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На основу чл. 35. Статута Дома, Управни одбор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу 

је, на седници одржаној 30. септембра 2021. године усвојио: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

 Школску 2020/2021. годину највећим делом је обележио рад у измењеним условима 

изазваним пандемијом вируса COVID 19. Након успешно спроведеног уписа, у дом је 

усељено свих 412 ученика, уз потпуно поштовање свих прописаних санитарно-

епидемиолошких мера. Оформљено је 16 васпитних група, а ученици-корисници дома 

смештени су у 150 соба са два и три лежаја, опремљених комплетном модерном опремом и 

са обезбеђеним оптималним условима за праћење on line наставе уз примену свих 

прописаних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Због актуелне 

епидемиолошке ситуације у земљи и граду, након успешног почетка школске године, дом 

већ средином септембра наставља рад у измењеним условима, а у свему према упутствима 

која су редовно стизала из МПНТР. У складу са упутствима, у дому је истовремено боравила 

једна половина ученика – корисника, док је друга половина боравила код куће, смењујући се 

на недељном нивоу. Иако је овакав режим рада био синхронизован са радом школа које 

ученици похађају, то је стварало додатне потешкоће у организовању процеса васпитно-

образовног рада као основне делатности дома. 

Даљи рад у дому се одвијао делом радом од куће, а делом посебном организацијом рада и 

дежурстава запослених по посебном распореду који се прилагођавао актуелној ситуацији у 

земљи и граду. Због оваквих околности је и рад, а тиме и резултати рада бројних секција, по 

чему се наш дом нарочито истицао, ове школске године готово изостао. За разлику од 

претходних година, када је прво полугодиште било обележено интензивним радом бројних 

секцја и комисија, а друго полугодиште такмичењима ученика, Домијадама, прославама, 

испраћајем матураната, наградним излетима, организованим свечаностима, ове године је 

готово све то изостало, а рад се углавном сводио на on line контакте са ученицима и примену 

мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Поједине секције су, тамо 

где је то било могуће, организовале свој рад по онлајн систему (ликовна, литерарна и сл), 

док је код неких свака активност изостала. Дан Дома је обележен виртуелно под слоганом 

„Пробудимо сећања“ где су учешће узели како садашњи, тако и бивши „домци“, а тим 

поводом је реализован и конкурс у литерарном и ликовном стваралаштву. Ипак, у кратким 

интервалима обележеним ублажавањем прописаних мера, дом је успео да организује неке од 

планираних активности уз присуство ученика: организован је испраћај матураната, штампан 

је двоброј домских новина „АртемМагазин“, а неке спортске секције су радиле рекреативно 

и са малим бројем ученика. У свим другим активностима, тамо где је то било могуће, 

планирана дешавања реализовала су се преко друштвених мрежа и on line активностима. 

И поред оваквих околности реализован је Годишњи план и програм рада. Реализован је и 

План набавки, а нов План набавки, донет почетком календарске године, је због измењеног 

Финансијског плана као и начина рада и броја ученика у дому, измењен и прилагођен 

новонасталој ситуацији. Предвиђени Циљеви квалитета су остварени, и успешно је 

остварена основна-законска функција Дома.  

Новембра месеца успешно је извршена ресертификација усвојених стандарда ISO и HACCP. 

У Дому је пре три године извршен прелазак на примену стандарда ISO 9001-2015чиме је 

обезбеђена усаглашеност производа и услуга и створени услови да се одговори свим 

захтевима како би се задржао и побољшао квалитет пружених услуга и повећало 

задовољство корисника. 

Захваљујући редовном приливу средстава од стране ресорног министарства, као и 
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рационалном коришћењу расположивих средстава, и поред изостанка значајних средстава 

од тржишног пословања, доста је учињено на побољшању стандарда ученика, као и услова 

за рад запослених. 

 

1. УСЛОВИ РАДА ДОМА 

 

Општи и материјални услови рада 

 

 Објективне околности су у многоме отежале реализацију планираних активности, али 

је и ове, као и претходних година настављено 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 15.385.770,55динара. Од овог износа, за набавку опреме 

утрошено је 3.868.239,07динара, за текуће поправке и одржавање објеката утрошено је 

9.520.348,71динара, док је вредност набављеног ситног инвентара 1.997.182,77 динара. 

Средства за ове намене предвиђена су Финансијским планом Дома за 2020. и 2021. 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, рационалном и економичном пословању, као и 

оствареним сопственим средствима, ове школске године је било могуће наставити са 

улагањима у циљу побољшања стандарда и безбедности ученика, смањења трошкова и 

уштеде у енергентима. 

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

том циљу извршена је набавка и уградња стабиних дојављивача пожара у свим објектима 

дома и с тим вези прибављене потребне сагласности и дозволе надлежних органа. У циљу 

сигурног рада ИТ опреме набављени су нови РЕК ормари. Због актуелне епидемијске 

ситуације набављени су сензорски/безконтактни сушачи руку, сензорске славине, 

постављени дозери на свим ходницима као и столовима у трпезарији, набављени 

безконтактни топломери. Набављене су заштитне навлаке за душеке као заштита од 

микроорганизама и инфекција, а два пута је рађена и дезинфекција свих просторија, соба и 

намештаја од стране стручних служби.  

Због сталних проблема који настају са обилнијим падавинама, због чега су плавиле 

подрумске просторије, извршени су радови на изградњи прикључка атмосферске и 

дворишне канализације, што би требало да представља трајно решење овог проблема.  

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

мушком блоку су окречени. Извршена је комплетна реконструкција и санација две вертикале 

купатила/санитарних чворова на мушком блоку. На прозорима у ученичким собама уграђени 

су комарници. 

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

кухињски ходници, Клуб, трпезарија и заједничке просторије су окречени. Улаз у кухињски 

блок је покривен надстрешницом, а степениште пресвучено плочицама. Део крова је 

саниран и обновљена је изолација. Сређена је и опремљена адекватним намештајем 

канцеларија педагога.  

За бољи и ефикаснији рад спремачица набављена је машина за прање подова. Због појачаног 

интензитета рада у вешерају, набављена је машина за сушење веша, а једна од постојећих 

индустријских машина за прање веша је замењена новом. Набављени су и нови клима 

уређаји, а постојећи су сервисирани. 

Наставило се са опремањем кухиње, набављен је потребан ситан инвентар и предузете све 

потребне мере за олакшани рад кухињског особља. Ученицима су сервирани оброци по свим 

епидемиолошким прописима, а припрема и подела оброка вршена је у складу са посебним 

распоредима рада у школама. Анкетирањем, као и нумеричком скалом процене која је 

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

улагањем и опремом, организацијом рада и јеловником, слободно се може рећи да кухиња 
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нашег дома спада у ред најбоље и најсавременије опремљених, чиме је рад у кухињи у 

потпуности модернизован и створени услови да се одговори  

Велики значај се даје едукацији радника, па је тако почетком септембра месеца извршена 

едукација и тестирање радника у препознавању симптома болести и примени 

епидемиолошких мера ради спречавања појаве и ширења заразних болести. Наставило се са 

обуком радника из области ПП заштите, извршено је оспособљавање (обука и тестирање) 

свих радника за безбедан и здрав рад, а сви радници службе за исхрану и спремачице су 

прошли обуку за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних 

болести. Наставило се са стручним усавршавањем радника васпитне, финансијске и правне 

службе. 

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

зелених површина. Континуираним 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. 

С обзиром на досадашња улагања у опрему и интернет мрежу, као и набавку нових 

рачунара, лаптопова, монитора и штампача уз постојање Дигиталних кабинета, медијатеке и 

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

свим ученицима и у целом дому, обезбеђени су максимални услови за испуњавање 

школских обавеза и праћење on line наставе, од стране ученика, и створени оптимални 

технички услови за рад од куће васпитача и стручних сарадника Овакви услови омогућавају 

и квалитетно и разноврсно коришћење слободног времена како у секцијама, тако и ван њих. 

За рад спортских секција обновљени су и допуњени спортски реквизити, а библиотека је 

допуњена новим насловима.  

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. 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. 

Ове школске године изостала су такмичења како у спорту, тако и у културно-уметничком 

стваралаштву, а популарна Домијада ће се наставити када то буде дозволила епидемиолошка 

ситуација.  

Већ традиционално, уручена је Годишња награда најбољим ученицима Дома, а ученици који 

су својим радом, залагањем и резултатима допринели афирмацији и угледу Дома, награђени 

су књигом, овог пута без организовања посебне свечаности већ појединачно, приликом 

исељења из дома. 

У току лета, с обзиром да су то дозвољавале тренутне околности, одржан је међународни 

кошаркашки камп, као и камп одбојкаша за који је постојало огромно интересовање 

захваљујући изузетној репутацији коју дом има. Остаје нада да ће се у наредном периоду ове 

активности наставити са појачаним интензитетом и већим бројем учесника, што би повољно 

утицало на финансијске капацитете дома. 
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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. Доношењем нове Систематизације послова и задатака у Дому, на коју је МПНТР 

дало сагласност, дом је добио могућност да ангажовањем нових радника побољша кадровске 

услове за стручан рад у свим областима. Сагласно добијеној сагласности за ново 

запошљавање, ангажовањем још једног радника на пословима ЈН омогућен је рад на овим 

пословима у складу са захтевима предвиђеним законом, а ангажовањем новог радника на 

пословима у области ПП заштте и безбедности, испоштовани су захтеви надлежних служби 

и органа. Имајући у виду проширене капацитете дома и већи број ученика добијена је 

сагласност за ангажовање још једног васпитача, тако да су створени услови за формирање 

још једне васпитне групе, а тиме и испоштовани захтеви прописани законом. 

Послове у кухињи обавља 10 радника, а поред шефа кухиње именован је и главни кувар. С 

обзиром да је проширењем капацитета дома знатно повећан обим послова како на 

одржавању хигијене, тако и на прању и пеглању постељине, ангажоване су три раднице чиме 

је омогућено да се одржи висок стандард када је у питању обезбеђивање потребних 

хигијенских услова и поштовање свих санитарно-хигијенских захтева у борби против 

заразних болести. 

Имајући у виду да је одобреном Систематизацијом одобрено 55 извршилаца, овако увећан 

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

задатака у дому било ангажовано укупно 55 радника. 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 стављањем у употребу 

новодозиданог дела дома, а тиме и већи број ученика корисника дома, појачане захтеве у 

одржавању хигијене и примени санитарно-хигијенских мера, 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 2020/21. Години реализовали су следећи 

радници: 

 

Педагошко-васпитни рад 

директор 1 

координатор васпитне службе 1 

васпитач 16 

педагог 1 

библиотекар 1 

укупно 20 

Административно финансијски послови 

руководилац правних, кадровских и административних послова 1 

руководилац финансијско-рачуноводствених послова 1 

службеник за јавне набавке 1 

стручни сарадник за јавне набавке 1 

службеник за одбр.,заштиту и безбедност 1 

сарадник за спровођење стандарда квалитета смештаја и исхране 1 
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рачуноводствени сарадник 1 

финансијско рачуноводствени референт 1 

економ / магационер 1 

магационер / економ 1 

укупно 10 

Послови припремања и дистрибуције хране и напитака 

шеф кухиње 1 

главни кувар 1 

кувар 8 

укупно 10 

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 хемијско чишћење 2 

спремачице 9 

укупно 15 

Укупно запослених радника 55 

 

 

Квалификациона структура запослених 

 

висока стручна спрема                      25 

виша стручна спрема                        2 

средња стручна спрема                      19  

ПК и НК радници                         9 

_____________________________________________________________________ 

                        УКУПНО: 55 

 

Старосна структура запослених 

 

 Старосна структура запослених у Дому је таква да је просечан радни стаж 18,75 

година, а просечна старост запослених 46,9 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 409 ученика. Процес 

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

година, тако да је кроз дом прошло 419 ученика, а сам крај школске године дочекало 408 

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 
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табелама, а подаци се односе на укупан број уписаних ученика: 
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Структура ученика према полу и узрасту школској 2020/21. години: 

 

I година II година III година IV година Укупно Укупно ученика 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М  

69 70 70 57 49 51 27 36 215 214 429 

 

Број васпитних група према полној структури: 

 

Број васпитних група 
Ж М Укупно Просечан број ученика по васпитној групи 

8 8 16 25,56 ученика 

 

Преглед школа и занимања: 

 

Редни 

број 

Школа у којој се 

образују ученици 
Струка 

Број ученика у 

наведеним 

струкама 

1. 
Прва крагујевачка 

гимназија 

Природно математички смер 14 

Друштвено језички смер 13 

Специјално математички смер 18 

 УКУПНО 45 

2. 
Друга крагујевачка 

гимназија 

Друштвено језички смер 13 

Општи смер 27 

Филолошки смер 4 

Природно математички смер 15 

  Спортско одељење 1 

  Сценско аудиовизуелна уметн. 1 

 УКУПНО 61 

3. 
Музичка школа "др 

Милоје Милојевић" 

Музички извођач 14 

Музички сарадник 3 

 УКУПНО 17 

4. Прва техничка школа 

Електротехничка струка 74 

Хемијска струка 13 

Геодезија и грађевинска струка 24 

Производња и прерада хране 3 

Заштита животне средине 1 

 УКУПНО 115 

5. 
Средња стручна 

школа 

Машинско метална струка 17 

Електротехничка струка 15 

Саобраћајна струка 46 

Обликовање намештаја и ентер. 2 

Дизајнер ентеријера и инд.произв. 4 

 УКУПНО 84 

6. 
Медицинска школа 

„Сестре Нинковић“ 
Здравствено социјална заштита 21 

УКУПНО 21 

7. Економска школа 
Економија,  

право, администрација 
35 

 УКУПНО 35 
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8. 

Трговинско – 

угоститељска школа 

„Тоза Драговић“ 

Трговина, угоститество, туризам 23 

Текстилство и кожарство 2 

Услужне делатности 13 

  Туризам  13 

 УКУПНО 51 

 

УКУПНО УЧЕНИКА У ДОМУ 

 

429 

 

 Дом је мешовитог типа и у њему је у току школске године било смештено 210 

ученица и 209 ученика.  

 

Подаци о пореклу ученика по општинама и окрузима који су у току школске 2020/21. 

године били у Дому: 

 

Округ Општина Број ученика 

Шумадијски 

Кнић 33 

Лапово 17 

Баточина 41 

Топола 45 

Рача 28 

Аранђеловац 6 

села у општини Крагујевац 28 

УКУПНО 198 

Поморавски 

Рековац 28 

Јагодина 14 

Деспотовац 3 

Ћуприја 5 

Свилајнац 26 

Параћин 2 

УКУПНО 78 

Рашки 

Нови Пазар 10 

Краљево 7 

Рашка 9 

УКУПНО 26 

Подунавски 

Велика Плана 29 

Смедеревска Паланка 21 

Смедерево 2 

Петровац  

УКУПНО 52 

Моравички 

Горњи Милановац 12 

Гуча 2 

Чачак 10 

УКУПНО 24 

Расински 

Трстеник 2 

Варварин 3 

Александровац 1 

Крушевац 1 

УКУПНО 7 
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Златиборски 

Сјеница 15 

Пожега 1 

Пријепоље 6 

УКУПНО 22 

Браничевски 

Петровац 10 

Кучево 4 

УКУПНО 14 

Косовско-митровачки 

Грачаница  1 

Лепосавић 3 

УКУПНО 4 

Колубарски 
Љиг 1 

УКУПНО 1 

Нишавски 
Ниш  2 

УКУПНО 2 

Јабланички 
Медвеђа 1 

УКУПНО 1 

 УКУПНО УЧЕНИКА У ДОМУ 429 

 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

 

 Планирани и програмирани задаци Дома у областима социјалнo-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 успешнo су остварени, 

Обезбеђени су сви услови за квалитетан смештај и исхрану, учење и садржајно спровођење 

слободног времена. 

 

Б) Здравствена делатност 

 

Како је здравље ученика неопходан основ и услов развоја личности ученика, то се од 

почетка школске 2020//2021. године приступило реализацији програма здравствене и 

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

сарадници здравствених установа. Здравствени статус сваког ученика је верификован 

лекарским  уверењем које се доставља при доласку у Дом  

Основни циљ је промовисање хигијене, здраве исхране, превенција ризичног понашања и 

спречавње ширења заразне болести COVID 19. Доследно су примењене одлуке и препоруке 

Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 и епидемиолошких служби као и 

неопходност здравствено- хигијенских и социјалних превентивних мера у епидемији корона 

вируса.  

Постављени циљ и очекивани исход реализован је кроз васпитне теме и превентивне 

заштитне мере личне и колективне хигијене у Дому, породици, у ужем и ширем окружењу. 

Ученици су редовно и тачно информисани о свим потребним мерама, подржани и оснажени 

у циљу чувања њиховог здравља и безбедности. 

У оквиру ове области одржана је стручна обука према Плану примене мера за спречавање 

појаве и ширења епидемије.   

 

В) Васпитно - образовна делатност 
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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 пројектовани су 

даљи заједнички циљеви   програмских подручја, који су остварени програмираним радом 

педагошке службе.  

 Примењивао се индивидуални рад, рад у паровима и у микро групама. Према потреби 

и ситуационим околностима, коришћен је пленарни облик  рада.   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 2020/ 2021. 

години. Укупно су планиране 572 теме, а реализовано су 577 тема. 

          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 потпуности 

реализован. Од планираних 60 тема,  реализовано је 60 тема. Социјални аспект адаптације је 

олакшан ситуационим околностима и актуелностима које су се односиле на организацију 

рада у дому усклађену са наставом у   школама. 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 недељне 

одвојености од родитеља, обавештеност о могућностима садржајног коришћења слободног 

времена. Незнатан је број ученика са потешкоћама у адаптацији на дом и школу, које су 

успешно превазиђене. Детаљнији приказ социјалног, емоционалног и образовног аспекта 

адаптације је садржан у реализацији васпитног рада на нивоу 16 васпитних група.  

Индикатор успешности је 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 
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сопствене оперативне  планове  рада показани су исходи учења и школска успешност на 

нивоу васпитних група и на нивоу Дома. Планирано је 159 тема, а реализовано је такође 159 

тема. 

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 

                    -  настава на даљину 

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, као и помоћ педагога. Средински чиниоци учења 

су мењани у првом и другом полугодишту и усклађени са комбинованим моделом наставе. 

Помоћ и подршка свих актера образовног и  васпитног рада у дигиталном учењу  олакшала 

је ученику сам  процес учења  и стицања знања.  

Посебна пажња је поклоњена анализи успеха и изостајању ученика на крају сваког 

класификационог периода. Резултати успеха на крају школске године за Дом у целини  и 

изостанци  ученика приказани су  табеларно  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 у развијању мишљења , у понашању и комуникацији, са освртом 

на одговорност и  спремност ученика  према себи и другима  у домену здравља и  примени 

препоручених здравствених и хигијенских навика.  Како је ово процес који траје, циљ који је 

достижан је карактеристика  зреле личности или је недостижан код личности ученика који 

одрастају.  

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

слободног времена. Поред тога њихова реализација се одвијала у дневним, периодичним, 

као и пригодним активностима. У ванредном стању изазваном епидемијом корона вирусом, 

коришћена су дигитална средства рада. Апострофиран је највећи број тема из наведене 

програмске области у свим васпитним групама, с обзиром да су животне вештине 

интегрисани део структуре личности ученика. Од планираних 222 теме, реализовано је 225 

тема. 

 

Преферирајући садржаји ове области су: 

- сарадња и односи у васпитној групи 

- комуникацијске вештине 

- безбедно и небезбедно понашање 

- ризична понашања 

- реакција у  ванредним стресним условима  пандемије  COVID-19 

- здрави стилови живота 

- емоције и емоционалне тешкоће 

 

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 и укључивање у колективни 
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живот. Сарадња, уважавање индивидуалности и различитости, толеранција, живот са 

правилима, правима и обавезама,  су неки од постављених  и остварених   циљева васпитног 

рада. 

 

 

 Обогаћивању индивидуалног и заједничког живота допринеле су слободне интересне 

активности које организује Дом. Према својим афинитетима и склоностима ученици су 

упражњавали своје интересне активности  кроз рад постојећих секција у Дому и у 

породичном миљеу.  

 Планиране су 131 теме, а реализоване су 133 теме. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНОГ РАДА НА НИВОУ ВАСПИТНИХ ГРУПА 

 

 У школској 2020/21. години, васпитачи Дома ученика средњих школа Крагујевац, 

саставили су План и програм рада који је обухватио 36 истих тема. Теме су одабране на 

основу Годишњег плана васпитног рада, а који је конципиран на основу Правилника о 

основама васпитног рада. У оквиру истих тема, васпитачи су сами бирали динамику рада у 

складу са потребама своје васпитне групе, водећи рачуна о структури ученика у групи (пол, 

узраст, предзнање, навике, потребе, интересовања, способности).  

 За свако програмско подручје васпитачи су сами бирали методе и облике рада. 

Садржаје за изабрану тему су проналазили у различитим изворима (стручна литература – 

педагошка и психолошка, штампа, образовне емисије, уџбеници, енциклопедије, интернет) и 

на основу посматрања и разговора са ученицима уочавајући њихове потребе, интересовања, 

искуства и дилеме.  
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду I васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Весна Лекић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 1 1 24 
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5 5 4 0 5 4 2 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

13 7 2 3 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,68 4,44 4,56 4,56 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 4 0 0 0 0 
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Теме реализоване у I васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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. Упознавање ученика са Домом и стварање услова за учењe 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења и учење по плану 

2. Пажња и концентрација 

3. Мотивација у учењу 

4. Методе и технике успешног учења, стратегије учења 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински и школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање, фазе и активности 

8. Учење по моделу 

9. Каријерно вођење 

сеп / окт 

дец 

окт / нов 

окт 

феб 

нов / јан / апр* / јун 

феб 

дец / јан 

мај 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Емоције и емоционалне тешкоће 

3. Хигијена и остале мере превенције у току епидемије 

4. Здрави стилови живота: хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

5. Прихватање личних проблема и животних криза 

6. Одговорно понашање за време епидемије и других ванредних околности 

7. Играј за живот( хемијске и нехемијске зависности) 

8. Морал и вредности 

9. Однос према будућности 

10. Стрес и начини његовог превазилажења 

11. Ризична понашања и управљање ризицима 

12. Безбедно и небезбедно понашање 

13. Култура и традиција 

апр 

мар 

сеп / окт 

мар* 

апр 

нов 

дец 

дец / јун 

мај / јун 

феб 

дец 

мар* 

мај 
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Живот 

у 

заједници 

1. Организација слободног времена 

2. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

4. Конструктивна комуникација 

5. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

6. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

7. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

8. Сарадња у групи, тимски рад 

9. Религија, атеизам, сујеверје 

10. Актуелности 

мар* 

мар 

феб 

нов 

јан 

апр 

нов / окт 

окт 

мај 

целе године 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

Све планиране теме су реализоване уз поштовање узрасних карактеристика 

ученика, њихових инетересовања, потреба и могућности. 

