 

 4, 69 

  

 4,63 

  

 II 

 

 29 

 

 4,70 

 

 4,63 

  

III 

  

 29  

 

 4, 64 

 

 4,44 

 

IV 

 

 29 

  

 4,74 

 

4,66 

  

V 

 

 30 

 

 4,63 

 

4,57 

  

VI 

 

 29 

 

 4, 64 

 

 4,57 

  

VII 

 

 28 

 

 4, 31 

 

 4,06 

 

VIII 

 

 25 

 

 4, 52 

 

 4,44 

 

 IX 

  

 30 

 

 4, 50 

 

 4,44 

  

 X 

 

30 

 

 4, 53 

 

 4,48 

  

XI 

 

31 

 

 4, 31 

 

 4,06 
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XII 

 

27  4,44 4,34 

 

 

           Просечна оцена на нивоу Дома:  

          на почетку школске године  4,55        

  

          Просечна оцена на нивоу Дома: 

          на крају школске године   4,43  

 

 

 

Табела 2 

 

 Преглед успеха по васпитним групама  на крају наставне 2018/2019. године 

 

Васп.  

група 

 

 

 Број                    Свега са                      Свега са                                         Број 

 ученика         позитивним               негативним                            неоцењених 

                              успехом                     успехом                                      ученика  

  

  I 

 

 

29                        28                                    1 

  

 

 II 

 

 29                        29                                                                                

 

 III 

 

 29                          28                                 1                                               

 

 IV 

 

 29                        29                                                                          
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 V 

 

 30                        30                              

 

 VI 

 

 29                        29                             

 

 VII 

 

 

 28                        27                                  1                                             

 

 VIII 

 

 25                        25                                                                          

 

 IX 

 

 30                        30                                                                      

 

 X 

 

 30                        30                                                                               

 

 XI 

 

 31                        30                                 1                                            

 

XII 

 

 

 27                        26                                 1                                            

 

укупно 

 

 

 % 

 346                     341                                5                                           

                                                                                                           

 100                     98,55                          1,45                                        
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Табела 3 

 Преглед успеха ученика по васпитним групама од првог до четртог тромесечја  

 

васп.  

група 

бр.  

Уч.  

 прво 

 тромесечје  

 друго 

 тромесечје 

 треће 

 тромесечје 

 четврто 

 тромесечје 

   крај     

школске 

године  

                    

                        

                  %    позит.    негат.        позит.    негат.     позит.    негат.       позит.    негат.     позит.   нег. 

Нап. 

 I 29 76 24 97  3 90 10 97 3  

100%  

 . 

 II 29 79 21 93 7 

 

83 17 100  /   

100% 

  

III 29 86 14 86 7 

7 б.о. 

86 14 97  3  

100% 

  

IV 29 94 6 93 7 87 13 100  /  

100% 

  

V 30 83 17 94 3 

3.б.о. 

87 13 100  /  

100% 

  

VI 30 86 14 90 10 86 14 100 

 

 / 

 

 

100% 

 29 

уч 

VII 28 75 25 

 

82 18 75 25 96  4  

100% 

  

VIII 26 81 19 65 35 69 31 100    100%  25 

уч. 

IX 31 87 13 87 10 

3б.о. 

97 3 100     

100% 
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X 30 87 13 93 7 

 

94 6 100   

100% 

  

XI 31 81 19 81 19 84 16 97  3  

100%  

  

XII 27 

 

78 22 74 26 

 

89 

 

11 

 

96  4 

 

  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4  

 Преглед успеха ученика на нивоу Дома  

 

редни 

број 

класификац.  

период 

 проценат 

 позитивних 

 проценат 

 негативних 

укупан број 

негат. Оцена 

 1.  прво тром.   81,95  18,05 118 

 2.  друго тром.   87.40  10,31+ 2,29 б.о.   60 

 3.  треће тром.   85,67  14,33          87 

 4.  чет. тром.   98,55   1,45    7 

 5.  крај шк. год.   100     /   / 
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Табела 5 

  П р е г л е д  у с п е х а  у ч е н и к а 

                   Број             Општи успех        Свега        Неоцењен.    Упућ. на          Свега            Свега                Изостан.            

Разред       учен.        -----------------------        са             ученици        попр. исп.     положило      понавља          --------------         

                                 5       4        3       2           позит.                             пол.      пало                                                   О.             Н.  

  

 I             99           54      37       4       1             96                                    3                           3                                    6234          112 

 

 II            89            53      30        6       -           89                                                                                                       6552         141 

    

 III          88            66        18       3       -           87                                 1                            1                                           6609         144              

 

 IV         70            51       15       2       1           69                                   1                           1                                      4983         127 

 

 

укупно   346      224      100      15      2           341                                   5                           5                                  24378           524               

                                                                                                                                                                                         70,46        1,51 

 %     100       64,74      28,90    4,33   0,58      98,55                            1,45                      1,45                                 по ученику          
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Табела 6 

  Преглед успеха ученика васпитних група на крају 4. класификационог периода на нивоу 

Дома 

 

 

      

  Резултати скале процене домским условима живота и рада  

   упоредно школ.2017/2018  и  2018/2019.г. 

 

 

 

 

Р
А

З
Р

Е
Д

 

Б
Р

О
Ј

 

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

ОПШТИ УСПЕХ 
СВЕГА СА 

ПОЗИТИ- 

ВНИМ 

УСПЕХОМ 

 

СВЕГА СА 

НЕГАТИ-

ВНИМ 

УСПЕХОМ 5 4 3 2 

I 99 54 38 6 1 99 - 

II 89 53 30 6  89 - 

III 88 66 18 4  88 - 

IV 70 51 15 2 2 70 - 

УК 346 224 101 18 3 346 - 

%  64,74 29,19 5,20 0,87 100 - 

                   

 

     Домски услови 

 

Школ. 

2017/2018 

Ср.оцена 

 

Школ. 

2018/2019 

Ср.оцена 

1. Смештај  

4,52 

               

4,77 

2. Исхрана  

4,21 

               

4,21 

3. Односи у соби  

4,60 

               

4,93 

4. Услови за учење  

4,16 

               

4,41 

5. Услови за спровођење слободног времена  

4,50 

               

4,89 

6. Безбедност ученика у Дому  

4,84 

               

4,95 

                       Просек  

4,47 

               

4,70 