Теме су реализоване и у складу са проглашеном епидемијом изазваном 

корона вирусом, тачније од 08. марта до 18.априла су се реализовале у вибер 

групи у којој су биле активне све ученице. План је реализован у складу са 

одлуком да у Дому не буде више од 50% ученика, због епидемиолошке 

ситуације. То значи да су се две теме реализовале седмично и понављале 

следеће седмице другој групи ученица. 

 
Програмско 

подручје 
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 без потешкоћа прилагодиле 

боравку у дому сваке друге седмице. 
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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. 

 

Ученице су изузетно успешне, прилагодиле 

су се без икаквих потешкоћа на онлајн 

наставу за време ванредног стања, осим једне 

ученице која се није најбоље сналазила у 

раду на рачунару. 

Сви наведени планирани исходи су и 

остварени, осим код горе поменуте ученице, 

која није показала заинтересованост и вољу 

за постизањем школског успеха. Разлог томе 

је и завршни разред. 

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 непосредном 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

Когнитивни исходи су остварени у највећем 

проценту. 

Примећена је емотивна зрелост, свесност и 

знање о здравим стиловима живота, 

конструктивно коришћење слободног 

времена, сарадња са вршњацима, уочавање 

разлике између безбедног и небезбедног 

понашања. 
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(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. 

 

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. 

Све ученице су прихватиле живот у 

заједници. Међусобно поштовање и 

прихватање различитости је допринело 

успешној сарадњи, међусобном разумевању 

и помагању у васпитној групи. 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица. Реализован је разговорима у Дому, 

а у току пандемије телефонским разговорима. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад је био примењен на почетку школске године са 

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

ученицом је током целе школске године примењиван појачани васпитни 

рад у циљу побољшања школског успеха. 

Састанци 

васпитне групе 

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

прва два месеца, три или четири пута недељно. Сталне тачке дневног 

реда су биле: Анализа живота и рада у Дому, Учење у Дому, Сарадња у 

Дому, Хигијена и остале мере превенције у току епидемије, 

Актуелности. 

Сарадња са 

родитељима 

Сарадња је са свим родитељима остварена. Сви родитељи су сваке 

недеље телефоном одјављивали или потврђивали останак своје деце у 

Дому. Поред позива са захтевима за продужене изласке, било је и 

размене информација о животу и раду ученица, учењу и школском 

успеху, индивидуалним интересовањима ученица и актуелностима. 

Родитељи су посећивали Дом по личном нахођењу или по позиву 

групног васпитача. Најчешће су долазили родитељи ученица првог 

разреда. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама се одвијала без проблема. Најчешћи начин сарадње 

је био лични или телефонски разговор са разредним старешинама. 

Истим путем је праћен школски успех ученица. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

литерарна спортска забавне активности 

1 7 5 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Секције и 

комисије 

одбојкашка секција, теретана 

кошаркашка секција 

комисија за утврђивање постојања и висине 

материјалне штете учињене од стране ученика 

плесни клуб Артем 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду II васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Иванка Крајишник: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 1 0 23 
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2 5 8 1 3 2 2 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

8 6 8 1 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,64 недовољан 4,46 4,46 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 0 0 0 0 
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Теме реализоване у II васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Организација, функционисање и правила живота у дому 

2. Како преживети и превазићи одвојеност од куће 

3. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

4. Упознај се са градом 

сеп 

сеп 

сеп 

окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Учење у домским условима - организација учења   

2. Стратегије учења 

3. Мотивација у учењу 

4. Планирање времена учења 

5. Култура читања, говора и писменог општења 

6. Брзо читање 

7. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

8. Моје виђење школе 

9. Учење, памћење и заборављање - фазе и активности 

10. Мапе ума 

11. Каријерно вођење 

12. Анализа успеха; како побољшати успех 

окт 

окт 

окт 

сеп 

мај 

мар 

дец* 

мар* 

јан 

нов / мар 

мај 

нов / апр / јун 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Превенцијом против вируса 

3. Слободно време посвећено хигијени и естетици 

4. Меке вештине у релацији васпитач- ученик 

5. Бонтон- култура живљења 

6. Физичко, ментално и социјално здравље 

7. Основна начела функционисања породице 

8. Играј за живот (хемијске и нехемијске зависности) 

9. Изражавање осећања 

10. Организација слободног времена 

11. Како се изборити са стресом? 

12. Безбедност у дому 

13. Од предрасуда и стереотипа до насиља и дискриминације 

14. Управљање временом 

окт 

сеп 

сеп 

феб 

јун 

дец* 

јан 

феб 

феб 

нов 

мар 

нов 

апр* 

мар* 
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Живот 

у 

заједници 

1. Односи са вршњацима - сарадња у групи 

2. Основе добре комуникације 

3. Конфликти - пут ка конструктивном решавању конфликата 

4. Друштвене мреже и безбедност на интернету 

5. Толеранција и поштовање права других 

6. Међулична наклоност - пријатељство 

мај 

феб 

апр* 

мај 

мар* 

дец* / мај 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

Све  теме предвиђене Годишњим програмом васпитног рада су    реализоване 

у потпуности. До краја новембра план је реализован унапред предвиђеном 

динамиком, а због специфичних околности боравка ученика у Дому, свака 

тема је обрађена са обе групе ученика. Након преласка ученика на онлајн 

наставу, теме из области васпитног рада су реализоване путем Гугл учионице. 

Ученице су имале прилику да се упознају са темом и да усвојено знање 

провере кроз квиз или анкету.  Свакодневна комуникација се одвијала и путем 

вибер групе. Посебан акценат ове школске године, био је на темама из 

области Животних вештина. Ученицама је пружана стална подршка, пре свега 

у праћењу онлајн наставе и превазилажењу евентуалних проблема. 

 
Програмско 

подручје 
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 везани за ову програмску област су у 

потпуности остварени. Све ученице друге 

васпитне групе знају правила Кућног реда дома. 

Ученице су на почетку школске године упознате 

са Допуном Кућног реда. Нова правила јасно 

разумеју и поштују их у целини. 

Све ученице познају начин функционисања Дома 

и знају своје обавезе према Дому.  

Исход који се односи на одвојеност од куће је 

остварен код 24 ученице. Мањих проблема било 

је у прихватању правила која се тичу боравка 

ученика у Дому, а у складу са упутствима 

Кризног штаба и МНПР. Услед неповољне 

епидемиолошке ситуације у Дому је могло да 

борави само 50% од укупног броја ученика дома. 

То је код једног броја ученица изазвало 

негодовање и извесне потешкоће у смислу 

сталног навикавања на боравак у Дому. Али 

добром сарадњом са родитељима и појачаним 

васпитним радом, почетни проблеми су 

превазиђени и ученице су прихватиле и 

поштовале све прописане мере. Ученице се добро 

сналазе у окружењу у коме су школа и Дом и 

знају да се старају о себи и својим стварима. 
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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. 

 

Све ученице су се успешно прилагодиле на 

услове учења у дому и редовно су 

извршавале своје школске обавезе. Ученице 

познају и  ефикасно примењују различите 

стратегије учења. Научиле су да реално 

процењују свој школски успех и да прецизно 

одреде који су то чиниоци неуспеха и на 

којим пољима треба више радити. Ученице 

завршне године знају да поставе 

реалистичне циљеве и да направе планове 

учења и других активности како би дошле до 

остварења циља.  

Ученицама је сугерисано које су то мере коју 

могу предузети у циљу постизања што бољег 

успеха за крај школске године. 

Од 22 ученице које су биле активне у Гугл 

учионици, 21 је попунила анкету ''Да ли сте 

циљно орјентисани?''. Ученице јасно 

препознају своје циљеве у учењу, имају 

реалне циљеве и знају да их дефинишу. 

Школски успех ученица прве године варира. 

Једна ученица је остварила знатно лошији 

успех у односу на основну школу и по 

речима разредног старешине ''није се 

снашла''. Са мајком ученице је постојала 

стална сарадња, како би се пронашли 

најбољи начини да се ученици помогне у 

постизању школског успеха. Ученица је 

разред завршила са позитивним успехом , 

али са знатно лошијим просеком.  

На оствареност школског успеха утицало је 

више чинилаца, а највише рад у 

новонасталим условима и поновно 

повремено прелажење на онлајн. Од 8  

ученица прве године, њих 7 је  показало  

заинтересованост за учење и редовно 

испуњавање школских обавеза. Све ученице 

знају  коме треба да се обрате за помоћ и 

биле су укључене у рад интересних група.  

Старије ученице су радо пружале помоћ 

млађим ученицама и биле су подршка. 

Исходи везани за ову област су у потпуности 

остварени. Ученице реално сагледавају себе 

и сопствене потребе и препознају своја и 

туђа осећања.  Спремне су да помогну једне 

другима. Један број ученица првог разреда 

(4) отворено  говори о својој породичној 

ситуацији ( једнородитељске породице и 

деца разведених родитеља, без контакта са 

оцем). Ученице су научиле предности 

здравих стилова живота и свесне су ризика 



 

23 
 

које носе лоше животне навике. 

Ученице изражавају правилне ставове према 

ризичним понашањима и бирају сигурно 

окружење. У случају да наиђу на проблем, 

знају коме да се обрате и затраже помоћ. 

У потпуности су упознате  са вештинама 

комуникације, појмом невербалне 

комуникације. Међусобна комуникација је 

доста добра, као  и комуникација са групним 

васпитачем.   

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 непосредном 

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. 

Сви ученици васпитне групе без проблема су 

остварили све исходе из области животних 

вештина. С обзиром на наставак кризне 

здравствене ситуације у земљи, критеријуми 

за остваривање исхода везаних за здравље и 

одржавање хигијене подигнути су на виши 

ниво, али и са строжим нормама резултати 

су на задовољавајућем нивоу. Хигијена соба 

на нивоу групе била је на врло високом 

нивоу што је исказано једним од најбољих 

резултата при оцењивању хигијене соба на 

нивоу Дома. У погледу поштовања и 

исказивања емоција поједини ученици који 

су имали проблема са овим сегментом 

претходних година, сада испуњавају исходе 

са много мање труда. У групи нема ученика 

који исказују било какве знаке болести 

зависности. У погледу коришћења слободног 

времена, ученици су врло разноликих 

занимања и интересовања и своје слободно 

време користе за одмор и бављење хобијима 

на задовољавајући начин. 
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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. 

 

Предвиђени исходи су у потпуности 

остварени.   

Ученице знају шта значи толеранција, 

разликују права и обавезе, успешно 

препознају нарушавање права других. 

Знају да наброје међусобне разлике и 

сличности. 

Ученице правилно користе термин 

конфликт, разумеју значење појма.  

Ученице правилно промишљају о 

различитим конфликтним ситуацијама и 

знају да наведу правила фер борбе. 

Ученице успешно интерпретирају и описују 

утицај међусобних разлика на њихове 

односе. 

Ученице комуницирају на конструктиван 

начин и познају начине за конструктиво 

решавање сукоба. Понашају се зрело и 

научиле су да не треба нападати особу, већ 

проблем. У том смислу својим понашањем и 

поступцима показују да уважавају једна 

другу и да поштују међусобне различитости. 

Ученице страијих разреда спремне су да у 

сваком тренутку пруже помоћ уколико је то 

некоме потребно.  

Ученице треће године износе конструктивне 

предлоге који се односе на побољшање 

квалитета домских активности.  Општи 

утисак је да Дом пружа изузетне могућности 

испуњавање школских обавеза, 

социјализацију и квалитетно коришћење 

слободног времена. 

Живот у дому, све ученице оцењују као 

безбедан, сигуран и квалитетан. 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицама обављао се свакодневно и у овој 

школској години то је био доминантан облик рада у васпитној групи. 

Због специфичних околности и мера које су биле прописане, а тицале су 

се боравка ученика у Дому и начина похађања наставе у школама, 

свакодневни разговори  имали су велики значај за адаптацију и 

прихватање нових начина рада. Интензиван индивидуални рад одвијао 

се са ученицама свих разреда, а  посебно је био значајан код ученица 

прве и друге године. Уочено је да ученице друге године имају 

практично исти период адаптације на Дом, као и ученице које су први 

пут у Дому. Проблеми током боравка у Дому, уочени су код оних 

ученица, које су због наложених мера, биле саме у соби и одсуство 

собног колектива им је тешко падало. Првих недеља је трајало 

прилагођавање и у том смислу је ученицама пружана снажна подршка. 

Ученице првих разреда су упућиване у правила Кућног реда и праћено 

је њихово прилагођавања на Дом, школу и нове услове за учење. Током 

рада на даљину, комуникација се ученицама се одвијала путем вибер 

групе, а било је и индивидуалних телефонских разговора. Ове школске 

године, формирана је Гугл учионица, која се показала као добро 

средство за реализацију одређених тема из области васпитног рада. 

Нов начин рада није одговарао ученицама које похађају стручне школе 

и било им је тешко да прате наставу, пре свега наставу која се бавила 

практичним радом. Због таквих околности једна ученица 4. разреда, се 

пре почетка другог полугодишта исписала из Дома. 

Ученицама је пружана подршка у новонасталој ситуацији, упућиване су 

да прате наставу на даљину и да редовно извршавају своје школске 

обавезе. Осим тога пуно се разговарало о значају хигијене и здравих 

животних стилова, о важности поштовања прописаних мера. Ученице 

су се и међусобно подржавале и делиле савете, мотивисале једна другу 

и предлагале на које све начине може квалитетно да се проведе 

слободно време. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад односио се на пружање подршке свим ученицама 

и тицао се највише поштовања свих прописаних мера. Ученице су 

свакодневно подсећане на важност хигијенских навика, држање 

дистанце и ношење маски. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом  организовани су најчешће једном 

месечно, када је било потребно ученице обавестити о дешавањима и 

активностима у Дому. Састанци са истим Дневним редом су одржавани 

за обе групе ученица. Укупно је одржано 14 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 7- 16 ученица. 

Осим разговора о свим актуелним дешавањима, пуно пажње било је 

посвећено праћењу наставе на даљину и пружању подршке у учењу и 

извршавању школских обавеза. 
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Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима ове школске године била је успешна и одвијала 

се у континуитету од почетка до краја школске године. Због правила 

која се тичу одјава ученика, родитељи су сваке недеље контактирали са 

васпитачем. Интензивна сарадња са родитељима одвијала се првих 

недеља од усељавања ученица у Дом. Родитељи су обавештени о свим 

мерама заштите ученика од вируса корона и о свим мерама које Дом 

мора да спроведе у складу са одлукама Кризног штаба. Код појединих 

родитеља ученица које похађају средње струче школе, било је 

негодовања због нове организације рада, али разговорима и међусобном 

сарадњом, нађени су најбољи начини да се све потешкоће превазићу.  

Родитељи ученица прве године, показали су велико интересовање за 

понашање ученица, за њихово прилагођавање како на дом, тако и на  

школу. Родитељи свих ученица су редовно обавештавани о свим 

променама које у се дешавале на нивоу дома. Са малим бројем 

родитеља се комуникација свела само на позивање васпитача ради 

одјава. Родитељи су контактирани и током трајања наставе на даљину, 

како би се размениле информације о здравственом стању ученица и 

њиховим школским обавезама. 

Највише контаката оставарено је са родитељима (у овом случају 

мајкама) четири ученице првог разреда, због  проблема са постизањем 

школског успеха и усклађивањем школских обавеза са условима 

боравка у Дому. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама одвијала се у континуитету од почетка школске 

године. Та сарадња подразумевала је разговоре са разредним 

старешинама и појединим професорима стручних предмета. Сарадња се 

у главном одвијала након класификационих периода, а у  појединачним 

случајевима и чешће. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

новинарска секција теретана 

1 4 

 

Учешће ученика у осталим активностима 

манифестација број ученика 

   Регионалне и републичке домијаде 0 

   Индивидуална музичка такмичења 0 

   Школска такмичења 0 

 

 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

интересни рад српски језик и књижевност 

секција за културно забавни живот 

поетско сценски приказ 

нутриционистички клуб 

новинарска секција 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду III васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Емилија Радовановић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

30 4 2 28 

 

Распоред ученика по школама 
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4 1 6 0 7 4 6 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

7 11 8 2 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,52 3,86 4,37 4,37 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 0 0 0 0 
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Теме реализоване у III васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп / целе године 

сеп / целе године 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења и учење по плану 

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мотивација у учењу 

4. Пажња, концентрација у учењу 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање 

8. Помоћ вршњака у учењу 

9. Каријерно вођење 

сеп 

окт / целе године 

нов / целе године 

феб 

нов 

целе године 

мар 

јун 

апр / мај 

Животне 

Вештине 

1. Живот, млади и корона вирус 

2. Разумевање осећања и улоге осећања 

3. Лепоте и проблеми младалачке љубави 

4. Подстицање здравих стилова живота 

5. Вештина суочавања са животним недаћама 

6. Морал и вредности 

7. Играј за живот (хемијске и нехемијске зависности) 

8. Сексуално и репродуктивно здравље 

9. Проблеми у адолесценцији и доношење одлука 

10. Супротстављање притиску вршњака 

11. Стрес и начини његовог превазилажења 

12. Ризична понашања и управљање ризицима 

13. Безбедно и небезбедно понашање. Превенција повреда и насиља 

14. Организација слободног времена 

15. Безбедност у дому 

целе године 

мар 

мар 

окт 

апр 

мар / апр 

нов 

мај 

дец 

дец 

феб 

мар 

окт / дец 

мај 

мај 
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Живот 

у 

заједници 

1. Утицај масовних медија на развој личности 

2. Уважавање различитости. 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. Односи са вршњацима, сарадња у групи, тимски рад 

8. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

мај 

феб 

дец 

феб 

нов 

апр 

дец 

целе године 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Васпитни рад за ову школску годину је планиран тако да подразумева  

поштовање узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу 

њима,  а 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 првим месецима школске године, односно до 27. новембра 2020. године  

теме су реализоване према утврђеном распореду, поштујући Одлуку 

Министарства да у Дому може боравити само половина укупног броја 

ученика, што је значило да сваку тему треба обрадити са обе групе ученика. 

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. Почетком 

децембра месеца, због актуелне епидемиолошке ситуације и Одлуком 

Кризног штаба и Министарства просвете прешло се на онлајн наставу у 

школи, па се и рад са васпитном групом такође одвијао на даљину. У току тог 

рада, који је трајао до краја првог полугодишта, као и у другом периоду од 8. 

марта до 18. априла 2021. године, обрађиване су оне теме које је било могуће 

обрадити применљивим начинима  путем рада на даљину. Приликом обраде 

предвиђених тема, између осталог, водило се рачуна и о следећим 

сегментима: 

- свакодневно подсећање на заштитне хигијенске мере, изолацију и 

избегавање директних контаката, одржавање хигијене;  

- уклопити се и прихватити све промене које нам носи појава вируса короне; 

- упутства да се ученице упознају и прилагоде организацији рада и учења као 

и функционисању у ванредном стању; 

- да  прихвате нови начин организације учења, комуникације са професорима, 

онлајн одрађивање задатака; 

- да учење мора да буде континуирано, постоје ли проблеми и како их решити;  

- планирање рада и учења и учење према плану- ускладити према насталој ситуацији; 

- могућност да се ученици путем вибера јављају за помоћ у изради задатака из 

физике и математике ; 

- свакодневна комуникација са ученицама о њиховом здравственом стању као 

и здрављу чланова њихових породица;  

- дружење, забаве недостају, како то превазићи?  

- дисциплина, организација учења и савети: физичка активност, читање 

књига, слушање музике, виртуелна посета позоришту... 

- свакодневна комуникација са ученицама; увид у рад,  

- активности ученица у слободно време, препоруке за физичку активност; 

- разумевање себе, разумевање других, разумевање емоцијалних потреба 

других, да препознају сопствена и туђа осећања; 
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- да сарађују у свим доступним областима; 

- разликовање љубави и заљубљивања, подстицање емпатије; 

- међулична наклоност, сличност интересовања, ставова, уверења, вредности 

и црта личности, као чиниоци јављања наклоности и пријатељства; 

- обрасци пријатељства: обострана спонтаност и задовољство, узајамно 

прихватање и поштовање, искреност и поверење, разумевање и помагање; 

- да се труде да испољавају социјално пожељне облике понашања у односима 

са вршњацима и одраслима; 

- блискост, терапија за добро и срећу, активности за развијање добрих односа, 

разумевање емоција других; 

- узроци – зашто млади почињу да пуше, избегавање негативних понашања; 

- подизање моралног развоја, поређење сопствене и друштвене моралности; 

- помоћи ученицама да постављају циљеве на краће, а потом на дуже стазе; 

- дати позитиван одговор за жељено понашање; 

- поредити ученика са самим собом, а не са другима; 

- дискутовати са ученицима о њиховим жељама, могућностима, 

способностима... 

- разговарати о својим осећањима са блиским особама; 

- емоционалне реакције на свакодневна дешавања; 

- увиђање разлике између здравих и нездравих емоција; 

- начини контроле негативних емоција, схватање насталог проблема; 

- правилан одабир одлуке у мору различитих информација; 

- прихватити промене, али задржати све оно што је здраво и позитивно за нас; 

- технике решавања проблема; 

- средства масовне комуникације, појам друштвених мрежа; 

- друштвене мреже као окружење е-учењу;  

- добре и лоше стране коришћења друштвених мрежа у образовању; 

- у поподневним и вечерњим часовима комуницирати са што већим бројем 

ученица лично; 

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 захтевима и спровођењем 

заштитних мера, као и конкретним потребама и дешавањима на нивоу групе, 

дошло до допуњавања и проширивања појединих тема, а добар део тема је 

обрађен више пута. 

 
Програмско 

подручје 
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, 

Сви исходи су остварени на сазнајном нивоу 

код свих ученица. Поштовање правила 

Кућног реда на различитом је, али веома 

високом нивоу код свих ученица, свакако, у 

зависности од степена њихове 

заинтересованости, рада и одговорности. 

Ученице знају да делотворно и 

конструктивно учествују у друштвеном 

животу, не угрожавајући интересе, потребе, 

осећања и права других. Све ученице су 

упознате са правилима понашања која су 

прописана у дому и поштују их.  
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- сналази се у окружењу у 

коме су дом и школа, 

- зна где и на који начин може 

да добије потребне 

информације и помоћ. 

 

На емоционалном нивоу, с обзиром на 

овогодишњи специфичан комбинован рад, 

остварен је исход који се односи на 

прихватање одвојености од куће и 

прилагођавање на нову школску средину код 

свих ученица. Изузетак је једна ученица са 

којом сам имала појачан индивидуални рад и 

помоћ у адаптацији, укључујући и помоћ 

њених родитеља.  

На вољном нивоу оствареност исхода је 

задовољавајућа, јер и кад се у нечему не 

сналазе и немају решење, спремне су да 

траже помоћ и информације. Конструктивно, 

аргументовано и креативно учествују и 

доприносе у раду групе, као и у  

усаглашавању и остварењу заједничких 

циљева. Значајно је напоменути да је већина 

ученица спремнa да помогне 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. 

 

Ученице знају да планирају време за учење и 

да организују процес учења и управљају 

њим. У свом раду ефикасно користе 

различите стратегије учења, прилагођавају 

их природи градива и циљевима учења. Знају 

да уоче проблем док уче и  да изаберу 

адекватну стратегију читања. Умеју да 

процене сопствену успешност у учењу, да 

идентификују тешкоће и знају како да их 

превазиђу.  

И поред значајних тешкоћа због епидемије 

короне, током школске године постигнут је 

значајно бољи успех код неколико ученица, 

што је очекивано, због промена које су 

уочене у њиховом понашању и 

приоритетима у односу на предходне године. 

Уз интезивну сарадњу са родитељима и 

школом успех ученица није  изостао. 

Планирање рада и учења као и постављање 

адекватних циљева су потпуно остварени 

код свих ученица.  

Код неких ученица, у почетку школске 

године је уочен  недостатак жеље, 

мотивације и недовољне остварености 

вољних исхода за учењем и постизањем 

бољег успеха. Уз предузете мере и сарадњу 

са родитељима, дефинисан је и решен 

проблем тих ученица.  

Код 80% ученица у васпитној групи уочава 

се прилагођавање навика учења условима 

прописаним у Дому, познавање метода и 
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стратегија учења, постављање реалистичних 

циљева, заинтересованост за школски успех 

што доводи и до одличних резултата у 

учењу. Преостали број ученица се и даље 

прилагођава условима учења у дому, али 

такође постиже добре резултате у школи.  

Добар део ученица показује спремност да 

другима помогне у учењу и решавању 

школских задатака, а такође да учествује у 

организованим додатним активностима.  

Код 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 користи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално 

прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос 

према информацијама и 

вредностима исказаним у 

медијима и непосредном 

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 

Сазнајни исходи су готово у потпуности 

реализовани. Ученице имају сазнања о 

здравим стиловима живота и последицама 

негативних животних навика. Примењују 

научена знања о личној хигијени, хигијени и 

проветравању просторија, заштитно 

хигијенским мерама у одређеним ризичним 

ситуацијама, поштују изолацију и избегавају 

блиске физичке контакте. 

Због потреба и дешавања у школи и околини, 

у току школске године, доста је рађено на 

темама о примени заштитно хигијенских 

мера у свим ситуацијама и на свим местима, 

о пушењу, алкохолизму, наркоманији и свим 

пороцима који прете младом човеку у 

данашње време. Ученице познају  

карактеристике основних заразних болести, 

њихове изазиваче и мере превенције. 

Разумеју  значај лекова и правилног начина 

њихове употребе за очување здравља. 

Познају могуће последице коришћења 

никотина, алкохола и других психоактивних 

супстанци. Посебна пажња посвећена је  

обради тема о безбедности ученика при 

коришћењу интернета.  

Ученице углавном препознају сопствена и 

туђа осећања, спремне су да помогну једне 

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.    

Ученице су упознате са вештинама 

ненасилне комуникације, имају добру 

међусобну комуникацију и комуникацију са 
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да реши, 

- уме конструктивно да 

користи слободно време. 

групним васпитачем, осталим васпитачима, 

као и свим особљем у Дому.  

Научиле су како и од кога да траже помоћ, 

уколико одређени проблем не могу саме да 

реше.  

На основу анкетних испитивања, као и 

разговора са ученицама, исходи који се 

односе на безбедност ученица су остварени. 

Све ученице се у Дому осећају безбедно, 

сматрају да насиљa у Дому нема. Разликују 

слабије негативне емоције од стресних и 

употрбљавају поступке за смањење и 

контролу стреса. 

Ученице су научиле како да правилно, 

активно и редовно користе своје слободно 

време, део њих је укључен у оне активности 

које су се ове године могле организовати 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. 

 

Ученице имају изграћено осећање 

припадности групи, Дому, одређеним 

културним заједницама, локалној заједници, 

региону у којем живе, ширем друштву, 

држави Србији. Групна динамика је на 

високом нивоу. Складност у групи је 

задовољавајућа с обзиром на специфичан 

начин функционисања дома. У мањој мери 

издвајају се две ученице четвртог разреда, 

које осим за учење, нису  заинтересоване ни 

за шта што се дешава у Дому,  а није 

обавезно. Оне су се исписале из Дома, јер им 

није одговарао наизменични боравак у дому 

(сваке друге седмице), због практичних 

обавеза у школи. 

У раду са групом на развијању односа са 

другима, имала сам помоћ старијих чланова 

групе, посебно председника и заменика 

председника васпитне групе, који су пуно 

помогли код остваривања исхода који се 

односе на уважавање различитости, 

поштовање разлика у мишљењу и 

интересима, испољавање социјално 

пожељних облика понашања и 

конструктивну комуникацију. Старије 

ученице су биле добар пример млађим.  

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. Научиле су да међусобно сарађују и 

кад је потребно наступају као тим. Бирају и 

заступају опцију која одговара сваком члану 
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васпитне групе.  

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. Својим активностима у школи, дому 

и заједници афирмишу дух толеранције, 

равноправности и дијалога. 

У групи нема дискриминације ни по ком 

основу, толеранција је на задовољавајућем 

нивоу. 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према потребама 

и посебно актуелним догађајима који су утицали на рад у васпитној групи, 

личним афинитетима, активностима и потребама ученица. Ученицама I 

разреда пружана је свакодневна помоћ у процесу адаптације на нову 

средину, школу и одвојеност од куће, на склапање пријатељстава, 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 подизање самопоуздања. 

Утицала сам на ученице да осете припадност групи, на њихово међусобно 

упознавање, зближавање и међусобну толеранцију, уочавање проблема 

других, охрабривала ученице да истрају и изборе се са већином тешкоћа на 

које су наилазиле. Велика пажња посвећена је  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 ученика учинити видљивим како би их 

могли тематизовати, разговарати о њима и заједнички их кориговати. 

У току праћења наставе од куће ученице су свакодневно контактиране 

путем вибера, саветована им је заштита и чување здравља као и 

поштовање мера прописаних од стране надлежних. Настављена је размена 

мишљења и искустава, као и саветовање о свим питањима и задацима који 

интересују и забрињавају ученице. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад, обављен у смислу појачане контроле учења, као и 

проналажења ефикаснијих метода и техника учења које им више 

одговарају код оних ученица које су у првим месецима показале лошији 

успех у школи. Такође неколико ученица се мало теже уклопило у обавезе 

око хигијене и уређења соба. Примером, свакодненом контролом, 

разговорима и упутствима постигнути су резултати. Уз сарадњу родитеља, 

педагога и групног васпитача појачан васпитни рад је показао своје 

позитивне ефекте у планираном року, код свих ученица. 

Састанци 

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 

шеснаест таквих састанака (записници се налазе у дневнику васпитног 

рада) у периоду док су ученице биле у дому. Пошто су ученице ишле у 

школу наизменично, исти састанак је одржаван два пута, са сваком групом 

у недељи у којој су ученице присутне у дому. Обавештаване су 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 11 до 13 ученица. 

Путем вибера размењивана су групна искуства, доживљаји и задаци  

ученица у време трајања онлајн наставе. 

Сарадња са Због специфичне ситуације рада дома, обављани су чести контакти са 
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родитељима родитељима, посебно ученика првог разреда и на тај начин олакшали су 

процес адаптације ових ученика у великој мери. Родитељи 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 их морам позвати. Појачана сарадња са 

њима, обављена је због увођења обавезног одјављивања ученица од 

стране родитеља, када оне крену кући за викенд и када треба да се врате у 

дом.  Са аспекта целе васпитне групе гледано, сарадња са родитељима је 

била углавном телефонским путем, врло мали број родитеља је посећивао 

Дом. 

Због непрекидне онлајн наставе за ученике, обављани су чести 

телефонски разговори са родитељима у смислу контроле рада и 

здравственог стања ученица. 

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 трећег 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. Захваљујући увиду у резултате учења и 

предузимању мера, ученице су постигле веома добре резултате на крају 

школске године.  

Због ванредне ситуације и онлајн наставе, ова сарадња је обављана у 

већини случајева, путем телефона и друштвених мрежа… 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

плесни студио Артем спортска забавне активности 

2 7 7 

 

Учешће ученика у осталим активностима 

манифестација број ученика 

   ЈАЗАС – обука и волонтер 1 

   Фолклорни ансамбл Студентског културног центра 1 

ФК „Левач“ Рековац 1 

   Кошаркашки клуб „Раднички“ 1 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

интересни рад - физика и математика 

рад са компјутерима 

Секције и 

комисије 

плесни студио 

етно музика 

ажурирање сајта 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду IV васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Биљана Перовић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

30 1 1 30 

 

Распоред ученика по школама 

П
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а 

к
р
аг

у
је

в
ач

к
а 

ги
м

н
аз

и
ја

 

Д
р
у
га

 к
р
аг

у
је

в
ач

к
а 

ги
м

н
аз

и
ја
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ч
к
а 

ш
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о
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а 

„д
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М
и
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и

л
о
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в
и

ћ
”

 

3 8 1 3 7 4 3 1 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

7 5 11 7 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,71 4,55 4 4 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

5 5 1 0 0 0 
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Теме реализоване у IV васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Живот у дому 

2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

3. Процес адаптације на нову средину 

4. Окружење у коме су школа и дом 

сеп 

сеп 

сеп 

окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Организација учења  

2. Стратегије учења 

3. Мотивација у учењу 

4. Како направити савршен CV 

5. Брзо читање  

6. Праћење тока и резултата учења.  

7. Чиниоци успешног учења 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Учење, памћење и заборављање; фазе и активности 

10. Мапе ума 

11. Каријерно вођење 

12. Анализа успеха; Како побољшати успех? 

окт 

окт 

окт 

мај 

мар* 

нов / феб / апр* / јун 

нов 

дец 

феб / апр 

нов 

мај 

нов / јан / апр* / јун 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Превенцијом против вируса 

3. Свет здравља 

4. Резилијентност 

5. Бонтон – култура живљења 

6. Животне вредности 

7. Играј за живот (хемијске и нехемијске зависности) 

8. Основна начела функционисања породице 

9. Изражавање осећања 

10. Стрес и борба против стреса 

11. Програмирање животних циљева 

12. Безбедност у дому 

13. Од предрасуда и стереотипа до насиља и дискриминације 

14. Управљање временом 

сеп 

сеп 

сеп / јан / апр 

мар* 

нов 

дец 

мај 

феб 

феб 

мар* / апр 

дец* / мај 

нов 

мај / јун 

апр 
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Живот 

у 

заједници 

1. Односи са вршњацима – сарадња у групи 

2. Вербална и невербална комуникација (комуникацијске вештине)  

3. Конструктивно решење сукоба  

4. Кроз игру до знања 

5. Дијалог и толеранција 

6. Међулична наклоност - пријатељство 

окт 

дец* 

мар 

јун 

мар* 

окт 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

У периоду од 1.12. – 18. 12. 2020. године и 8.3. – 18. 4.2021.године васпитни 

рад се одвијао преко месинџер апликације и у Гугл учионици. Извршен је 

нови распоред тема васпитног рада, како би се ученице прилагодиле и 

мотивисале за рада на платформама за учење. Теме из области васпитног рада 

реализовале су се кроз радионичарски рад, рад у паровима, индивидуални рад, 

рад у васпитној групи као и писменом преписком на групном чету. Овај начин 

рада показао се као изузетно ефикасан . Ученице су биле јако мотивисане, па 

су и садржаји њихових радова презентовани на Републичкој конференцији 

васпитног рада као иновација у васпитном раду. Све теме планиране планом и 

програмом васпитног рада су реализоване уз активно учешће свих ученица. 

Поједине теме су се реализовале и више пута.. 

 
Програмско 

подручје 
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 Кућног реда Дома. Адаптација је 

текла без проблема код свих нових ученица. 

Није било потешкоћа око одвојености од 

куће и имале су изграђен висок степен 

хигијенско-епидемиолошких навика. 

Научиле су на који начин и од кога могу да 

добију све потребне информације и помоћ. 
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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. 

 

Научиле су да примене стратегије учења, 

планирају своје време и управљају њиме. 

Знају да процене своје знање и свој успех. 

Способне су да анализирају и разврстају 

наставне садржаје и да их употребе као 

сопствене стратегије учења. Повезују 

научено и стечено знање у циљу решавања 

проблема. Врло радо излазе у сусрет да 

помогну онима који имају проблема у учењу. 

Учествују у додатним активностима. Знају да 

мотивишу себе користећи различите технике 

мотивације. 

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 непосредном 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

Реалне су у сопственој процени себе и 

других, знају да искажу сопствене потребе, 

али и да саслушају и помогну другима, 

препознају сопствена, 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. Познају 

хемијску и нехемијску зависност, одговорно 

се односе према себи. Изградиле су 

хијерархију својих животних вредности и 

водећи се тиме планирају будућност. 

Рационално организују слободно време. 
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(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. 

 

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. Користе друштвене 

мреже свесно избегавајући неиспитане 

странице. Праве разлику између кича и 

уметности. Врло радо су учествовале у 

домским активностима. 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према потребама и 

актуелним догађајима у васпитној групи и личним активностима и 

потребама ученица. Поред рада у домском простору, овај облик рада био је 

заступљен и преко друштвених мрежа и пларформи за учење. 

Појачан 

васпитни рад 

Током школске 2020/21. појачаног васпитног рада није било. Са ученицама 

се редовно разговарало о важности хигијене, поштовању епидемиолошких 

мера, о редовном учењу и извршавању школских обавеза. Ученице су 

свакодневно упућиване у основна правила Кућног реда. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом су организовани онда када је требало, а 

најчешће се поклапало са терминима Педагошког већа васпитача, што је и 

представљало обавезну тачку дневног реда. Током школске 2020/2021. 

године, одржано је укупно 8 састанака васпитне групе. Ученице су 

обавештаване о актуелним дешавањима у Дому, праћена је епидемиолашка 

ситуација у граду и земљи, константно је рађена едукација са темом вируса, 

хигијенских мера, здраве исхране и значаја суплементације. Стална тема је 

био и Кућни ред Дома као и лична и општа хигијена у домским условима. 

У периодима онлајн наставе, комуникација са ученицама се одвијала 

свакодневно путем месинџер групе. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакт са свим родитељима остварен је одмах, 3.9. када се одлуком 

Министарства просвете променила шема похађања наставе (настава се сваке 

друге недеље пратила онлајн). Сви настали проблеми, у смислу промене 

смена у школама, решени су одмах. У случају ученице М.Н., веома често је 

оствариван контакт са братом (старатељем) због школског успеха, 

породичне трагедије и чешћег боравка у Дому викендом. Код ученице М.П. 

телефонски контакти су интезивирани због недовољних оцена и 

консултација како би се ученици пружила сва расположива помоћ. Са 

мајком ученице А.М. разговори су се обављали периодично како би се 

лакше пратило њено здравствено стање и размењивала запажања и 

сугестије. У периоду 1. 12. – 18. 12. и 8. 3. – 18. 3. са родитељима је 

оствариван телефонски контакт како бих се обавештавала о праћењу онлајн 

наставе ученица, њиховом извршавању школских обавеза, здравственом 

стању породица и току припрема за наставак школовања. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама у случајевима где су ученице имале незадовољавајући 

школски успех одвијала се чешће, ван класификационих периода , као и код 

ученице која је дужи временски период била на боловању. У осталим 

случајевима сарадња се одвијала по завршеном класификационом периоду. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

новинарска литерарна ликовна 
забавне 

активности 
нутриционистичка 

2 1 2 2 4 

 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

интересна група за хемију 

Секције и 

комисије 

ликовна секција 

културно забавни живот 

секција за естетику и естетско уређење дома 

нутриционистички клуб 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду V васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Александра Стојиљковић-Милосављевић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

30 2 2 30 

 

Распоред ученика по школама 

П
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а 
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а 
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а 
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м
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а 
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а 
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к
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а 
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а 
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а 
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а 
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о
л
а 

М
у
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ч
к
а 

ш
к
о
л
а 

„д
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М
и

л
о
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и

л
о
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в
и

ћ
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6 4 5 3 4 6 2 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

13 10 7 0 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,67 4,09   

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 1 0 0 0 
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Теме реализоване у V васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мапе ума 

4. Мотивација у учењу 

5. Радне навике: развијање и неговање 

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

7. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална оријентација 

10. Писање CV-a 

окт 

нов 

дец* 

јан 

окт / феб 

мар* 

нов / феб / апр / јун* 

мај 

мај 

јун 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Организација слободног времена 

3. Здрави стилови живота- хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

4. Упознај себе 

5. Безбедно и небезбедно понашање 

6. Бонтон – култура живљења 

7. Стрес и начини његовог превазилажења 

8. Моја породица и живот у њој 

9. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

10. Сексуално и репродуктивно здравље 

11. Прихватање личних проблема и животних криза 

12. Морал и вредности 

13. Емоције и емоционалне тешкоће 

14. Хемијске и нехемијске зависности 

15. Вршњачко насиље и супротстављање притиску вршњака 

сеп 

окт 

јан 

нов 

дец* 

дец 

нов 

окт 

мар* 

мар* 

апр* 

апр 

мај 

мај 

јун 
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Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

2. Резилијентност – способност да адекватно реагујемо на стрес 

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

окт 

нов 

мај 

апр 

мар* 

мар* 

јан 

дец* 

 * онлајн 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Све теме предвиђене Годишњим планом рада за школску 2020/2021. годину 

су реализоване уз активно учешће свих ученица. 

Променом календара васпитно-образовног рада средњих школа, тема 

Праћење тока и резултата учења је обрађена у децембру уместо у фебруару, 

док су три теме предвиђене да се реализују у децембру:  

- Бонтон, 

- Подршка и помоћ особама које имају тешкоће и 

- Мотивација у учењу  

 реализоване у фебруару. 

 

Теме које су реализоване више пута су: 

- Резилијентност-способност да адекватно реагујемо на стрес, 

- Методе и технике успешног учења, 

- Радне навике-развијање и неговање, 

- Праћење тока и резултата учења и мере за побољшање успеха. 

 

Како се настава у школској  2020/21. години реализовала комбинованом 

методом (ученице сваке друге недеље наставу прате на даљину), свака 

тематска јединица се обрађивала са обе групе ученица.  

Васпитним радом су поштоване узрасне карактеристике ученица и 

индивидуалне разлике међу њима. 

 
Програмско 

подручје 
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, 

Исходи који се односе на адаптацију на 

живот у дому остварени су у целости код 29 

ученица, док је са једном ученицом појачан 

васпитни рад. Потешкоће које је ученица 

исказала за поштовање једне тачке 

допуњеног Кућног реда, уз сарадњу са 

мајком, врло брзо су превазиђене. 

Ученице познају организацију дома и 

правила живота у дому кроз Кућни ред Дома 

и Правилнике.Ученице знају своја права, али 

и обавезе које се односе на живот у установи 

колективног смештаја.Све ученице имају  
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- сналази се у окружењу у 

коме су дом и школа, 

- зна где и на који начин може 

да добије потребне 

информације и помоћ. 

 

изграђен висок степен хигијенских навика. 

Ученице знају коме и на који начин да се 

обрате за помоћ и информације. 

Пета васпитна група броји 14 

новопримљених ученица, од којих је 13 прва 

година.Све ученице су успешно прихватиле 

одвојеност од куће и уз помоћ и подршку 

васпитача и старијих ученица брзо су се 

уклопиле у домски контекст. Ученице које су 

раније боравиле у дому новопримљеним 

девојчицама су биле отворене за помоћ и 

подршку. 

Комбиновани модел наставе који је важио од 

3.септембра, а који је подразумевао да 

ученице недељу дана прате наставу из 

школских клупа, па недељу дана на даљину , 

у многоме је ученицама олакшао адаптацију. 

Ученице су много више времена проводиле у 

својим домовима. 

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. 

 

Планирани исходи који се односе на област 

Учење и школска успешност су у потпуности 

остварени код 28 ученица. Оне имају 

изграђене радне навике, познају и примењују 

различите методе и технике учења, праве 

планове за учење, користе се мапама ума... 

Прилагодиле су навике учења условима у 

Дому и поштују време учења, користе 

учионице и информатички кабинет; редовно 

похађају наставу и испуњавају школске 

обавезе. 

Две ученице су имале потешкоћа да реално 

процене сопствени успех и направе 

краткорочне и дугорочне планове 

активности. 

Једна ученица се након завршене основне 

школе у Француској са породицом вратила у 

Србију. Чињеница да јој српски језик није 

матерњи објашњава њену знатно 

комплекснију адаптацију на школски 

контекст. 

Друга ученица је укључена у интересну 

групу за математику и индивидуалним радом 

смо откриле методе и технике за успешније 

учење које дају  резултате. 

Васпитним утицајем до краја школске 

године обе ученице су дошле до жељеног 

успеха. 

Ученице које су у Дом дошле са слабијим 

успехом благовремено траже помоћ и 

прикључују се интересним групама из 
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српског језика, математике, хемије, 

енглеског језика. 

Ученице неретко помажу и једна другој у 

испуњавању школских задатака. 

До  мањег пада постигнућа дошло је код 

четири ученице првог разреда. 

Код   матуранткиње у васпитној групи 

остварени су и емоционални и вољни исходи 

у потпуности и постоји потпуна контрола 

над планирањем процеса учења у школи. 

Како је због комплексне епидемиолошке 

ситуације школска година започела 

комбинованим моделом наставе (ученице 

сваку другу недељу наставу прате на 

даљину), а затим су у два наврата (од 1. 

децембра до 18. децембра и од 8. марта до 

19. априла) ученице наставу пратиле само на 

даљину- ученице су помоћ у извршавању 

школских обавеза од васпитача добијале 

путем вајбера, телефонских разговора, 

имејла, Гугл учионице... 

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 непосредном 

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, 

Исходи предвиђени у овој области су у 

потпуности остварени. 

Ученице су добро упознате  са начинима на 

које треба да заштите себе и своје најближе, 

сходно актуелној епидемиолошкој 

ситуацији. Понашале су се озбиљно и 

одговорно и поштовале све превентивне 

мере. 

( Две ученице пете васпитне групе биле су 

заражене вирусом ковид-19.) 

Ученице познају правила за одржавање 

личне хигијене, воде рачуна о хигијени 

заједничких просторија. 

Ученице су у стању да препознају своја и 

туђа осећања и емоције испољавају на 

социјално прихватљив начин.Уче да 

комуницирају асертивно, да наступају 

самопоуздано, уз уважавање других. 

Усмеравају пажњу на тумачење знакова 

невербалне комуникације. 

Стресу се супротстављају емоционалном 

вентилацијом у кругу пријатеља, физички су 

активне.Уколико имају потешкоће-

доживљавају их као изазов, а ако не могу 

саме да дођу до решења знају коме да се 

обрате. 

Приликом анкетирања ученица на тему 

вршњачког насиља, оне су показале да дом у 

потпуности доживљавају као безбедно 
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- 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. 

 

место. 

Ученице су у стању да се одупру притиску 

вршњака у школи (вербално, социјално, 

дигитално насиље),  да препознају ризична 

понашања и да изаберу неризично окружење. 

Ученице су током периода праћења наставе 

на даљину показале да умеју да 

конструктивно користе слободно време 

(училе су стране језике, читале е-књиге, 

гледале онлајн представе, концерте, 

помагале родитељима у кућним пословима, 

шетале...) 

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 за област Живот у 

заједници су у потпуности остварени. 

Групна динамика је на  високом нивоу. 

Ученице пете васпитне групе комуницирају 

међусобно и са другим ученицима дома на 

конструктиван начин, са пуно уважавања и 

без дискриминације;  

конструктивно решавају сукобе са одраслима 

/ вршњацима - „нападају проблем, а не 

особу“. 

Оне својим поступцима и понашањем 

показују да поштују права других. Залажу се 

за неговање толеранције и саосећања: 

директне су и пристојне, исказују емпатију 

једна за другу и траже решења ако дође до 

несугласица. 

Групу чине девојке које похађају различите 

школе, различитих су година и 

интересовања, али желе да се боље упознају. 

Старије ученице су отворене за сарадњу и 

нуде своју помоћ новопримљеним 

ученицама- да се лакше адаптирају на 

школу/дом, али и у извршавању школских 

обавеза. 

Девојчице су узеле учешћа у активностима 

које је дом организовао, сходно 

епидемиолошкој ситуацији. 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад се, захваљујући епидемиолошкој ситуацији и 

прописаним мерама, спроводио свакодневно и у свакој прилици која је 

дозвољавала његову примену.  

Код ученица првих разреда акценат је стављен на адаптацију на домски 

и школски контекст. 

Све ученице су оснаживане да проговоре о проблемима са којима се 

суочавају, како би дошле до најбољих решења и добиле подршку која 

им је неопходна. (Двема девојчицама су преминули очеви, двема 

девојчицама су родитељи разведени, а једну је отац напустио када је 

имала два месеца.) 

Током онлајн наставе и рада на даљину комуникација се ученицама се 

одвијала путем вибер групе, имејл или смс порука и телефонских 

разговора. Са ученицама се разговарало о здравственом и емотивном 

стању, изазовима које носи овај вид наставе, конструктивном 

провођењу слободног времена. Са ученицама су такође обрађене теме 

планиране програмом васпитног рада. 

Ученице су упућиване да редовно прате наставу на даљину и 

извршавају школске задатке. 

Појачан 

васпитни рад 

У петој васпитној групи појачан васпитни рад је примењен у случају 

ученице И.В. Ученици је због непоштовања Кућног реда Дома изречена 

опомена васпитача 9. фебруара 2021. године. Појачан васпитни рад је 

подразумевао редовне разговоре са ученицом и помоћ ученице групном 

васпитачу у вези са реализацијом бројних групних активности. 

Успостављена је и блиска сарадња са мајком ученице, као и са 

разредним старешином.  

У васпитни рад са ученицом је укључен  домски педагог. 

Појачаним васпитним радом са ученицом постигнути су планирани 

резултати у предвиђеном року. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом одржавали су се на месечном нивоу. 

Одржано је 6 састанака на којима се разговарало о заједничким темама 

и проблемима: 

о актуелној епидемиолошкој ситуацији, ношењу маски, поштовању 

социјалне дистанце; резултатима које ученице постижу у школи;  

хигијени соба и заједничких просторија; о ставовима и закључцима са 

седница Педагошког већа. 

Састанци са истим дневним редом су одржавани за обе групе 

ученица.Састанцима је просечно присуствовало 15/12 ученица. 

Сарадња са 

родитељима 

31.августа је организован родитељски састанак са родитељима 

новопримљених ученица. Том приликом су родитељи добили препоруке 

за олакшавање периода адаптације на дом, а они су васпитачу дали 

неопходне информације у вези са навикама ученица, које могу бити 

значајне за боравак у колективном смештају. Сви родитељи ученица 

прве године су исказали интересовање за прилагођавање ученица на 

домски контекст, па су разговори са њима били редовни. 

Контакти са родитељима осталих ученица су базирани на обавезним 

одјавама, те евентуалним проблемима са којима се ученице или њихови 

родитељи суочавају, а који могу да доведу до промене понашања код 

ученица (једној ученици је бака преминула од короне, једна је поломила 

ногу, једној је регулисана терапија за епилепсију, три девојке су имале 

редовне тренинге у својим клубовима... – евидентирано у дневнику 

васпитног рада). 
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Током онлајн наставе васпитач је био у сталном контакту са 

родитељима девојчица, како би добио информације о здравственом 

стању ученица и праћењу наставе на даљину. 

У појединачним случајевима је родитељима било потребно подсећање 

да би измирили дуговања за дом. 

Сарадња са 

школама 

Почетак школске године је обележила интензивна сарадња са школама, 

због модела комбиноване наставе и могућности да дом буде попуњен са 

50 одсто капацитета.  

Контакти су потом остваривани телефонски или путем електронских 

порука, у сваком класификационом периоду- како би се добио увид у 

оцене и изостанке ученица у електронском дневнику. 

Сарадња са разредним старешинама новопримљених ученица је била 

редовна и добра, како би се испратила адаптација ученица на школски 

контекст и како би им се пружила потребна подршка… 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

новинарска теретана забавне активности 

2 2 3 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

интересна група за српски језик 

члан дисциплинске комисије 

Секције и 

комисије 
новинарска секција 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду VI васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Ивана Стаменковић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

22 1 1 22 

 

Распоред ученика по школама 
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0 2 6 0 1 5 7 1 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

7 7 2 6 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,48 4,39 4,46 4,46 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

3 1 0 0 0 0 
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Теме реализоване у VI васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Живот у Дому 

2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

3. Процес адаптације на нову средину 

4. Окружење у коме су школа и дом 

сеп 

сеп / окт 

сеп / окт 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мотивација у учењу 

4. Радне навике: развијање и неговање 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање - фазе и активности 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Каријерно вођење 

окт / мар 

нов / мар 

јан 

дец 

окт / мај 

апр 

феб 

 

нов / мар 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Емоције и емоционалне тешкоће 

3. Вршњачко насиље 

4. Здрави стилови живота - хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

5. Живот, млади и корона 

6. Лепоте и проблеми младалачке љубави 

7. Играј за живот (хемијске и нехемијске зависности) 

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. Превенција повреда и насиља 

13. Организација слободног времена 

мај 

дец 

јун 

мар 

феб / апр 

нов 

апр 

апр 

јун 

феб 

 

сеп / јан 

мај 
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Живот 

у 

заједници 

1. Утицај масовних медија на развој личности 

2. Уважавање различитости. 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. Односи са вршњацима, сарадња у групи, тимски рад 

8. Међулична наклоност - пријатељство 

9. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

апр 

јун 

феб 

дец 

јун 

нов 

мај 

мар 

окт 

Укупно  36 тема 

Реализација 

Већина тема предвиђених Годишњим планом рада за школску 2020./2021. 

годину су реализоване. Једна тема из области Животних вештина није 

реализована, јер ученице нису биле у дому све време, па није било 

могућности да се тема реализује. 

С обзиром на специфичне околности које су владале током читаве школске 

године и тога да су ученице у дому боравиле једне недеље, а следеће наставу 

похађале онлајн и услови рада у дому су били измењени. Један део наставе 

одвијао се у потпуности од куће, па се тада комуникација и реализовање тема 

одигравало путем вибер групе и индивидуално, телефонским разговорима. 

Током боравка код куће, са ученицама су обрађиване теме предвиђене 

Годишњим планом рада, а имале су сталну подршку од васпитача приликом 

савладавања наставних садржаја. 

 
Програмско 

подручје 
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. Ученице су на 

почетку године биле упознате са Кућним 

редом дома и поштовале су га. Упознале су 

се са правима и обавезама које имају и иста 

уважавају и испуњавају. Верују да су 

способне да се брину о својим стварима. Све 

су укључене у одржавање хигијене соба и 

међусобно добро сарађују. Ученице које су 

први пут у дому су врло брзо увиделе коме 

треба да се обрате у сваком тренутку, тако да 

могу да се снађу у новом окружењу – како у 

дому, тако и у  школи. Старије ученице из 

групе су показале жељу да помогну онима 

које су први пут у дому и упуте их у правила 

и начине како их се стално придржавати. 

Учење 

и школска 

успешност 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

Исходи предвиђени у овој области потпуно  

су остварени на нивоу групе. Све ученице су 

научиле да ускладе своје навике у учењу са 

условима у дому – знају када је време 
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- 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. 

предвиђено за учење у дому и придржавају 

га се.  Способне су да процене школску 

успешност и да реално сагледају последице 

свог понашања. Одређени број ученица не 

показује редовност у испуњавању школских 

обавеза, што резултира слабијим успехом у 

школи. Неке ученице такође не траже 

благовремено помоћ у учењу, али својим 

темпом усвајају добре радне навике. 

Исказују спремност да праве краткорочне и 

дугорочне планове у учењу и да се истих 

придржавају. Све ученице су самосталне и  

спремне да помогну другима у области коју 

добро познају. 

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 непосредном 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

(хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и 

окружење, 

- одговорно се односи према 

Исходи предвиђени у овој области су у 

потпуно  остварени. Умеју да јасно 

дефинишу своја осећања и емоције везане за 

различите животне ситуације. Спремне су да 

дају сугестије једна другој како да се 

одговорно односе према менталном и 

физичком здрављу. Задовољне су како 

одржавају хигијену собу. Изражавање 

емоција, љубавних, али и свих других, код 

свих ученица се одиграва на социјално 

прихватљив начин.  Научиле су да 

информације из медија не треба да примају 

безрезервно и да све треба да провере. Имају 

изражен сопствени став и гледиште на 

већину ствари која их окружује. Опрезне су 

и бирају сигурно окружење. Поштују 

сопствену и не угрожавају туђу безбедност. 
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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. 

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 комуницирају 

међусобно и са другим ученицама Дома на 

конструктиван начин, без дискриминације и 

непоштовања. У оквиру васпитне групе 

изражена је међусобна сарадња, те ученице 

функционишу као тим. Осећају се делом 

васпитне групе, поштују туђе мишљење и 

спремне су да међусобно сарађују. Поштују 

и уважавају различитост, прихватају 

одговорност за своје поступке, учествују у 

активностима које организује дом. 

 

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. Током периода када су 

наставу похађале искључиво од куће, свакодневна комуникација се одвијала 

путем вибер групе или индивидуално, телефонским позивима. Највећа 

пажња посвећена је здравственом стању ученица и њихових укућана, али су 

обрађене и теме планиране програмом васпитног рада. Теме су прилагођене 

измењеним условима, а да при том није нарушен предвиђени план и 

програм рада. У овом периоду већа пажња је посвећена разговорима о 
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хигијени, физичкој активности, емотивном стању ученица. Ученице су 

анимиране да посвете пажњу и културним дешавањима која су им била 

доступна на интернету. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад се пре свега одвијао кроз свакодневне разговоре са 

вапитачем, иако никакве мере нису биле изречене ни једној ученици. То се  

посебно односи на рад са ученицама које су први пут ове школске године у 

Дому, али и на оне које су већ боравиле у установи, а ипак не поштују 

правила Кућног реда у сваком тренутку. О понашању ученица обавештени 

су и родитељи, који су са своје стране такође утицали на боље понашање. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци васпитне групе одржани су  5 пута у току школске године. Разлог 

мањег броја састанака било је одсуство васпитача због боловања у трајању 

од септембра до децембра школске 2020./2021. године. Састанци су 

одржавани у складу са потребама групе, а првенствено су обрађиване теме 

везане за успех у школи. На састанцима се говорило о измењеним условима 

рада како у дому, тако и у школи. Предочено им је да током ове године неће 

бити такмичења међу домовима, као ни одржавања састанака секција како 

су навикле претходних година. На сваком састанку групе разговарало се о 

тренутној епидемиолошкој ситуацији и начинима како ми можемо да се 

заштитимо и које мере превенције можемо да спроведемо. 

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. Чешће се контактирало са родитељима ученица 

које су први пут у Дому. 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. Сарадња са школом одвијала се телефонским 

путем, услед неповољне епидемиолошке ситуације која је трајала читаве 

школске године. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

ликовна спортска 

1 1 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Секције и 

комисије 

естетско уређење Дома и домске околине 

ликовна секција 

нутриционистички клуб 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду VII васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Тијана Лукић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

23 1 1 23 

 

Распоред ученика по школама 
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2 4 0 2 1 6 8 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

7 12 3 1 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,42 4,3 4,44 4,44 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

5 0 0 0 0 0 
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Теме реализоване у VII васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп / окт 

сеп / окт 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења и учење по плану  

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мапе ума 

4. Мотивација у учењу  

5. Радне навике: развијање и неговање 

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински и школски) 

7. Праћење тока и резултата учења и мере за побољшање успеха 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална оријентација 

10. Писање CV-а 

сеп 

окт / мар* 

нов 

нов / јан 

сеп / дец* 

окт / мај 

нов / мар* 

 феб 

јун 

мар* 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Организација слободног времена 

3. Здрави стилови живота- хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

4. Упознај себе 

5. Безбедно и небезбедно понашање, хемијске и нехемијске зависности 

6. Бонтон-култура живљења 

7. Стрес и начини његовог превазилажења 

8. Моја породица и живот у њој 

9. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

10. Сексуално и репродуктивно здравље 

11. Прихватање личних проблема и животних криза 

12. Морал и вредности 

13. Емоције и емоционалне тешкоће  

14. Вршњачко насиље и супротстављање притиску вршњака  

сеп / нов / мај 

дец* 

окт / апр* 

апр* 

мар* 

нов 

нов 

апр* 

јан / апр 

феб 

мар* 

дец / мај 

окт / мај 

јун 
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Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

2. Резилијентност – способност да адекватно реагујемо на стрес 

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

феб 

дец / јун* 

мар* 

нов / апр 

мај 

јан / мар 

феб 

окт / дец* 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

На почетку школске 2020/2021. године нагласак је био на темама из области 

живота и рада ученика у Дому, ради њихове што брже и ефикасније 

адаптације и прихватања домског начина живота и рада. Велика важност је 

дата темама из области адаптације на домске услове, обавезе и одговорности 

живота у дому, организације учења, посебно код ученица првих разреда. 

Остале ученице, које су биле у Дому, су се подсетиле и прихватиле нове 

домске услове. На основу дописа Министарства Просвете, због погоршања 

епидемиолошке ситуацијеналожено је да број ученика који може боравити у 

Дому је половина од укупног боја ученика. Теме из области васпитног рада су 

реализоване према утврђеном плану и морале су се поновити два пута (или 

више) за обе групе ученика. Превентиван начин рада је поштован све до 

27.11.2020. године, када се због погоршања епидемиолошке ситуације прешло 

на  наставу на даљину ,а  реализација предвиђених тема се одвијала онлајн све 

до краја полугодишта. Онлајн комуникација са ученицама као и презентовање 

тема је поново остварена у другом периоду од 08.03 до 18 .04. 2021. године. 

Безбедности ученица у новим животним околностима посвећена је велика 

пажња, као и темама из области здравих стилова живота, насиља, ризичних 

понашања, толеранције и вештина комуникације. Одређене теме које су код 

ученица изазвале интересовање или одговарале актуелном тренутку, су 

обраћене и више пута. 

Обрада васпитних тема и поједине подтеме и области су посебно 

потенцирани и обрађивани ради што бољег прилагођавања новонасталој 

ситуацији: свакодневна комуникација са ученицама о њиховом здравстеном 

стању и здравственом стању породице;  

• мере превенције и заштите од корона вируса (адекватна хигијена, ношење 

маски, држање дистанце, избегавање окупљања...);  

• да ли ученице имају услове за онлајн наставу?;  

• подсећање ученица  да се радне навике морају одржавати и континуирано 

учење;  

• мотивисаност ученица да постигну жељене резултате;  

• увид у радне активности ученица; 

• да ли имају проблем са неким предметом (консултације из математике, 

физике, биологије, српског, енглеског...);  

• разговор о здравим стиловима живота у вандредним условима: физичка 

активност, здрава исхрана, ментално здравље...;  

• савети и предлози како провести слободно време: читање књига, слушање 

музике, цртање...;  



 

61 
 

• рад на конструктивној комуникацији и комуникацији пуној саосећања; 

емоције и емоционална стабилност; начини ублажавања и избегавања 

стресних ситуација;  

• уважавање различитости и неговати толерантан однос; 

• доношење правих одлука  и успешност у рашавању проблема, праћење тока 

резултата учења и мере за побољшање успеха;  

• појам и развој личности (упознај себе и друге, самопоштовање, криза 

индентитета);  

• породица и емоције (односи са родитељима);  

• које су праве и искрене вредности-неговање;  

• дискусија са ученицама о остварењу циљева, њиховим способностима, 

упорност за остварење жеља;  

• медији - позитивне и негативне стране; безбедно коришћење друштвених 

мрежа. 

 
Програмско 

подручје 
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 адаптације који се односе на живот у 

Дому остварени су у целости. Све ученице су 

се од самог почетка трудиле и прихватиле 

нови начин живота у Дому, усвајале савете 

васпитача и старијих ученица  везаних за 

адаптацију у Дому. Ученице које су први пут у 

Дому (прва година, седам ученица) су се 

спорије адаптирале на домске услове због 

боравка у дому сваке друге недеље. Ученице 

које су биле у Дому и које су прошле период 

адаптације, нови начин учења, условљен 

епидемиолошком ситуацијом, је био тежи  јер 

су имале више обавеза које су морале да 

заврше када су у дому. Све ученице су се 

изјасниле да је организација дома адекватна и 

добра у остварењу жељених циљева 

(континуиране радне навике, помоћ и подршка 

васпитача и осталих ученика)... Ученице се 

изјашњавају да желе да се ситуација са 

короном што пре да нормализује и да се врате 

редовним обавезама.  Ученице су показале да 

су прихватиле нова правила домских услова, 

која су уведена ради превенције ширења 

корона вируса. Ношење маски, правилна 

хигијена руку, дистанца, одлазак на оброке у 

предходно заказаним терминима, хигијена 

соба, мерење температуре два пута дневно... 

Ученице су показале самосталност, спретност 

у сналажењу у окружењу у коме су дом и 

школа, као и прихватање одвојености од своје 

породице. 

Учење 

и школска 

успешност 

- познаје и примењује ефикасне 

стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

Исходи који се односе на  област учења и 

школске успешности су у потпуности 

остварени и реализовани. Ученице су 
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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. 

 

примењивале разне методе и технике 

успешног учења и самим тим је школска 

успешност била адекватна уложеном труду. 

Ученице су показивале упорност, труд, 

мотивисаност, тражиле су помоћ у учењу ако 

је потребна и на тај начин оствариле жељене 

резултате. 

Одлуком Кризног штаба и дописом 

Министарства Просвете, ученици су подељени 

по школама које су једне недеље на онлајн 

настави, а друге недеље редовна настава. 

Ученице су се прилагодиле новом начину рада 

и успеле су да завршавају школске обавезе. 23 

ученице седме васпитне групе су се изјасниле 

да им више одговара да иду у школу него да 

прате наставу преко интернета. Ученице су 

успеле да на прави начин организују слободне 

активности и време учења, постављају пред 

себе реалне циљеве које могу остварити. 

Поједине ученице су своје знање несебично 

делиле са другим ученицама којима је помоћ 

била потребна. Код свих ученица, а нарочито 

код ученица првог разреда, ефикасно су 

остварени сви сегменти успешности у 

образовној адаптацији.  

Након погоршања епидемиолошке ситуације, 

ученице су прешле на нови начин учења, 

учења на „даљину“. Све ученице су имале 

услове да прате онлајн наставу, прилагодиле 

су се, пружена је помоћ у неким предметима. 

Акценат је стављен на одржавање радних 

навика, на педагошке теме које поспешују и 

доводе до успеха у учењу. 

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 непосредном 

Оствареност исхода у сегменту животних 

вештина може се сматрати веома успешним. 

Вођење личне хигијене као и хигијене околине 

је на задовољавајућем нивоу. Што се тиче 

хигијене соба ученице су прихватиле савете и 

критике васпитача (једна соба је била 

проблем) и водиле рачуна о појачаним 

хигијенским  мерама.  

Посебна пажња је посвећена одликама здравих 

стилова живота и последицама негативних 

животних навика (лоша исхрана, скретање 

пажње на одређене намирнице, физичка 

активност) које је већина ученица прихватила. 

Препознавање својих и туђих осећања, 

емпатичност, спремност за помоћ другарицама 

у решавању проблема и помоћ у учењу је код 

већине ученица јако изражена.  

У комуникацији између ученица у групи, 
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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. 

 

конструктивном решавању проблема,  

комуникацији са групним васпитачем и 

особљем дома, није било проблема. Већина 

ученица је била отворена у комуникацији и 

изношењу проблема тако што их је јасно и на 

самом почетку износила  васпитачу групе, 

како би настали проблеми били решени. 

Ученице су се прилагодиле новим животним 

околностима, зрело и одговорно схватиле 

ситуацију коју морају превазићи, 

превазилажење стреса на конструктиван начин 

и успеле да одговарајуће животне вештине 

примене на прави начин.  

Прелазак на рад од куће је ученице јако 

растужила због немогућности боравка у Дому 

континуирано. Ученицама је поред лакшег 

завршавања школских обавеза недостајала 

домска атмосфера, организација слободног 

времена које Дом пружа, недостајање 

културно-забавних манифестација, спортских 

секција, уметничких секција,  дружења... 

Васпитна група је новонасталу ситуацију 

успешно пребродила, речима подршке, 

разумевања, слушања, позитивног става, 

примерима планирања слободног времена. 

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 

Исход васпитног рада у области Живот у 

заједници је остварен. Ученице су својим 

понашањем и поступцима уважавале 

различитости и поштовале права других, 

препознавале и осуђивале предрасуде, све 

врсте дискриминације и нетолеранције. 

Проблеми су решавани на конструктиван 

начин, прихватањем одговорности за 

сопствено понашање. 

Са ученицама васпитне групе сам доста 

обрађивала теме из ових области и 

инсистирала да отворено износе неки проблем, 

да би се решио, да аргументовано исказују 

своје мишљење, међусобно сарађују и помажу 

једни другима.    

Једна ученица од укупно 23 ученице се слабо 

уклапала у тимско  функционисање групе, 

испољавала је незаинтересованост и 

стидљивост преме свим ученицама и 

активностима које група организује. 

Индивидуални разговори и појачан васпитни 

рад су разрешили проблеме и недоумице које 

је ученица имала. 
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унапређивању квалитета 

живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

 

Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад се обављао свакодневно са већим бројем ученица, у 

свим приликама које су дозвољавале његову примену. Индивидуалним 

радом са ученицама које су први пут у Дому потенцирало се на што 

лакшој адаптацији у Дому, поштовању правила Дома, прихватању 

одвојености од породице, примењивању ефикасних стратегија учења,  

решавању проблема у учењу. Подстицане су да траже савет и изнесу 

своје ставове на одређену тему. 

Појачан 

васпитни рад 

У седмој васпитној групи, појачан васпитни рад није био потребан. 

Неким ученицама је скренута пажња на хигијену соба, епидемиолошке 

мере, увиђавност према ученицама са којима деле собу. Сугерисање и 

разговори су довели до позитивних резултата и решавања 

потенцијалних проблема. 

Састанци 

васпитне групе 

У току 2020/2021. године одржано је укупно тринаест састанака 

васпитне групе. У септембру и октобру је одржано четири састанака 

васпитне групе због социјалне и образовне адаптације ученика на 

домске услове живота и рада. Састанцима је просечно присуствовало 14 

ученица, а проблематика о којој се расправљало били су живот и рад у 

дому, епидемиолоишка ситуација, онлајн настава, секције које се могу 

организовати, неслагања која су настала у васпитној групи, као и 

питања везана за школски успех и школске класификационе периоде. 

Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима код сваког ученика је различита. Већина 

родитеља није контактирала васпитача да се распита о детету у дому 

ниједан пут, осим порука за одјаву преко викенда а јако мали број 

родитеља је био у контакту с васпитачем једном седмично. Са 

родитељима се сарађивало по свим питањима везаним за школску 

успешност, безбедност, здравствено стање њихове деце, проблема које 

треба решити као и испуњавање њихових уговорних обавеза. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама је била у границама законом предвиђене динамике 

и одвијала се појачано углавном у време класификационих периода. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

нутриционистичка спортска 

2 8 

 
Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Секције и 

комисије 

културно забавни живот 

нутриционистички клуб 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду VIII васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Мирјана Стојановић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 1 1 24 

 

Распоред ученика по школама 
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4 3 3 0 1 5 5 3 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

5 11 5 3 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,59 4,01 4,33 4,43 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

5 0 0 0 0 0 
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Теме реализоване у VIII васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

окт 

сеп 

сеп / јун 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мотивација у учењу 

4. Стилови учења 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Вишеструка интелигенција 

8. Читање  

9. Професионални развој 

окт 

окт / мар* 

јан 

мар* 

дец 

нов* / јан / апр* / јун 

мај 

нов 

мај 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Осећања 

3. Морал и вредности 

4. Исхрана и физичка активност 

5. Хигијена 

6. Спречавање ширења заразних болести 

7. Хемијска зависност 

8. Нехемијска зависност 

9. Сексуалност и репродуктивно здравље 

10. Решавање проблема и доношење одлука 

11. Стрес 

12. Безбедно и небезбедно понашање. Превенција повреда и насиља 

13. Организација слободног времена 

нов / мар* 

јан 

феб / јун 

дец* 

окт / апр* 

сеп / мар* 

мај 

мар* 

дец* 

апр / јун 

мај 

нов 

целе године 
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Живот 

у 

заједници 

1. Толеранција 

2. Комуникација 

3. Конфликти 

4. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

5. Бонтон 

6. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

7. Дигитално насиље 

8. Живот и рад у групи 

9. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

нов 

феб 

јан 

окт 

дец 

јан / апр* 

мар 

целе године 

целе године* 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

План и програм рада за прво и друго полугодиште реализовани су у 

потпуности. 

Почетак рада првог полугодишта је због броја заражених коронавирусом 

измењен већ 3. септембра 2020. године. Било је неопходно да се број ученика 

смештених у Дому смањи на 50%, тако да су ученици боравили у Дому онда 

када су наставу пратили у школи, а сваке друге недеље одлазили својим 

кућама и наставу пратили на даљину. Тако да су све планиране теме 

обрађиване по 2 недеље да би сви ученици били обухваћени васпитним 

радом. 

Због епидемиолошке ситуације МПНТР је крајем новембра све ученике 

послало на онлајн наставу. То је изменило и наше активности са ученицима 

које смо од 18. децембра обављали на даљину. 

Такође, МПНТР је ради безбедности и заштите од заражавања, ученике 

послало на зимски школски распуст до 18. јануара. 

Друго полугодиште почело је 18.01.2021. године са реализацијом планираних 

тема. Теме су реализоване по Плану и програму васпитног рада. То је трајало 

до 5.марта 2021. године, када је МПНТР уз сугестије Кризног штаба и 

заштите од заражавања корона вирусом , ученике поново пребацило на онлајн 

наставу. Од тада комуникацију са ученицима и васпитни рад (са васпитном 

групом) обављамо на даљину путем вибер-групе. Индивидуални рад са 

ученицима одвијао се путем телефонских разговора.  

Када се ситуација смирила и број заражених опао, ученици су враћени на 

наизменично праћење наставе: онлајн и уживо. То је било 19. априла и тада се 

50% ученика вратило у Дом. Уз такав начин рада смо завршили школску 

годину, у специфичним условима и са појачаним заштитним мерама. 
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Програмско 

подручје 
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. 

 

Све очекиване исходе из ове области, 

ученице су достигле. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, 

ученице сваке друге недеље одлазе својим 

кућама, што ремети осамостаљивање 

ученика. Одвојеност од куће ученице првог 

разреда прихватају без проблема. 

Кућни ред и Допуну кућног реда поштују. 

Понашају се у складу са препорученим 

епидемиолошким мерама: обавезно носе 

маске, редовно перу и дезинфикују руке, 

воде рачуна о личној хигијени и хигијени 

собе, држе препоручену међусобну 

дистанцу. 

Ученице познају организацију, 

функционисање и правила живота у дому. 

Знају своја права, обавезе и одговорности и у 

складу са тим се и понашају.  

За све ситуације који настану у дому, знају 

коме и како да се обрате за помоћ и 

информације.  

Спремне су да помогну другима, што указује 

на чињеницу да је вољни исход и колективни 

дух остварен у значајној мери. 

У друштву старијих другарица су упознале 

окружење дома, сазнале историјске и 

географске податке о граду у који су дошле 

да се школују. 

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, 

Основни циљ васпитног рада у области 

учења је постизање оптималне школске 

успешности. Са тим у вези ученице знају 

разлоге свог боравка у дому, учењу прилазе 

са јаком вољом и одлучношћу, али их ремети 

похађање наставе онлајн. Кроз разговоре са 

ученицама закључујем да ефикасније уче 

када наставу слушају уживо. Две ученице су 

имале проблем- нису имале интернет да би 

пратиле наставу, а једна ученица није имала 

ни интернет ни рачунар. Зато јој је Дом 

изашао у сусрет, позајмио рачунар и рутер 

тако да је успела да прати наставу и постигне 

школски успех.  

Део васпитне групе (18 ученица) има 

изграђене радне навике; познаје и примењује 

различите методе и технике учења; прави 

планове учења и успеха, а затим их и 
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- 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. 

 

остварују; редовно похађају наставу (кад год 

су у Дому) и испуњавају школске обавезе; 

своје таленте усавршавају, а две ученице 

Музичке школе су освојиле прво место 

(једна на државном а друга на међународном 

такмичењу). Врло радо би се укључиле и у 

домске секције, али оне нису радиле због 

актуелне епидемиолошке ситуације. 

Други део групе (6 ученица) невољно 

извршава школске обавезе. Без довољног 

знања из основне школе тешко се уклапају у 

захтеве средње школе. Појачан интересни 

рад ( онлајн и уживо) из хемије и математике 

, мотивисање и пружање подршке, подстицај 

да се испуне сви школски задаци, довели су 

до благог напретка. Анализирајући школску 

годину, схватиле су шта су пропустиле, па са 

овом позитивном енергијом планирају да 

следећа школска година буде много боља. 

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 непосредном 

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 

Циљ васпитног рада у овој области је 

оспособити ученике за активан и одговоран 

однос према сопственом и туђем животу. 

Задатак је формирати аутономну, 

компетентну, одговорну и креативну личност 

отворену за дијалог и сарадњу, која поштује 

себе и друге. Актуелна ситуација у држави 

која је настала због пандемије 

коронавирусом довела је до тога да највише 

пажње и времена посветимо овој области. 

Све ученице знају које опасности вребају од 

овог вируса, па у складу са тим и спроводе 

све заштитне мере (маске, рукавице, 

међусобна удаљеност). 

Сви исходи из овог програмског подручја су 

остварени. Све ученице знају одлике здравих 

стилова живота као и последице негативних 

животних навика; воде рачуна о личној 

хигијени и хигијени животног простора. 

Проблеме на које наилазе решавају 

самостално, а када нису у могућности знају 

од кога могу добити информацију или 

помоћ. 

Знају како да се одупру притиску вршњака; у 

стресним ситуацијама знају које технике 

превазилажења стресних ситуација да 

примене; препознају своја и туђа осећања и 

уче да контролишу негативне емоције.  

Упознати су са комуникацијским вештинама, 

имају добру међусобну комуникацију и 

комуникацију са групним васпитачем. 

На основу испитивања, исходи који се 
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конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од 

одговарајуће особе уколико 

има тешкоће које не може сам 

да реши, 

- уме конструктивно да 

користи слободно време. 

 

односе на безбедност ученика су остварени. 

Сви испитани ученици се у Дому осећају 

безбедно, сматрају да насиље у Дому није 

присутно. 

Слободно време конструктивно испуњавају. 

Када су биле на онлајн настави помагале су у 

кућним пословима, спремале храну за 

укућане, читале, гледале серије и филмове, а 

када су у биле у Дому углавном су биле на 

отвореном поштујућу забрану окупљања и 

дистанцу. 

Све време смо биле су у међусобној 

комуникацији на 8. васпитној вибер-групи. 

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. 

 

Циљ васпитног рада у овој области је јачање 

социјалне интеграције и укључивање у 

колективни живот. 

Васпитну групу чине ученице свих разреда 

из 7 различитих школа. Васпитна група 

спрат дели са мушком групом, па од самог 

почетка акценат је усмерен на недозвољено 

мушко-женско дружење унутар дома. 

Због превентиве у заражавању корона 

вирусом није дозвољено дружење и 

окупљање у собама, ходницима и 

заједничким просторијама. 

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.  

Ученици конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и ризичне ситуације.  

Неке ученице знају да аргументовано и 

слободно изнесу сопствено мишљење, док 

друге радије одћуте, повуку се и прихвате 

мишљење већине, што је у складу са 

њиховим карактером и темпераментом.  

Ове године је било мало домских активности 

и све су имале ограничен број присутних 

ученика. 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица. 

У групи је и даље ученица трећег разреда, III степена из ТУШ „Тоза 

Драговић“ која учи за кувара по ИОП 2. Ове године је и њена сестра са 

њом у соби која јој је помагала у остваривању школских задатака за 

време онлајн наставе, тако да је школску годину завршила са одличним 

успехом- 4,50.  

У групи је било 4 матуранта. 

Девет ученица је из непотпуних породица, а од тога три ученице имају 

само једног родитеља, јер је други преминуо. 

Једна ученица је као мала оперисала оба бубрега на којима је имала 

малигне туморе. Након операције и лечења она се опоравила, али често 

иде на трибине и пружа подршку деци оболелој од карцинома.  

Једна ученица је била заражена коронавирусом, док су 4 ученице биле у 

изолацији због неког од чланова своје породице који је био позитиван. 

Са овако разноликом групом имало је потребе обавити пуно 

индивидуалних разговора, а нарочито у време короне када их је требало 

оснажити и помоћи да превазиђу настале проблеме.  

Појачан 

васпитни рад 

Ове школске године није било повреда Кућног реда, па ни потребе за 

појачаним васпитним радом. Најчешће теме о којима се стално 

говорило тицале су се појачане хигијене ради заштите од заражавања. 

Састанци 

васпитне групе 

Одржано је 14 састанака, односно по 7 са сваким делом васпитне групе. 

Планирано је да се одржавају једном месечно када је требало 

разговарати о заједничким темама, проблемима или актуелностима, 

међутим састанци су се одржавали када је ситација то захтевала, 

углавном после седнице Педагошког већа кад је требало ученике 

упознати са актуелним темама и дешавањима у Дому. На сваком 

састанку било је потребно да ученице подсећамо на здравствено-

хигијенске мере због појаве вируса. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима су се одвијали периодичном динамиком. 

Сваког другог викенда су слали СМС поруке у којима су наводили 

датуме одласка и повратка њиховог детета у Дом. Било је посета и 

позива када су хтели да виде и чују како се њихова деца сналазе у дому, 

да ли се понашају примерно, да ли и колико уче или да обавесте да су 

заражени вирусом и да је њихово дете са њима у изолацији. 

Неке родитеље је требало чешће позивати и подсећати да измире 

дуговања за дом. Пар пута се десило да прође више од 2 месеца, а да 

они забораве да уплате смештај за дом свом детету. 

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 бар један контакт са 

разредним старешинама, педагозима, психолозима или заменицима 

директора школа које ученици похађају. Извршен је увид у електронски 

дневник, како би пратили изостанке ученика и оцене.  

Интензивнија сарадња била је са колегама-професорима који су 

предавали ученици која се није прикључила онлајн-настави због 

техничких разлога. Наишла сам на разумевање и толеранцију, па је 

ученица на крају ипак постигла задовољавајући успех. 
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Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

литерарна 

1 

 

Учешће ученика у осталим активностима 

манифестација број ученика 

Фолклор у свом месту 1 

ЖКК Раднички 1 

Фестивал љубавне поезије у Сомбору 1 

Црквени хор 1 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

члан Управног одбора (стари сазив, до маја 2021.године) 

интересна група за хемију 

Секције и 

комисије 

координатор Комисије за ученички стандард и 

исхрану 

члан Дисциплинске комисије 

класична музика 

бадминтон 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду IX васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Бојан Радовић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

26 2 1 25 

 

Распоред ученика по школама 
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2 6 0 0 0 1 16 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

9 12 3 1 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,46 недовољан 4,33  

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 1 1 0 0 
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Теме реализоване у IX васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мапе ума 

4. Мотивација у учењу 

5. Радне навике: развијање и неговање 

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

7. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална оријентација 

10. Писање CV-a 

окт 

дец / апр* 

дец* 

нов / јан 

окт / феб 

мар* 

нов / феб / апр 

мај 

јун 

мај / јун 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Организација слободног времена 

3. Здрави стилови живота: хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

4. Упознај себе 

5. Безбедно и небезбедно понашање 

6. Бонтон – култура живљења 

7. Стрес и начини његовог превазилажења 

8. Моја породица и живот у њој 

9. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

10. Сексуално и репродуктивно здравље 

11. Прихватање личних проблема и животних криза 

12. Морал и вредности 

13. Емоције и емоционалне тешкоће 

14. Хемијске и нехемијске зависности 

15. Вршњачко насиље и супротстављање притиску вршњака 

сеп 

окт / јун 

окт 

нов 

нов 

дец* 

феб 

јан 

мар* 

мар* 

апр* 

апр 

мај 

мај 

јун 
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Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

2. Резилијентност – способност да адекватно реагујемо на стрес 

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

окт 

дец* 

феб 

јан 

мар* 

мар 

апр* 

мај 

 * онлајн 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Сви планови и програми васпитног рада су реализовани у потпуности у току 

школске године. Променом календара образовно-васпитног рада средњих 

школа за школску 2020/2021. годину, две теме предвиђене за децембар су 

реализоване у фебруару: 

- Стрес и начин његовог превазилажења 

- Ученик у мрежи друштвених мрежа 

Васпитни рад текао је по предвиђеном програму и обрађено је 37 тема. Све 

теме су обрађене једном, а пет тема више пута током школске године, у 

зависности од потреба. 

Теме које су реализоване више пута: 

- Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

- Мотивација у учењу 

- Радне навике: развијање и неговање 

- Праћење тока и резултата учења и мере за побољшање успеха 

- Организација слободног времена 

Све четири области васпитног рада, у раду са свим ученицима, су 

интегрисане, јер постоји природна веза између њих. 

Васпитни рад је базиран на поштовању узрасних карактеристика ученика и 

индивидуалних разлика међу њима. 

 

Програмско 

подручје 
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 

Кућног реда Дома, након изрицања 

одговарајуће васпитно-дисциплинске мере 

дошло је до корекције у његовом понашању, тј. 

изречена мера је васпитно деловала. Ученици 

девете васпитне групе се придржавају правила 

Кућног реда дома. Сви познају начин 

функционисања Дома, знају своје обавезе 

према Дому. 

Знају све васпитаче и по потреби су тражили 

помоћ. Акценат је стављен на појачане мере 

безбедности ради очувања здравља. Ученици су  

редовно  носили маске, дезинфиковали руке  и 

држали дистанцу. Сви ученици воде рачуна о 
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да добије потребне 

информације и помоћ. 

 

хигијени, усисавају собе, намештају кревет, 

празне корпе. Сви ученици су редовно 

похађали наставу и интересовали се за рад 

секција у ограниченим условима.  

Девету васпитну групу чини 11 

новопримљених ученика, од којих је 9 прва 

година. Сви ученици су успешно прихватили 

одвојеност од куће и уз помоћ и подршку 

васпитача и старијих ученика брзо су се 

уклопили у домски контекст. Заједно са 

старијим ученицима иду у школу, а по потреби 

користе и аутобус као превозно средство. Знају 

на којим се локацијама налазе: копирнице, 

књижаре, поште, банке, маркети... 

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. 

 

Планирани исходи који се односе на област 

Учење и школска успешност су остварени у 

потпуности код 22 ученика. Три ученика су 

имала потешкоћа са математиком. Присутност 

онлајн наставе је учинио садржај предмета 

тежим.  Ученици су укључени у интересну 

групу за математику и васпитним утицајем до 

краја године су дошли до жељеног успеха. 

Прилагодили су навике учења условима у дому 

и поштују време учења, користе учионице и 

информатички кабинет. Ученици који су у дом 

дошли са слабијим успехом благовремено 

траже помоћ и прикључују се интересним 

групама из српског језика, математике, 

енглеског. 

Ученици знају и примењују ефикасне 

стратегије учења: користе се помодоро 

техником, праве мапе ума, праве планове за 

учење.  

Сви ученици су редовно пратили наставу у 

школи и нису изостајали са часова сем када је 

то било оправдано. Учење је обављано у време 

организованог учења и не ретко су радили 

заједно у групи (3-4 ученика) или пару. Четири 

ученика су због обавеза у спортском клубу 

учила у вечерњим сатима. Раде заједно задатке 

и размењују белешке. Ученици са слабијим 

успехом су добијали помоћ вршњака и 

васпитача.  

Знају да уче кроз делове и целине и траже 

помоћ када се застане у учењу. Обнављају 

пређено градиво и често се преслишавају 

између себе. Награђују себе за сваки успех. 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, 

сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

Планирани исходи који се односе на област 

Животне вештине су остварени у потпуности. 

Сви ученици су редовно носили маске, држали 

дистанцу и дезинфиковали руке пре уласка у 
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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 непосредном 

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. 

дом и након изласка из дома 

Ученици су практиковали да иду на све оброке, 

уносе доста течности (вода,чај) и знатно мање 

купују грицкалице и сокове. Активни су у току 

дана, почев од шетње до школе, редовних 

часова физичког васпитања и извођења 

одређених телесних вежби. 

Свест о личној хигијени и хигијени простора је 

подигнута на знатно виши ниво. Ученици су 

показали да познају правила за одржавање 

личне хигијене, да воде рачуна о хигијени 

заједничких просторија. 

Због све присутнијих облика зависности у 

друштву више пажње је посвећено темама о 

алкохолизму, наркоманији и пушењу. 

Ученици препознају сопствена и туђа осећања, 

спремни су да помогну другима и да се обрате 

за помоћ у случају тешкоћа. Код неких ученика 

је изостајала спремност да говоре о сопственим 

осећањима, али је у току године захваљујући 

сталним разговорима остварена. 

Дом доживљавају као изузетно безбедно место 

за живот. Ученици су сигурни и безбедни и 

пуно им значи подршка васпитача у дому као и 

својих вршњака. 

Конструктивно и смислено користе слободно 

време кроз физичку активност, читање књига, 

дружење, шетње и све то уз појачане мере 

безбедности ради очувања здравља. У току 

онлајн наставе слободно време су употпунили и 

корисним информацијама са интернета – учећи 

стране језике, гледајући представе, концерте, 

читајући књиге. 

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, 

Јако је било важно развити односа са другима, 

ослањао сам се на помоћ старијих ученика 

групе, код остваривања исхода који се односе 

на уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања и 

конструктивну комуникацију. 

Групу чине ученици који похађају различите 

школе, различитих су година и интересовања, 

али исказују жељу да се боље упознају. 

Остварена је добра комуникација између 

старијих ученика и ученика првог разреда, уз 

подршку и помоћ коју су старији ученици 

пружали млађим. 

Ученици конструктивно и ненасилно решавају 

сукобе и ризичне ситуације. Уче да 

комуницирају асертивно, да наступају 

самопоуздано, али и да уважавају друге. 
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- 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. 

 

Ученици знају да  аргументовано и слободно 

износе сопствено мишљење, воде 

конструктивни дијалог и показују спремност да 

прихвате исход. 

Упознати су са комуникацијским вештинама, 

имају добру међусобну комуникацију и 

комуникацију са групним васпитачем и 

особљем дома. 

 

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 и 

новопримљеним ученицима акценат је био на адаптацији и савладавању 

потешкоћа у учењу. Проблеми у прилагођавању на домски начин 

живота, решавани су свакодневно, вођени су разговори у смислу 

објашњавања, саветовања и у највећој мери оснаживања за 

превазилажење криза као и на подизање самопоуздања. Током онлајн 

наставе и рада на даљину, комуникација се ученицима се одвијала 

путем вибер групе, а било је и индивидуалних телефонских разговора. 

Ученицима је пружана подршка у новонасталој ситуацији, упућивани су 

да прате наставу на даљину и да редовно извршавају своје школске  

обавезе. Осим тога разговарало о значају хигијене и здравих животних 

стилова, о важности поштовања прописаних мера безбедности ради 

очувања здравља. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад у деветој васпитној групи је био примењен у 

једном случају. Ученику је изречена мера – опомена васпитача и укор 

васпитача – због непоштовања Кућног реда Дома. 

Појачани васпитни рад је подразумевао свакодневне разговоре, као и 

сарадњу са родитељима, педагогом дома, разредним старешином и 

педагогом школе. Ученик је био укључен и у бројне активности дома. 

Активности су подразумевале: 

- дежурства ученика,  

- укључивање у рад секција (теретана, стони стенис, нутриционистички 

клуб),  

- помоћ групном васпитачу око замене постељина,  

- уређењу двориста дома,  

- присуство предавањима и трибинама, 

- сарадња са педагогом дома. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно. 

Укупно је одржано шест састанака на којима су ученици обавештавани 

о ставовима и закључцима са седница Педагошког већа. Дискутовано је 

и  о свим актуелним темама живота у Дому, школи, могућим 

проблемима, активностима, о школској успешности ученика и о 

поштовању Кућног реда Дома, личној хигијени и хигијени соба, 

текућим питањима. Ученици су активно учествовали на састанцима 
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васпитне групе, постављали питања, износили своје мишљење уз дате 

аргументе.  

Састанцима је присуствовало просечно 21 до 26 ученика. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима су редовно одржавани, посебно са 

родитељима ученика првог разреда због адаптације на Дом. Са 

појединим родитељима сарадња је била стална док је са другима била 

повремена. Сарадња са родитељима се одвијала  углавном путем 

телефона кроз позиве и поруке. Сарадња и подршка родитеља је била на 

високом нивоу. Због настале епидемиолоске ситуације посете родитеља 

су знатно редуковане, а када је и за то било потребе разговори су 

обављани у дворишту дома уз поштовање свих мера превенције у борби 

против вируса. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама је била редовна и добра, на недељном нивоу. 

Остварен је успешан контакт са разредним старешинама, појединим 

професорима стручних предмета, а пре свега са  педагозима, 

психолозима и заменицима директора школа. Почетком школске године 

више пажње је посвећено ученицима првог разреда и ученицима који су 

први пут у дому сходно адаптацији како на услове живота у Дому тако 

и на нову школу и вршњаке. Сарадња се односила и на договор око 

поделе одељења на групе, праћења наставе сваке друге недеље и 

попуњености капацитета у дому од 50%. 

Захваљујући увиду у резултате учења и предузетим мерама, ученици су 

постигли добре резултате на крају школске године и поред тешкоћа 

насталих онлајн наставом и честим прекидима редовне наставе. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

нутриционистички 

клуб 
кошарка фудбал стони тенис теретана 

1 1 7 4 5 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

члан комисије за накнаду штете 

члан комисије за категоризацију дома 

Секције и 

комисије 

стони тенис 

теретана 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду X васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Зоран Булатовић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 1 1 24 

 

Распоред ученика по школама 

П
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а 
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ћ
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2 0 2 9 0 8 3 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

6 8 9 1 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,41 4,04 4,17 4,17 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

11 9 0 1 0 0 
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Теме реализоване у X васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Oрганизација живота и рада у дому 

2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

3. Процес адаптације на нову средину 

4. Окружење у коме су школа и дом 

сеп 

сеп 

окт 

окт / целе године 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења и учење по плану  

2. Мотивација за учење 

3. Радне навике: развијање и неговање 

4. Методе и технике успешног учења 

5. Врсте учења – учење на даљину 

6. Праћење тока и ефекти учења 

7. Анализа успеха и неуспеха  

8. Како побољшати успех 

9. Памћење и заборављање 

10. Помоћ вршњацима у учењу 

сеп 

окт / целе године 

нов 

окт 

дец* 

мар* 

феб / целе године 

феб / целе године 

мар / апр 

нов / целе године 

Животне 

Вештине 

1. Адолесценција 

2. Међулична наклоност 

3. Младалачка љубав 

4. Социјални односи 

5. Лепо и ружно понашање 

6. Болести савременог доба 

7. Хигијена и њен значај 

8. Заразне болести 

9. Вршњачко насиље 

10. Толеранција и поштовање права других 

11. Суочавање са губитком туга,стрес, бес 

12. Ризична понашања  

13. Наркоманија 

14. Безбедност и небезбедност 

апр* 

апр 

апр 

јан 

феб 

дец* / целе године 

окт 

нов 

нов 

мар 

мар* / целе године 

апр 

феб 

јан 
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Живот 

у 

заједници 

1. Уважавање различитости. 

2. Упостављање и неговање другарских односа 

3. Однос са вршњацима 

4. Конфликти и неспоразуми 

5. Конструктивна комуникација 

6. Масовне комуникације 

7. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

8. Однос према будућности 

9. Брак и породица 

10. Анализа успеха на крају школске године и испраћај ученика 

мар 

сеп 

сеп 

мај 

мај 

мај 

мај 

јун 

јун 

јун 

 * онлајн 

Укупно  37 тема 

Реализација 

На свеукупну реализацију тема је утицало увођење ванредног стања због 

пандемије корона вируса и померања распуста са фебруара на децембар. На 

почетку нагласак је био на темама из области живота и рада у дому, где се 

највише радило са ученицима првог разреда, како би се привикли на нове 

услове живота и рада. Затим, акценат је био на учењу, где се највише радило 

са ученицима првог и другог разреда. Безбедности ученика је такође 

посвећена велика пажња, пре свега у дому, а потом и у школи. Посебно су 

обрађене теме везане за превенцију насиља, злостављања, занемаривања, као 

и толеранцији у понашању према другима. Акценат је био на ризичним 

понашањима, управљању ризицима, као и вештинама ненасилне 

комуникације. Посебна пажња је посвећена појединим ученицима са 

проблемима адаптације и привикавања на нове услове живота и рада, личним 

проблемима, као и како да их најлакше превазиђу. 

 
Програмско 

подручје 
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 

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 су два ученика која 

су непоштовањем правила кућног реда 

санкционисана. Ради се о ученицима 

завршног разреда. Један ученик је имао 

адаптационе проблеме, па сам са њим имао 

појачан индивидуални рад и у његову 

адаптацију укључио и родитеље. 

Значајно је напоменути да су сви спремни да 
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информације и помоћ. помогну 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 у потпуности. 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 

неопходно је порадити и инсистирати на 

изради и поштовању плана учења, као и 

његовом повременом кориговању уз 

примену нових метода и стратегија учења. 

Мотивисаност за учење код неких ученика 

може бити на вишем нивоу. Знали су да 

потраже помоћ у учењу или изради задатака 

онда кад им је требало.  

Проблеми су настали увођењем ванредног 

стања. Ученици су прешли на учење на 

даљину, што је у почетку створило проблеме 

у привикавању на нову организацију рада и 

учења. У почетку је било несналажења на 

новонастале околности. Са протоком 

времена и ученици и наставници су се 

прилагодили новим околностима, па су 

резултати били све бољи и бољи. Ученици су 

морали да се навикну на мере живота и рада 

у ванредним околностима ограниченог 

кретања, поштовања социјалне дистанце и да 

буду одговорни према себи, свом здрављу, 

здрављу породице и друштвене заједнице. 

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 непосредном 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

Исходи предвиђени у овој области су 

остварени са 96%. 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. Посебна пажња посвећена је 

темама о безбедности ученика при 

коришћењу интернета. 

Ученици углавном препознају сопствена и 

туђа осећања, спремни су да помогну 

другима.Код једног броја ученика изостаје 

спремност да се говори о сопственим 
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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. 

 

осећањима. 

Упознати су са комуникацијским вештинама, 

имају добру међусобну комуникацију и 

комуникацију са групним васпитачем, 

осталим васпитачима, као и свим особљем у 

Дому. 

На основу испитивања,као и разговора са 

ученицима исходи који се односе на 

безбедност ученика су остварени. Сви 

испитани 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. 

Сви ученици су се одговорно понашали, 

поштовали мере безбедности које је налагала 

ванредна околност. Нико од ученика није 

био заражен, као ни чланови њихових 

породица. 

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. 

Сви ученици су прихватили живот у 

заједници. Међусобно поштовање и 

прихватање различитости је допринело 

успешној сарадњи, међусобном разумевању 

и помагању у васпитној групи. 

При комникацији 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 дргом у сваком 

тренутку. 

Током ванредног стања настављена је 

повезаност ученика кроз Вибер групу где су 

ученици наставили да раде у групама и 

малим групама при чему су помагали једни 

другима. То им је омогућило да лакше 

савладају градиво, ураде домаће задатке и 

помажу једни другима... 
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

афинитетима, активностима и потребамаученика.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. Ванредно стање је условило рад на 

даљину и непосредни контакт са сваким учеником и родитељима путем 

друштвених мрежа. Контакти су остваривани свакодневно са 

ученицима, а по потреби и са родитељима. 

Састанци 

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 седам таквих састанака, а након 

уведеног ванредног стања кроз Вибер групу у коју су били укључени 

сви ученици васпитне групе. (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. У време ванредног стања контакти 

са родитељима су настављени путем друштвених мрежа. 

Сарадња са 

школама 

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

старешинама и стручним сарадницима, као и појединим предметним 

наставницима школа одвијао се по потреби и био је одличан и користан. 

Након уведеног ванредног стања контакт је оствариван само путем 

друштвених мрежа. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

ликовна забавне активности 

4 5 

 

 

  

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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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду XI васпитне групе за школску 2020/21. годину, васпитач 

Машан Ђаловић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

26 1 1 26 

 

Распоред ученика по школама 
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0 8 5 0 0 0 14 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

10 12 4 1 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

3,99 3,60 4,00 4,00 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 0 0 0 0 
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Теме реализоване у XI васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп / окт 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мотивација у учењу 

4. Пажња и концентрација 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање- фазе и активности 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Каријерно вођење 

10. Помоћ вршњака у учењу 

окт / апр 

мар 

нов 

дец 

нов 

целе године 

нов / мај 

окт 

мај 

мај 

Животне 

Вештине 

1. Одржавање хигијене 

2. Здравствена култура 

3. Спречавање ширења заразних болести 

4. Морал и вредности 

5. Здрави стилови живота 

6. Хемијске зависности 

7. Нехемијске зависности 

8. Сексуално и репродуктивно здравље 

9. Супротстављање притиску вршњака 

10. Безбедно и небезбедно понашање 

11. Организација слободног времена 

12. Вршњачко насиље 

13. Стрес и начин његовог превазилажења 

целе године 

целе године 

целе године 

март 

целе године 

феб 

феб 

јун 

мај 

целе године 

феб / мај 

дец 

мар 
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Живот 

у 

заједници 

1. Критички однос према информацијама на интернету 

2. Уважавање различитости. Толеранција, поштовање права других 

3. Комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

4. Подршка и помоћ особама са потешкоћама 

5. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

6. Одговорно понашање према заједници 

7. Сарадња у групи, тимски рад 

8. Спорт и насиље 

9. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

апр 

јун 

јун 

дец 

јун 

јун 

целе године 

мар 

дец / јан / мај 

Укупно  37 тема 

Реализација 

    План и програм васпитног рада за школску 2020/21. годину  реализован је у 

потпуности, као што је и планирано. Нарочито сам од ученика тражио да 

редовно уче и прате како директну, тако и наставу на даљину, преко РТС- 

портала и да поштују задате рокове за израду и решавање задатака. Такође се 

доста радило и на мотивацији ученика за учење, коректној сарадњи у групи, 

уважавању и поштовању других, изграђивању и унапређивању радних и 

других навика, безбедном и одговорном понашању, хигијени (општој и 

личној) и поштовању прописаних мера (Владе и Кризног штаба Р Србије) 

донетих због корона вируса. 

     У децембру 2020. године и од 8. марта до 18. априла 2021. године са 

ученицима се радило онлај (свакодневна комуникација преко вибер групе, смс 

порука и телефонских разговора, где су ученици показали велику одговорност 

и кооперативност за рад и сарадњу). 

 
Програмско 

подручје 
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. 

 

Планирани исходи остварени су на вољном и 

сазнајном нивоу код свих ученика (100%). 

Ученици су се веома добро привикли на 

нову животну средину и изузетно добро 

прихватили одвојеност од куће и породице. 

Добро су им позната своја права и обавезе у 

Дому, знају да затраже помоћ (када, како и 

од кога) за информације или неку другу 

врсту помоћи које су им неопходне за рад и 

функционисање. Ученици итекако добро 

знају да се придржавају договора и поштују 

упутства за поштовање прописаних мера 

надлежних државних органа за заштиту, 

како себе, тако и других особа од свих 

облика непријатности. 

Учење 

и школска 

успешност 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

Планирани исходи реализовани су као што је 

и предвиђено планом за ову школску годину. 

Код мањег броја ученика дошло је до пада 
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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. 

 

успеха (углавном ученика првог и другог 

разреда), како због преласка из основне у 

средњу школу, тако и због несналажења у 

новонасталој ситуацији (настава на даљину). 

Применом метода и техника успешног 

учења, планирањем учења (израда плана 

учења и придржавање истог), и редовним 

учењем ученици су постигли одговарајући 

реалан успех. 

Познато им је да само добром вољом и 

намером, наравно и редовним учењем, може 

се постићи жељени и планирани успех. 

Само редовним учењем и залагањем може се 

постићи успех, а за то је потребна добра 

намера и чврста воља, како каже Дизарели 

„тајна успеха лежи у постојању намере“. 

Добро учити и добро памтити може само 

онај ученик који мисли и размишља о ономе 

што учи. Познато им је да се до постављеног 

циља долази само радом и упорношћу и 

доследношћу у свом раду. 

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 непосредном 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

(хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира 

Сви планирани исходи реализовани су као 

што је и планирано и без потешкоћа у 

реализацији. Позната су им „правила“ о 

здравом начину живота, а такође и које су 

последице лоших животних навика. Радо и 

одговорно (кад затреба) излазе једни 

другима у сусрет и помажу колико могу, 

препознају како своја тако и осећања других 

особа. Вештине ненасилне комуникације су 

им добро познате, па немају проблема у 

комуникацији са другим ученицима, 

васпитачима и запосленима у дому. Такође  

добро познају и невербалну комуникацију и 

занају да затраже помоћ када им је потребна, 

када треба да реше неки задатак или 

проблем. Безбедност ученика изузетно је 

добра и исход је остварен у потпуности. 

За ученике је важно да знају шта треба и 

како да ураде да би дошли до одрећеног 

циља. О свему ваља и треба отворено 

разговарати и у разговору бити довољно 

мудар и опрезан и доносити одговарајуће 

одлуке. Како каже наш уважени  академик 

Владимир Јеротић: „Велика је то вештина 
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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. 

 

знати и умети са човеком разговарати“. 

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. 

 

Васпитна група је стабилна, без проблема 

функционише и ученици су упућени једни на 

друге и спремни (када треба) да се узајамно 

помажу. Једни друге уважавају и показују 

социјално пожељне облике понашања, иако 

потичу из различитих средина и животних 

окружења. Све евентуалне неспоразуме 

сагледавају правилно и реално и 

аргументовано и јасно износе своја 

мишљења и ставове. 

Маршал Розенберг каже: „Емпатичан прилаз 

и јасно изражавање омогућавају људима да 

се боље повежу, пазе, узајамно подстичу и 

развијају, а што је суштина и смисао 

ненасилне размене, комуникације и 

усклађивања различитости“. 
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Индивидуални 

рад 

Са ученицима је доста разговарано од самог доласка у Дом, о 

одвојености од куће и породице, привикавању на нове животне 

околности и правила живота и рада у дому и кориговању донетих и 

стечених навика и изграђивању нових. Нарочита пажња посвећена је 

ученицима из осетљивих група, њих осам (без једног од родитеља, 

разведени родитељи, социјални случајеви, ученици из хранитељских 

породица и из породица чији родитељи имају статус расељеног лица), 

како би се што боље и лакше уклопили у нову животну средину и 

окружење. Наравно за рад са овим ученицима било је потребно и 

неопходно како знање и умење, тако и стрпљење, упорност, истрајност, 

доследност и принципијелност у доношењу одлука и спровођењу 

одређених поступака.  

У периоду када су сви ученици били кући и пратили наставу на даљину, 

а то је од 30. новембра до краја првог полугодишта и од 8. марта до 18. 

априла 2021. године, због вируса корона, разговори и контакти са 

ученицима били су свакодневни путем смс порука и телефонских 

разговора. Разговарало се са ученицима и њиховим родитељима и 

старатељима у вези поштовања прописаних мера надлежних државних 

органа (појачана општа и лична хигијена и проветравање просторија у 

којима живе и свакодневно бораве), редовног праћења онлајн наставе и 

евентуалних проблема око израде домаћих задатака и помоћи васпитача 

из дома око градива из појединих наставних предмета и области. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад се обављао свакодневно због актуелне опште 

здравствене ситуације. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом  (једна смена, друга смена) одржавани 

су онда када је требало све ученике обавестити или информисати о 

битним дешавањима у дому и неким заједничким задацима, акцијама и 

обавезама. У току ове школске године одржано је укупно дванаест 

састанака, а присуствовало је у просеку 12 до 14 ученика из смене. 

Сарадња са 

родитељима 

На дан пријема и усељења ученика у Дом, одржан је родитељски 

састанак коме је присуствовала већина родитеља. Сарадња са 

родитељима током године била је доста добра и коректна. Чешће сам 

контактирао са родитељима и старатељима ученика из осетљивих 

група, а такође и са родитељима ученика са неизграђеним навикама 

(хигијенским и радним), а посебно на класификационим периодима. 

Комуникација са свим родитељима била је појачана  у периоду када су 

ученици боравили код куће и пратили наставу на даљину, све у циљу 

поштовања прописаних мера надлежних државних органа (појачана 

општа и лична хигијена, дистанца међу саговорницима, редовно 

праћење онлајн наставе). 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама је била изузетно добра и коректна, током редовних 

и ванредних посета, телефонских и личних контаката, како са 

разредним старешинама, директорима школа и њиховим помоћницима, 

тако и са педагозима, психолозима и предметним наставницима. 
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Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

спортска забавне активности 

15 7 

 

Учешће ученика у осталим активностима 

манифестација број ученика 

Трибина: предавање доктора Андрије Бошковића, психолога на тему: 

Родно засновано насиље 
10 

Трибина: предавање Данијеле Милојевић, медицинске сестре на тему: 

Заштита репродуктивног здравља 
10 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

савет домске заједнице 

Секције и 

комисије 

интересна група за хемију 

шаховска секција 



 

93 
 

 

Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду XII васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Александар Милојевић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

29 4 4 25 

 

Распоред ученика по школама 
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8 1 7 2 1 1 2 3 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

8 5 4 8 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,54 4,26 4,39 4,39 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

5 1 2 2 0 0 
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Теме реализоване у XII васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Упознавање ученика са домским контекстом 

2. Организација, функционисање и правила живота у дому 

3. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

4. Процес адаптације на нову средину 

5. Упознавање са домским и школским окружењем и објектима у граду 

6. Социјална и образовна адаптација у доба короне 

сеп 

окт 

сеп / окт 

сеп 

сеп 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мотивација у учењу са изазовима“ онлајн“ наставе 

4. Радне навике: развијање и неговање 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање- фазе и активности 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална орјентација 

10. Извори знања и средства учења у измењеним условима наставе 

окт / мар 

окт / нов 

дец 

окт 

нов / мар / апр 

нов / феб / апр / мај 

мар 

окт 

мар 

дец / мар 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Појам и искушењаслободног времена 

3. Вршњачко насиље 

4. Здрави стилови живота- хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

5. Безбедно и небезбедно коришћење интернета 

6. Лепоте и проблеми младалачке љубави 

7. Коцкање младих-могући ризици 

8. Агресивно понашање и сукоби 

9. Стрес и начини његовог превазилажења 

10. Ризична понашања и управљање ризицима 

11. Безбедно и небезбедно понашање у контексту здравља 

12. Организација слободног времена 

сеп / окт 

мар 

дец / апр 

сеп / окт / нов 

мар 

мар 

јан 

феб 

дец 

мар 

окт / дец 

феб 
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Живот 

у 

заједници 

1. Утицај масовних медија на развој личности 

2. Уважавање различитости. Толеранција, поштовање права других 

3. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

4. Свети Сава-школска Слава 

5. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

6. Односи са вршњацима,сарадња у групи,тимски рад 

7. Спорт и насиље 

8. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

апр 

апр 

мај 

јан 

нов / апр 

окт 

апр 

окт / дец / феб 

Укупно  36 тема 

Реализација 

План и програм васпитног рада за школску 2020/21. je у потпуности 

реализован уз одређену специфичност у раду. Та специфичност се огледа у 

недељном раду са смањеним бројем ученика, јер је капацитет дома у свакој 

недељи морао бити 50% од укупног броја. И друго одступање од нормалног 

процеса рада јесте онлајн рад крајем месеца децембра, у месецима март, 

април, као и измењеним термином зимског школског распуста. Ипак, уз 

нешто измењену концепцију рада, као и прошлогодишња искуства везана за 

онлајн рад, све предвиђене теме из годишњег програма рада су реализоване. У 

раду са смањеним бројем ученика, теме су понављане, али да се не би 

изгубила динамика и ритам рада обрађивана је сама суштина тема. Онлајн рад 

се остваривао преко друштвених платформи, уз примену свега наученог из 

прошле године и без икаквих проблема.   

По месецима би то изгледало овако:  

- септембар: акценат је стављен на процесе интензивне адаптације у 

домском и школском аспекту. Ове године се посебно апострофирала 

успешност у оба аспекта, с обзиром да су ученици, од 4.09.2020. могли 

бити у Дому сваке друге недеље, а попуњеност дома, на недељном 

нивоу, је била 50% од укупног капацитета. 

- октобар: наставак процеса адаптације у социјалном и образовном 

аспекту, теме из друге области добијају на важности, као и пуно 

увођење у процесе везане за животне вештине и живот у заједници. 

Фестивал љубавне поезије у Сомбору се одржао, али у онлајн 

условима. Секције из такмичарског дела, везане за одржавање 

„домијада“, на жалост, у оваквим условима рада са смањеним 

капацитетом ученика, нису биле у могућности да започну свој рад. 

- новембар: обрађују се теме из све четири програмске области и највећи 

напори се улажу у одржавање континуитета како домског живота, тако 

и постизања школске успешности. Поједине секције, као и комисије 

раде у ограниченим оквирима, али са пуно успешности. 

- децембар: поводом дана дома расписан је наградни конкурс у 

литерарном и ликовном стваралаштву, који је успешно приведен крају, 

али због преласка на онлајн наставу и ранијег почетка зимског 

распуста, Дан Дома није обележен на уобичајени начин. Реализација 

плана васпитног рада је настављена без проблема и упркос преласку на 

онлајн наставу. 

- јануар: обележавање школске славе, Светог Саве, уз пуно поштовање 

епидемиолошких мера, као и анализа успеха и изостанака у школском 

учењу на крају првог полугодишта су активности у јануару. 

- фебруар: наставак рада  у условима смањеног броја ученика, примена 
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мера за побољшање успеха, наставак рада секција и комисија које су 

могле да се уклопе у овакву организацију рада. 

- март: у првој недељи месеца непосредан рад са децом, а након тога 

прелазак на онлајн рад, појачани контакти са родитељима, исцрпни 

редовни здравствени билтени и наставак реализације плана и програма 

васпитног рада, мотивација ученика. 

- април: од 19.04. повратак у нормалне и непосредне оквире рада, 

анализа успеха на трећем класификационом периоду, појачан рад са 

матурантима. 

- мај: обележавање Ускрса, привођење крају обраде носећих тема, 

завршетак средњошколског образовања матураната са респектабилним 

успехом, додела годишњих награда и награда на нивоу васпитних 

група, дружење са матурантима уз поштовање мера против ковида.    

јун: завршетак другог полугодишта и раздуживање и исписивање ученика из 

Дома, подела потребне документације за упис у дом, као и примерка домских 

новина. 

 
Програмско 

подручје 
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 и у готово 

апсолутном броју. Већина ученика од самог 

почетка прихватила је све постулате везане за 

адаптацију на живот у дому и њихове 

позитивне конотације, уз мале, пролазне, 

проблеме. Успешна реализованост исхода из 

овог програмског подручја огледа се у сасвим 

солидно оцењеној естетици и хигијени соба, 

правилном односу према запосленима, 

прихватању сопственог окружења, као и 

релативно брзом укључивању у живот и рад 

Дома. Одређених проблема, поготово са 

ученицима стручних, уметничких школа као 

и оделења за даровиту децу, било је у 

прилагођавању на рад у ограниченим 

условима ( 50% ), али у сарадњи са 

родитељима и предметним и разредним 

старешинама је врло брзо успостављена 

динамика радног процеса. 

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 

Исходи из овог програмског подручја су, у овој 

школској години, сигурно остварени и 

реализовани у највећој мери. Од самог почетка 

школске године па до краја, без обзира на све 

изазове, није било већих проблема, а 

пролазност је била стопроцентна. На крају је и 

средња оцена васпитне групе веома близу 

донесеној с почетка школске године. Ученици 

су примењивали разне методе и технике 

успешног учења и самим тим је школска 

успешност била адекватна  уложеном труду. 
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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. 

 

Могу се разликовати два различита приступа 

успешном реализовању исхода из овог 

подручја. Први се одликовао стандардним  

методама и техникама учења, навикама места и 

времена  везаним за домске услове и 

нормалном извршавању школских обавеза, али 

са нешто другачијом динамиком с'обзиром на 

боравак сваке друге недеље у дому и школи и 

нешто другачији приступ  од момента преласка 

на рад од куће. Ту је до изражаја дошла ИТ 

писменост самих ученика, те развијене и 

устаљене радне навике. Уз стручну помоћ 

васпитача, веома изражен интересни рад, 

увођењем нових метода учења („помодоро“ 

техника) ученици су се брзо привикли на нове 

услове . Треба истаћи и одличну сарадњу са 

родитељима, као и одличну међусобну 

комуникацију и помоћ између самих ученика. 

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 

непосредном 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 

Сасвим изненада питања и теме из овог 

програмског подручја су у овој школској 

години добиле на већој важности.У домским 

условима акценат је стављен на хигијенске 

навике, развијање својих и препознавање 

туђих осећања, одупирање притиску од 

стране вршњака и правилном организовању 

слободног времена. Оствареност исхода у 

овом сегменту животних вештина могла би 

се оценити врло добром оценом. 

Приликом боравка и наставе од куће веома 

битне су биле теме везане за одговоран 

однос према свом и здрављу својих 

најближих, ризичном понашању, критичком 

односу према информацијама из медија и 

разних платформи, безбедности, стресу и 

што квалитетнијој анимацији слободног 

времена. Од стране васпитне службе Дома у 

овом сегменту рада коришћене су неке нове 

идеје и садржаји, чији се ефекти могу 

применити и у будућности. Може се рећи да 

су измењени услови рада и живота ученика и 

васпитача изродили и неке позитивне ефекте 

у  овладавању животним вештинама, као и 

организацији времена. 
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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. 

 

Оствареност исхода живота у заједници  

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. 

Посебан акценат је стављен на самосталност 

и  одговорност  ученика. Нормално, увек 

постоји један број деце које је теже 

покренути, па ту долази до изражаја улога 

васпитача. 

У овој школској години ученици, станари 

Дома, остали су ускраћени за неке од битних 

одредница оваквог колективног смештаја и 

живота. Дружење и међусобна комуникација 

су били преполовљени, због редукованог 

смештаја и наставе у школи, али и посете 

другим домовима ,“домијаде“, рад читавог 

спектра секција, усвајање и спознаја 

многобројних искустава су били 

онемогућени, а од изузетног су значаја за 

остваривање циљева и исхода везаних за ово 

програмско подручје. 

 

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, а од суштинског значаја је био у време онлајн рада. 

Нека искуства из тог периода биће драгоцена и за у будуће, у новој 

школској години. 
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Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад се примењивао само у појединим случајевима. 

Конкретно, у четири случаја се односио на побољшање личне хигијене 

и хигијене соба, као и поштовање основних начела Кућног реда Дома. 

Изречене су две опомене и два укора васпитача групе. 

Састанци 

васпитне групе 

У току 2020/2021. године одржано је укупно осам састанака. Динамика 

је одговарала организовању састанка једном месечно, међутим у време 

онлајн наставе ти састанци су били онемогућени, а и сваки од осам 

одржаних састанака је дуплиран са групом ученика која је те недеље 

била одсутна из  Дома. Састанцима је просечно присуствовало 20 

ученика, а проблематика о којој се расправљало били су живот и рад у 

Дому, организација живота и рада у измењеним условима, 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 случаја до случаја, али је била 

остварена са свим родитељима и у веома завидној динамици. У данима 

преласка  на онлајн рад, комуникација и рад са родитељима је постао 

изузетно значајан, динамичан и обострано користан. 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. Посебно је била значајна приликом организације и 

преласка на редукован рад и нарочито код ученика из уметничких 

одељења, специјално обдарених и приликом извођења блок наставе и 

професионалне праксе. Сарадња је  била  континуирана и одвијала се 

појачано углавном у време класификационих периода. Без обзира на све 

потешкоће сарадња са школама је успешно приведена крају. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

спортска забавне активности 

2 7 

 

Учешће ученика у осталим активностима 

манифестација број ученика 

   Индивидуална музичка такмичења 3 

   Школска такмичења 12 

 

 
 

  

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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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду XIII васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Младен Ранковић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 0 0 24 

 

Распоред ученика по школама 
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0 1 18 0 0 0 0 5 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

4 7 6 7 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,51 недовољан 4,24 4,24 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 3 1 0 0 
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Теме реализоване у XIII васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења и учење по плану 

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мапе ума 

4. Мотивација у учењу 

5. Радне навике: развијање и неговање 

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински и школски) 

7. Праћење тока и резултата учења и мере за побољшање успеха 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална оријентација 

10. Писање CV-a 

окт 

феб 

феб 

јун 

феб 

мар 

нов / феб / апр 

мај 

мај 

јун 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Организација слободног времена 

3. Здрави стилови живота: хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

4. Упознај себе 

5. Безбедно и небезбедно понашање 

6. Бонтон - култура живљења 

7. Стрес и начини његовог превазилажења 

8. Моја породица и живот у њој 

9. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

10. Сексуално и репродуктивно здравље 

11. Прихватање личних проблема и животних криза 

12. Морал и вредности 

13. Емоције и емоционалне тешкоће 

14. Хемијске и нехемијске зависности 

15. Вршњачко насиље и супротстављање притиску вршњака 

сеп 

окт 

окт 

нов 

нов 

нов / дец 

дец 

јан 

мар 

мар / апр 

апр 

апр 

мај 

мај 

јун 
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Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

2. Резилијентност – способност да адекватно реагујемо на стрес 

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

окт 

нов 

дец 

јан 

мар 

мар 

апр 

мај 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Васпитни рад у школској 2020/21. години спровођен је по предвиђеном плану 

рада. Захваљујући искуству из претходне школске године, рад на даљину 

(обављан због здравствене кризе у земљи изазване епидемијом болести 

COVID-19) у периоду од 30. 11. до 18. 12. 2020. године и од 8. 3. до 18. 4. 

2021. године, прошао је без потешкоћа уз благе измене у редоследу 

обрађивања васпитних тема. 

Због специфичности у раду ове школске године оличене у боравку ученика у 

дому у групама, све теме обрађиване су дуже, у више наврата или на више 

начина – директним путем и на даљину. Овакав начин рада показао се као 

мање ефикасан и представљао је препреку континуираном васпитном 

деловању с обзиром на смањене могућности комуникације и контроле 

ученика. Ученици нису испаштали у погледима поклоњене пажње или 

обрађеног материјала, али је половичност у директном контакту несумњиво 

оставила последице на дисциплину, радне навике, спровођење обавеза, 

одржавање хигијене и присност у односу на претходне године. 

Годишњим планом рада предвиђено је да се у сваком месецу осим септембра 

обради бар по једна тема из сваког програмског подручја. Ове школске године 

посебна пажња посвећена је темама из области животних вештина, нарочито 

онима које се односе на здравље и превазилажење проблема изазваних 

стресом. Септембар је био посвећен темама из области адаптације на живот у 

дому и превенцији у борби са вирусима. 

У периоду када је организован рад на даљину, у децембру, марту и априлу, 

васпитни рад реализован је путем различитих средстава комуникације (IM 

апликација, SMS-а, телефонских позива). Ученици су групна обавештења 

добијали путем специјално формиране групе на Viber апликацији, а директан 

васпитни рад, укључујући и обрађивање васпитних тема, обављан је углавном 

путем телефонских разговора. 

Месец јун био је посвећен последњим напорима за побољшање школског 

успеха. Такође, с обзиром на велики број ученика четврте године и ученике 

који су школску годину завршавали обавезном праксом у својим местима, јун 

је био обележен и постепеним смањивањем групе због исписивања ученика. 
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Програмско 

подручје 
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. 

 

Пошто су ученици старијих разреда раније 

боравили у Дому и нису исказивали 

проблеме са адаптацијом, сва пажња 

усмерена је на четири ученика првог 

разреда. Сви ученици врло брзо су 

остварили све исходе. Тројица ученика првог 

разреда Прве техничке школе брзо су се 

спријатељила што је значајно утицало на 

адаптацију на живот у дому и лако 

прихватање одвојености од куће, а један 

ученик прве године Средње музичке школе 

„др Милоје Милојевић”, будући да је врло 

комуникативан, брзо се уклопио са осталим 

ученицима из групе и није исказао никакве 

проблеме у остваривању постављених 

циљева. 

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. 

 

Процена остварености исхода из ове 

програмске групе знатно је отежана начином 

рада ове године који је укључивао само 

половични боравак ученика у дому. Оно што 

се може закључити је да скоро ученици из 

групе остварују све исходе када бораве у 

дому. Значајан пад у успеху појединих 

ученика у односу на донети успех показује 

да бар неки исходи нису остварени у 

потпуности, али из индивидуалних 

разговора и праћења живота и рада ученика 

то се не може закључити. 

Исходи који нису остварени код свих 

ученика су следећи: 

- један ученик не показује заинтересованост 

за учење и постизање школског успеха 

- два ученика не испуњавају редовно 

школске обавезе 

- један ученик не доноси одговорно одлуке 

које имају последице на његов 

професионални развој 

Горепоменути ученици посебно су праћени, 

саветовани и мотивисани, са мање или више 

успеха. Обављени су разговори са њиховим 

родитељима и педагогом. Сви исходи су 

постигнути делимично до краја школске 

године, али не би се могло рећи да су 

остварени у потпуности. 

Животне - реално сагледава себе, Сви ученици васпитне групе без проблема су 
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вештине 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 непосредном 

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. 

 

остварили све исходе из области животних 

вештина. С обзиром на наставак кризне 

здравствене ситуације у земљи, критеријуми 

за остваривање исхода везаних за здравље и 

одржавање хигијене подигнути су на виши 

ниво, али и са строжим нормама резултати 

су на задовољавајућем нивоу. Хигијена соба 

на нивоу групе била је на врло високом 

нивоу што је исказано једним од најбољих 

резултата при оцењивању хигијене соба на 

нивоу Дома. У погледу поштовања и 

исказивања емоција поједини ученици који 

су имали проблема са овим сегментом 

претходних година, сада испуњавају исходе 

са много мање труда. У групи нема ученика 

који исказују било какве знаке болести 

зависности. У погледу коришћења слободног 

времена, ученици су врло разноликих 

занимања и интересовања и своје слободно 

време користе за одмор и бављење хобијима 

на задовољавајући начин. 
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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. 

 

Модус овогодишњег рада оставио је 

нарочите последице на социјални живот у 

дому. Број ученика у дому стално је 

одржавана испод половине капацитета, 

већина групних активности је забрањена а 

највећи део секција отказан. У оваквим 

условима, иако је тешко проценити 

оствареност појединих исхода, врло је битно 

констатовати да су сви исходи из ове групе 

остварени од стране свих ученика групе. 

 

Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад био је примарни облик рада са ученицима. У 

периоду када ученик борави у дому, индивидуални рад и рад у малим 

групама били су преферирани облици рада због епидемиолошке 

ситуације, и доказане ефикасности, док је за време учениковог боравка 

код куће, у недељама похађања наставе онлајн, индивидуални облик 

рада био готово једини примењивани облик комуникације. Овакав рад 

показао се као есенцијалан јер омогућује прилагођавање сваком 

ученику понаособ, његовим потребама и афинитетима, а у исто време 

омогућава потпуну посвећеност васпитача и ученика разговору. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад примењиван је у случају осам ученика. Код 

двојице ученика, појачан васпитни рад био је примењиван две до три 

недеље, због личних проблема ученика и окончан је након побољшања 

ситуације. Код шесторице ученика појачан васпитни рад за циљ је имао 

промену понашања што је уродило плодом у три случаја, док је код 

тројице ученика наставак нежељеног понашања довео до казни у виду 

опомене васпитача, и код једног од њих, након опомене – укором 

васпитача. Код тих ученика појачан васпитни рад настављен је до краја 

школске године. 
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Састанци 

васпитне групе 

У школској 2020/21. години, одржано је осам састанака XIII васпитне 

групе. Састанци су одржавани једном месечно, осим у децембру и 

марту због потпуног преласка ученика на онлајн рад. 

На одржаним састанцима, теме су биле разноврсне, углавном се тичући 

тренутно актуелних питања у домском животу, преко изношења 

статистичких података, обавештавања о одлукама Педагошког већа и 

подсећања на правила поступања у случајевима непогода, до разговора 

о евентуалним проблемима на нивоу групе и дома. 

Сви састанци одржавани су по два пута (по један за сваку групу 

ученика), и укупна посећеност кретала се у распону од деветнаест до 

двадесет три ученика.  

Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима ученика обављана је двосмерно. Поједини 

родитељи били су врло ажурни у контактирању васпитача, док су се 

јављали и случајеви родитеља који нису испољавали претерану 

заинтересованост за контактом. Сви родитељи благовремено су 

обавештавани о свим евентуалним проблемима и предузетим мерама, а 

при контактима било је разговора о здрављу, школском успеху и 

адаптацији на домски живот. Већина контаката остварена је телефоном, 

док су у мањем броју случајева разговори обављани уживо, када 

родитељи лично преузимају децу из дома. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама у највећој мери обављана је на даљину, 

телефонским разговорима и путем e-mail-а. После евалуационих 

периода, оцене и изостанци проверавани су личним одласком у школе. 

Школско особље било је предусретљиво и сарадња са школама текла је 

без проблема, упркос повременим компликацијама изазваним 

компликованошћу приступа електронском дневнику. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

литерарна секција забавне активности 

1 7 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

интересни рад – енглески језик 

рад са компјутерима 

Секције и 

комисије 

интересна група за енглески језик 

културно забавни живот 

туристичка секција 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду XIV васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Дражен Павић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 2 2 24 
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4 0 13 0 0 0 7 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

5 4 9 6 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,11 3,44 4,20  

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 0 2 0 0 

 

  



 

108 
 

Теме реализоване у XIV васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Мотивација у учењу 

4. Радне навике: развијање и неговање 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање- фазе и активности 

окт 

окт 

окт 

нов 

јан 

феб 

нов / феб 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Емоције и емоционалне тешкоће 

3. Вршњачко насиље 

4. Здрави стилови живота - хигијена, здравље, исхрана и физичка активност 

5. Прихватање личних проблема и животних криза 

6. Лепоте и проблеми младалачке љубави 

7. Играј за живот (хемијске и нехемијске зависности) 

8. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

9. Стрес и начини његовог превазилажења 

10. Ризична понашања и управљање ризицима 

11. Проблеми у доба адолесценције 

12. Психосоцијални аспекти здравља младих 

13. Морал и вредности 

14. Превенцијом против вируса 

15. Организација слободног времена 

јан 

дец 

окт 

апр 

апр 

мар 

апр 

мар 

апр 

апр 

феб 

мар 

мај 

дец 

дец 
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Живот 

у 

заједници 

1. Утицај масовних медија на развој личности 

2. Уважавање различитости. 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. Односи са вршњацима, сарадња у групи, тимски рад 

8. Спорт и насиље 

9. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

дец 

мар 

мај 

мај 

мар 

мар 

нов 

апр 

јан 

Укупно  37 тема 

Реализација 

План и програм је реализован у потпуности у директној комуникацији са 

ученицима.  Ученици су у школама наставу похађали сваке друге недеље, 

због чега су у Дому једне недеље боравили само ученици Техничке школе 

(њих 13), док је осталих  11 ученика који похађају Прву гимназију и Средњу 

стручну школу у Дому боравило следеће недеље. Рад је прилагођен  условима 

пандемије и са ученицима се комуникација обављала индивидуално у малим 

групама, а у складу са њиховим присуством у Дому. У периодима када су 

ученици наставу похађали онлајн, комуникација је била прилагођена 

ситуацији и спровођена је путем вибер групе и  индивидуално путем 

телефонских позива. Здравствено стање свих ученика било је добро. 

 
Програмско 

подручје 
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. 

 

Ученици су упознати са: 

•Кућним редом Дома 

•Правилником за васпитни рад у Домовима 

ученика 

•Правилником о похвалама и наградама 

ученика и  о дисциплинској и материјалној 

одговорности. 

На крају септембра месеца, два ученика су се 

исписала. Разлог исписивања није био 

проблем са адаптацијом, већ то што су у 

Крагујевац дошли да би играли фудбал , али 

нису добили исписницу из свог места, па су се 

вратили. Адаптација ученика на живот у Дому 

ове школске године је представљала проблем, 

поготово код два ученика, један је “патио” за 

кућом током читаве године, док други није 

могао да испуни школске и домске обавезе на 

адекватан начин. Све теме везане за 

Адаптацију на живот у Дому реализоване су 

непосредном контакту са ученицима кроз 

индивидуални рад. 
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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. 

 

Све теме из ове области су успешно 

релизоване. Овакав нначин реализације 

наставног плана и програма, ученицима није 

нарочито прихватљив. 

Успех током школске године код већине 

ученика није био на адекватном нивоу. Код 

ученика заврних разреда, примећена је 

велика доза опуштености и немотивисаности 

за рад и учење. 

Од свих ученика издвојио се само један који 

је показао амбицију и узео учешће на 

такмичењу из физике и математике, при 

чему је и освојио награде на републичком 

нивоу. 

Један ученик првог разреда имао је велике 

проблеме у савладавању градива. Разлог је 

искључиво у његовој незаинтересованости и 

недовољном ангажовању. Са учеником се 

радило на подизању мотивисаности за рад, 

бодрењу и указивању на значај стицања 

образовања. 

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 непосредном 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

Тежиште током ове школске године било је 

на темама везаним за здавствено васпитање, 

Акценат је стављен на теме везане за  

превенцију вируса и личну хигијену, 

понашање за време пандемије и слично. 

Ученицима првог разреда биле су 

интересантне теме: “Емоције и емоционалне 

тешкоће” и “Прихватање личних проблема и 

животних криза”, јер су их емотивно дотакле 

и помогле у превазилажењу проблема са 

којима су се суочили. 

Током школске године није било 

конфликтних ситуација и притисака 

вршњака. Евентуалне несугласице су 

решаване у ходу дирекном комуникацијом и 

без већих потешкоћа. 

Ученици су се суочили са вишком слободног 

времена због скраћених часова у школама и 

колико су услови дозвољавали слободно 

време су проводили на спортским теренима 
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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. 

 

Дома. 

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.  

Са ученицима се у више наврата разговарало 

о различитостима, толеранцији и поштовању 

права других, отвореној комуникацији и 

сузбијању дискриминација. 

Двојица ученика завршних разреда нису се, 

и поред упозорења васпитача, придржавала 

епидемиолошких мера, те су кажњени 

Укором васпитача. 

У осталим ситуацијама ученици су 

испољавали пожељне облике понашања у  

односима са вршњацима и одраслима.  

Због епидемиолошких мера, секција 

Драмски студио није радила. 

 

 

 

 
Индивидуални Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 
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рад потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученика. 

Појачан 

васпитни рад 

Са кажњеним ученицима разговарало се о примени мере ”Друштвено-

корисни рад” и начину на који би требало да буде остварен. Ученици и 

њихови родитељи нису били сагласни са оваквом мером, па су 

напустили Дом. 

Састанци 

васпитне групе 

Одржано је седам састанака васпитне групе, на којима се анализирао: 

•процес адаптације ученика на живот у Дому, 

•изабрано је руководство, 

•безбедност ученика, 

•анкета о  пруженим услугама у Дому, 

•одржавање наставе у условима пандемије и потешкоћама везаним за 

одржавањем праксе ученика, 

•успех ученика, 

•поштовање Кућног реда са тежиштем на анализи хигијене у собама и 

оценама на прегледу соба, 

•текући проблеми. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима били су везани за: 

•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. 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Секције и 

комисије 

драмски студио 

женска кошарка 

домска заједница 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду XV васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Бојан Радовановић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

26 1 1 26 

 

Распоред ученика по школама 
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0 0 22 0 0 0 4 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

12 0 9 5 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,54 4,26 4,26 4,26 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

4 0 0 0 0 0 

 

  



 

114 
 

Теме реализоване у XV васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Стратегија  учења 

3. Мотивација у учењу 

4. Пажња и коцентрација 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање- фазе и активности 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Каријерно вођење 

10. Помоћ вршњака у учењу 

окт 

дец* 

дец* 

феб 

мар 

нов / феб / апр / јун 

дец* 

феб 

мај 

мар* 

Животне 

Вештине 

1. Одржавање хигијене 

2. Здравствена култура 

3. Спречавање ширења заразних болести 

4. Морал и вредности 

5. Здрави стилови живота 

6. Хемијске зависности 

7. Нехемијске зависности 

8. Сексуално и репродуктивно здравље 

9. Супротстављање притиску вршњака 

10. Безбедно и небезбедно понашање 

11. Организација слободног времена 

12. Вршњачко насиље 

13. Стрес и начин његовог превазилажења 

окт 

нов / јун 

сеп / окт 

нов 

феб 

мар* 

апр* 

апр 

мај 

мар* 

окт 

јун 

јан 
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Живот 

у 

заједници 

1. Критички однос према информацијама на интернету 

2. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

3. Комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

4. Подршка и помоћ особама са потешкоћама 

5. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

6. Одговорно понашање према заједници 

7. Сарадња у групи, тимски рад 

8. Спорт и насиље 

9. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

мај 

нов 

јан 

феб 

мар / апр* 

јун 

мај 

мај 

окт 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

Сви планови и програми васпитног рада предвиђени Годишњим планом рада 

су сходно епидемиолошкој ситуацији и начину спровођења наставе 

реализовани у највећем делу. Са ученицима се ради на процесу адаптације на 

нову средину, Дом, школу. Ученици се упућују на рад сеција Дома, 

интересних група у мери коју дозвољава тренутна епидемиолошка ситуација. 

Појачан је васпитни рад у погледу редовног и активног учења а све у циљу 

постизања што бољег школског успеха. Услед превременог одласка на зимски 

распуст теме које су предвиђене за месец децембар (Стрес и начин његовог 

превазилажења, Комуникација у фрустрирајућим ситуацијама) су пренете у 

месец јануар у другом полугодишту. Васпитни рад је текао по предвиђеном 

плану. Укупно је обрађено свих 36 тема, неке су теме обрађене једанпут, а 

неке због актуелне ситуације и више пута у зависности од потребе. 

Реализација тема се одвија са ученицима који имају редовну наставу у школи 

те недеље, док се са ученицима који су онлајн комуникација одвија преко 

Вибер групе, смс и телефонским контактима, а посебан акценат је био  на 

свакодневном и редовном извршавању школских обавеза. Велика пажња 

поклоњена је очувању и превентиви здравља ученика кроз поштовање 

донетих мера, Кућног реда (проширење Кућног реда), мерења ТТ, социјално 

дистанцирање, одржавање личне хигијене и др. Радило се на изналажењу 

начина и тема како би се ученици додатно мотивисали, на завршним 

радовима са матурантима, на припремама за упис на факултете. Са 

завршетком школске године ученици су раздужени, исписани и напустили су 

Дом. 

 
Програмско 

подручје 
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 

Сви исходи који се односе на адаптацију на 

живот у Дому су остварени на сазнајном 

нивоу  готово  код свих ученика. Ученици су 

се добро адаптирали на услове живота у 

Дому. Поштовање Кућног реда је било на 

високом нивоу код свих ученика. Један 

ученик је имао проблема са буђењем, 

поштовањем Кућног реда, т.ј. редовности 
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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. 

 

похађања наставе. Уз појачан рад (разговори 

са учеником), сарадњом са родитељем, као и 

ангажовањем других ученика из васпитне 

групе проблем је превазиђен.Ученици знају 

правила Дома и поштују их, свесни су 

сопственог окружења, прихватају живот и 

рад у Дому. На вољном нивоу оствареност 

исхода је потпуна, па и када дође до 

проблема, ученици су спремни да потраже 

помоћ (посебно код извршавања школских 

задатака). Ученици су спремни да помогну 

једни 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. 

 

Исходи који се односе на област учења и 

школску успешност су реализовани и  

потпуно остварени. Ученици углавном имају 

стечене навике учења, знају да примене 

разне методе и технике учења, како би 

постигли жељени успех. Већина ученика 

редовно извршава школске обавезе, зна да 

процени сопствени успех, али и разлоге 

потешкоћа код појединих предмета и 

материја. До пада постигнућа дошло је код 

три ученика  3. разреда, због нередовног 

праћења наставе на даљину, неизвршавања 

школских задатака као и нередовног учења. 

Код два ученика је дошло до побољшања 

успеха, а један ученик је задржао слаб успех 

. Ученици 1. разреда (11 ученика) су се 

изузетно добро адаптирали, редовно и 

активно уче и сви имају висок успех на крају 

школске године. Код свих ученика завршних 

разреда остварени су и емоционални и 

вољни исходи. Код њих  постоји потпуна 

контрола над планирањем процеса учења, 

времена извршавања својих обавеза, као и 

могућностима за даље школовање и 

професионални развој. 

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 

Сазнајни/ когнитивни исходи су у 

потпуности реализовани. Ученици имају 

сазнања о акуелној епидемиолошкој 

ситуацији, као што и говоре теме (здрави 

стилови живота, одржавање хигијене, 

спречавање ширења заразних болести...), а 

свесни су и последица негативних животних 

навика. Ученици воде рачуна о хигијени, 

сопственом здрављу и углавном 
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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 непосредном 

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. 

 

упражњавају здраве животне стилове. Више 

је рађено на темама о безбедном понашању, 

ризичном понашању, о здравим стиловима 

живота, одржавању хигијене, здраве исхране 

и бављења физичком активношћу. Ученици 

знају да препознају сопствена и туђа осећања 

и спремни су да помогну другима. Код 

неколико ученика изостаје спремност да 

говоре о сопственим емоцијама и 

осећањима.Упознати су са вештинама 

комуникације, међусобно  су добро 

повезани, имају добру комуникацију као и 

сарадњу са групним васпитачем. Потребно је 

даље радити на упознавању са значајем 

невербалне комуникације. Подстицани су да 

сами траже помоћ, како од васпитача тако  и 

од других ученика Дома, педагога. На основу 

испитивања која су спровођена кроз 

анкетирање ученика по васпитним групама , 

исходи везани за безбедност ученика су 

остварени. Сви испитани ученици се у Дому 

осећају безбедно и мишљења су 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, 

Групна динамика је  на високом нивоу. 

Ученици осећају припадност групи, активно 

учествују у активностима везаним за 

васпитну групу и Дом. У раду са групом на 

развијању односа са другима, највећу помоћ 

сам имао од старијих ученика групе. Код 

остваривања исхода који се односе на 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања и 

конструктивну комуникацију. Остварена је 

добра сарадња између ученика завршне 

године и млађих ученика, уз подршку и 

помоћ коју су старији ученици пружали 

млађима (посебно у процесу учења). 

Закључак је да је вољни исход који се односи 

на спремност да пруже помоћ онима који 

имају потешкоће, остварен на високом 

нивоу. Ученици конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и ризичне ситуације. Такође 

бих нагласио да се један ученик завршне 
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- 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. 

 

године исписао и напустио Дом (у јануару) 

због немогућности сталног боравка у Дому, а 

услед донете мере о присутности 50%  

капацитета ученика у Дому.  Један ученик је 

негативно оценио сарадњу у соби из разлога 

што је увек био сам у соби због смена у 

Дому. У васпитној групи већина ученика  зна 

да на конструктиван начин решава сукоб као 

и да слободно изнесе своје мишљење. 

 

Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи, као и личним 

активностима и потребама ученика. Посебна пажња је посвећена 

ученицима 1. разреда у процесу прилагођавања на нову средину, Дом, 

школу, услед одвојености од куће и породице. Сви проблеми који су се 

јављали су решавани у разговору са ученицима, саветовању, пружању 

помоћи и подршке. Индивидуално се посебно  радило на процесу учења 

и постизања што бољег успеха ученика. У периоду извођења наставе на 

даљину индивидуални рад  је настављен путем вибер групе ( Артем-15), 

смс порука и телефонских разговора са ученицима. Ученици су 

саветовни да свакодневно и редовно извршавају своје школске обавезе. 

Доста разговора је вођено на тему заштите и превентиве здравља, 

поштовања мера, значаја хигијене, здравих стилова живота, као и 

бављење физичкиим активностима у функцији здравља и одржавања 

физичке кондиције. 

Појачан 

васпитни рад 

Није било потребе за појачаним васпитним радом, али је постојала 

континуирана комуникација, сарадња, као и упућивање ученика на 

разговор код педагога Дома. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном  групом су организовани углавном на месечном 

нивоу, а и према потреби ученика када је требало организовати неку 

активност или на захтев ученика. Укупно је одржано седам састанака 

васпитне групе до краја школске године и присуствовао је различит 

број ученика ( у зависности од броја ученика текуће недеље). Ученици 

су редовно обавештавани о свим одлукама Педагошког већа Дома 

ученика средњих школа у Крагујевцу, као и мерама Владе Републике 

Србије. Разговарано је о постигнутом успеху, вршене су анализе успеха 

и изостанака ученика, о поштовању кућног реда, о хигијени соба, о 

коришћењу слободног времена, о заједничким просторијама, као и 

другим актуелним питањима. Ученицима је пружана помоћ и подршка у 

погледу учења и извршавања школских обавеза. 
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Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима су се одвијали редовно, путем телефона, смс 

порука или доласком родитеља у Дом. Већина родитеља је остварила 

добру сарадњу са групним васпитачем, док је код 4 ученика контакт  

остварен само са мајком или оцем (разведени родитељи, преминули и 

сл.). За време преласка на подељену наставу (недеља редовно, недеља 

на даљину), па све до краја текуће школске године (разговарано је о 

здравственом стању ученика, укућана, о епидемиолошкој ситуацији, 

текућим проблемима, у вези преузимања сведочанстава и прикупљања 

документације за упис) са свим родитељима је остварена добра 

комуникација и  међусобна сарадња, а све у општем интересу здравља 

ученика и редовног испуњавања свих школских обавеза ученика. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама се одржавала редовно и била је добра. Остварен је 

успешан контакт са разредним старешинама, професорима и педагозима 

школа (нарочито код преласка на наставу на даљину и усклађивању 

рада школа са Домом ученика, услед смањења капацитета Дома на 

максималних 50% од укупног броја ученика). Такође за време 

одржавања онлајн наставе, постојала је сарадња са педагогом у Дому 

ученика и школама. Неки текући проблеми у погледу наставе су 

успешно решавани на релацији између разредних старешина и  групног 

васпитача ученика. 

 
Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

кошарка фудбал стони тенис стрељаштво теретана одбојка 
забавне 

активности 

3 6 2 1 6 1 1 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

члан Савета Домске заједнице (ученички парламент) 

члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Секције и 

комисије 

мали фудбал (дечаци) 

мали фудбал (девојчице) 

теретана 

забавне активности 
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Извештаји васпитача по васпитним групама 
 

 Извештај о раду XVI васпитне групе за школску 2020/21. годину, 

васпитач Дејан Радевић: 

 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

29 1 0 28 

 

Распоред ученика по школама 
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2 9 10 0 3 2 3 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

11 6 6 6 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,46 4,25 4,29 4,29 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

3 1 0 0 1 0 
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Теме реализоване у XVI васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

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 

сеп 

сеп 

сеп 

нов 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења  и учење по плану   

2. Стратегије учења 

3. Мотивација у учењу 

4. Пажња и концентрација 

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински, школски) 

6. Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање успеха 

7. Учење, памћење и заборављање- фазе и активности 

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионални развој 

10. Помоћ вршњака у учењу 

окт 

дец / јан 

апр* 

мар* 

нов 

мар* 

феб 

феб 

апр* 

сеп 

Животне 

Вештине 

1. Одржавање хигијене 

2. Здравствена култура 

3. Спречавање ширења заразних болести 

4. Морал и вредности 

5. Здрави стилови живота 

6. Хемијске  зависности 

7. Нехемијске зависности 

8. Сексуално и репродуктивно здравље 

9. Супротстављање притиску вршњака 

10. Безбедно и небезбедно понашање 

11. Организација слободног времена 

12. Вршњачко насиље 

13. Стрес 

окт / мај 

мар* 

сеп 

апр* 

нов 

мар* 

апр 

мај 

дец* 

мар* 

мај 

феб 

феб 
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Живот 

у 

заједници 

1. Критичан став према информацијама са интернета 

2. Уважавање различитости. Толеранција, поштовање права других 

3. Комуникација у фрустрирајућим ситуацијама 

4. Подршка и помоћ особама са потешкоћама 

5. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

6. Одговорно понашање према заједници 

7. Сарадња у групи, тимски рад 

8. Спорт и насиље 

9. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

мај 

мај 

нов 

дец 

мај 

окт 

дец* 

дец / јан 

окт / дец 

 * онлајн 

Укупно  36 тема 

Реализација 

Због ранијег зимског распуста две теме из децембра су обрађене у јануару. 

Због пандемије рад се у марту и првој половини априла одвијао онлајн. 

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 складу са 

актуелном ситуацијом. У другом полугодишту (март и април)  због ширења  

пандемије одређени број тема је обрађен онлајн, а акценат је био на темама 

које су биле адекватне за новонастале услове: 

Здравствена култура; 

Безбедно и небезбедно понашање; 

Хемијске зависности; 

Мере за побољшање успеха. 

Васпитни рад је текао по предвиђеном програму до појаве пандемије. Неке  

теме су обрађене једном, а неке више пута, у зависности од потребе. 

 
Програмско 

подручје 
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. 

Уредбом Владе Републике Србије ученици 

могу боравити у дому сваке друге недеље 

(свакодневна настава), а  када имају онлајн 

наставу бораве кући. Исходи су остварени  

код свих ученика. Ученици разумеју своја 

права и обавезе, организацију рада у дому, 

поштују Кућни ред дома.  

Ученици који су први пут боравили у дому 

успешно су се адаптирали и прихватили 

одвојеност од куће, иако су сваке друге 

недеље боравили у дому. Ученици су 

упознати са окружењем дома и школе као и 

са радом стручних служби преко којих могу 

добити све битне информације и помоћ. 
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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. 

 

У овој области исходи су у потпуности 

остварени код 26 ученика и код три ученика 

делимично (ради се о ученицима другог и 

трећег разреда којима није одговарао онлајн 

рад).  

Успешно примењују ефикасне стратегије 

учења и поштују време учења у дому које је 

било флексибилно. 

Након првог тромесечја код ученика са 

нешто слабијим успехом предузете су 

одговарајуће мере за побољшање успеха: 

појачано учење, помоћ васпитача, помоћ 

старијих ученика. Ученици знају да 

успешно планирају своје  школске обавезе. 

Код   матураната постоји потпуна контрола 

над планирањем процеса учења, како у 

школи тако и за пријемни испит. Један 

матурант се у марту месецу исписао због 

немогућности да стално борави у  дому.  

Услед пандемије део наставе  се одржавао 

путем дигиталних медија и сви ученици су 

успешно савладали предвиђени програм. 

Успех је задовољавајући. Сарадња међу 

ученицима у току пандемије  је била на 

високом нивоу. 

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 

Ученици јасно разумеју значај здравља и 

примењују одлике здравих животних 

стилова. 

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 атмосфера узајамног поверења. 

Имају добру међусобну комуникацију и 

комуникацију са групним васпитачем. Са 

критичким ставом прихватају информације 

из медија и окружења. 

Сви ученици су упознати са разним 

облицима ризичног понашања и умеју да 

препознају  и избегну ризичне  ситуације  и 
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према информацијама и 

вредностима исказаним у 

медијима и непосредном 

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. 

 

о томе обавесте родитеље или васпитаче. 

На основу испитивања, исходи који се 

односе на безбедност ученика су остварени. 

Сви испитани ученици се у дому осећају 

безбедно, сматрају да насиље у дому није 

присутно. 

Знају да ефикасно користе слободно време 

користећи све услове које им дом пружа 

прилагођене епидемиолошкој ситуацији. 

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, 

Групна динамика је  на  високом нивоу. 

Кохезија групе је задовољавајућа, иако је 

било потребно више времена да се ученици 

међу собом упознају због боравка у дому 

сваке друге недеље. 

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 млађима. 

Може се  закључити да је вољни исход који 

се односи на спремност да пруже помоћ 

онима који имају тешкоће, остварен. 

Ученици конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и ризичне ситуације.  

Ученици знају да  аргументовано и 

слободно износе сопствено мишљење, воле 

конструктивни дијалог и показују 

спремност да прихвате исход. 
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- иницира или прихвата 

промене усмерене ка 

унапређивању квалитета 

живота у дому, 

- 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 

активностима и потребама ученика. Са ученицима првог разреда 

акценат је био на адаптацији и савладавању потешкоћа у учењу. Рад је 

настављен и у току онлајн наставе кад су сви ученици били код куће, 

сталним разговорима о актуелним темама, пре свега о здрављу и 

одговорном понашању. 

Појачан васпитни 

рад 

Појачан васпитни рад је спроведен код једног ученика (матурант) који 

је након матурске прославе дошао у Дом у припитом стању. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно са 

групом која је те недеље боравила у дому.Укупно је одржано осам 

састанака на којима је дискутовано о свим актуелним темама живота у 

дому. Констатовано је да су односи и хигијена у васпитној групи на 

високом нивоу. И у току паузе одржавана је свакодневна 

комуникација путем вибер групе. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима остваривани су према потреби и 

интересовању. Са појединим родитељима сарадња је била стална док 

је са другима била повремена. Сарадња се најчешће одвијала 

телефонским путем   у зависности од дешавања у дому и школи. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама је била редовна на недељном нивоу и контакт са 

разредним старешинама и професорима  је био сталан. У почетку 

више пажње је посвећено ученицима првог разреда. Након преласка 

на онлајн рад  настављена је даља комуникација како би се ученицима 

пружила потребна помоћ у савладавању градива. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

кошарка одбојка фудбал стони тенис шах 

4 2 6 3 2 

 

 

 
 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Председник  Дисциплинске комисије 

Председник Пописне комисије 

Кординатор рада спортских секција 

Секције и 

комисије 

кошарка 

одбојка 

забавни клуб 

теретана 
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Извештај ментора о реализацији рада приправника у другој васпитној групи 

 

Приправник васпитач, мастер права, почела је са припрвничким стажом у Дому ученика 

средњих школа Крагујевац, 3.11.2021. године. На самом почетку, приправница је упозната са 

организацијом рада Дома ученика, као и обавезама и правима запослених. Посебан акценат 

стављен је на рад друге васпитне групе и начин функционисања васпитне службе.  

Приправница је упозната са  прописима из области образовања и васпитања и педагошком 

документацијом која се води на нивоу установе. 

Рад са приправницом био је орјентисан на израду педагошке документације и упознавање са 

ученицама друге васпитне групе. Почетне  активности  увођења у  посао су биле усмерене на 

њено присуство свим активностима у другој васпитној групи, као и присуство свим 

активностим које су се дешавале на нивоу Дома. По завршетку активности  бавиле смо се 

анализом истих.  Уз асистенцију ментора реализовала је поједине активности на нивоу 

васпитне групе. Осим тога пратила је активности ученика, водила бројно стање ученика, 

присуствовала је Педагошким већима, обављала ноћне прозивке, контролу хигијене соба и 

имала је неколико самосталних дежурстава. 

Због специфичног рада у овој школској години и преласка ученика на он лајн наставу, 

приправница је у том периоду била активно укључена у радв друге васпитне групе преко 

Гугл учионице. Пратила је и све активности ментора које су се одвијале током рада од куће.  

Приправница је била у обавези да израђује месечни и недељни план рада, да пише припреме 

за теме из области васпитног рада, пише недељну артикулацију и води свој дневник рада. 

Дневник рада садржао је запажања о активностима ученица и о раду са децом, као и 

запажања о свим активостима које је пратила у Дому. 

Током ових месеци, приправница је успешно савладала све облике рада у групи, остварила 

је добру комуникацијом да ученицима и запосленима у Дому, оспособљена је да води и 

разуме педагошку документацију.  

Ментор  

Иванка Крајишник 
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Преглед обављања рада приправника у другој васпитној групи 

 

Као приправник у другој васпитној групи у Дому ученика средњих школа почела сам са 

радом 3. новембра 2020. године. Обављање приправничког стажа уз асистенцију ментора 

Иванке Крајишник обухватало је рад са ученицама ове васпитне групе, праћење њихових 

активности у Дому, обављање индивидуалних и групних разговора.  

Такође, присуствовала сам Педагошким већима. Обављала сам главно и помоћно дежурство 

уз помоћ ментора и била сам у ноћној прозивци.  

Обрађивала сам следеће теме: Чиниоци школког успеха и неуспеха, Безбедност у Дому, 

Мапе ума, Организација слободног времена, Како се изборити са стресом, Основна начела 

функционисања породице, Учење, памћење и заборављање - фазе и активности, Изражавање 

осећања, Основе добре комуникације, Играј за живот (хемијске и нехемијске зависности), 

Брзо читање, Мотивација у учењу, Конфликти – пут ка конструктивном решавању 

конфликата, Толеранција и поштовање права других, Од предрасуда и стереотипа до насиља 

и дискриминације, Предности и мане онлајн наставе, Анализа успеха; Како побољшати 

успех, Каријерно вођење, Култура читања, говора и писменог општења, Међулична 

наклоност – пријатељство, Бонтон – култура живљења, Друштвене мреже и безбедност на 

интернету.  

Теме васпитног образовног рада које сам обрадила са ученицама уз присуствовање ментора 

су: Култура читања, говора и писменог општења и Бонтон – култура живљења.  

Менторка ме је посаветовала на који начин свој рад могу да унапредим, дајући ми конкретне 

савете када је у питању коришћење одређених метода и облика рада. 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 присуствовала током године био је 

подстицајан, саветодован, остварила сам добру међусобну комуникацију са ученицама Дома.  

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

се контролом хигијене соба свих ученика Дома и посебно провером примене против 

епидемиолошких мера. Присуствовала сам радионицама Нутриционистичког клуба и 

предавањима ,,Родно засновано насиље“ и ,,Заштита репродуктивног здравља“ и Литералној 

вечери посвећеној Дану примирја. 

Васпитач приправник 

Оља Стошић 
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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 2020/21. године. У том 

смислу формиране су секције, комисије и клубови и то:  

1. Ликовна секција  

2. Литерарна секција   

3. Секција за културно уметничко стваралаштво, у оквиру које раде следеће 

секције, чији рад је искључиво такмичарског карактера и везан је за припрему учешћа 

на такмичењима у оквиру Домијада: 

                3.1.   драмски приказ  

                3.2.   секција за поетско сценски израз  

                3.3    секција за класичну музику 

                3.4    секција за популарну музику 

                3.5.   секција за етно музику 

                3.6.   фолклорна секција  

                3.7.   плесни студио  

4. Секције за спортску активност такмичарског карактера, у оквиру које 

раде следеће секције, чији рад је поред рекреативног, такође и такмичарског 

карактера и везан и за припрему учешћа на такмичењима у оквиру Домијада: 

4.1. секција за мали фудбал 

4.2. одбојкашка секција 

4.3. секција за стони тенис 

4.4. кошаркашка секција 

4.5. шаховска секција 

4.6. секција за стрељаштво 

5. Секције за активност ученика нетакмичарског карактера 

5.1. новинарска секција 

5.2. инфо секција 

5.3. ажурирање сајта 

5.4. секција за естетско уређење Дома и околине 

5.5. секција за културно забавни живот 

5.6. туристичка секција 

5.7. театар клуб 

5.8. нутриционистички клуб 

5.9. теретана      

5.10. плесни клуб Артем 

5.11. фитнес 

5.12. бадмингтон 

5.13. клуб забаве  

6. Комисије у Дому 

6.1. савет домске заједнице 

6.2. обележавање значајних датума 

6.3. комисија за стандард и исхрану ученика 

6.4. комисија за хигијену и уређење Дома 

6.5. комисија за процену штете 

6.6. комисија за дисциплинску одговорност ученика 

7. Секција интересних група: 

7.1.  интересна група српски језик и књижевност 

7.2.  интересна група енглески језик 

7.3.  интересна група физика и математика 

7.4.  интересна група хемија 
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7.5.  интересна група информатика 

 

Секције за културно забавни живот такмичарског карактера 
 

Ликовна секција 

 

        Ликовна секција је почела са радом 8. XI 2020. према плану и програму који је 

направљен на основу склоности и интересовања ученика, чланова ове секције. Због 

интересовања ученика, секција је радила два пута недељно, сваке друге недеље, када су 

ученици били у Дому. За 11 термина,  колико је одржано до 9. VI  2021. године, ученици су 

радили цртеже- графитна оловка, акрил и уље на платну.  

       Поводом Дана Дома организован  је ликовни конкурс на слободну тему на коме је 

победио Д.С. из десете васпитне групе, док је друго место освојила Ј.Б и треће Н.М. из 

четврте васпитне групе.  

      9. VI 2021. године организована је изложба ученичких радова у холу Дома. 

     Ликовна секција није била масовно посећена, али можемо бити задовољни залагањем 

ученика и квалитетом радова. 

 

Литерарна секција 

 
 

Формирање 

секције 

Број 

чланова 

секције 

 

Активности 

Време 

извођења 

активности 

 

Начин рада 

секције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

септембра 

месеца на 

основу 

интересовања 

ученика 

Литерарна 

секција 

наставила је са 

радом  у 

школској 

2020/2021. 

год. 

Секција је 

почела са 

радом 

почетком 

октобра и 

према плану и 

програму 

рада, састанци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

*У Дому ученика обележена је недеља 

Дечјих права израдом паноа који су 

креирали чланови литерарне секције. 

*  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. 

* Реализована је радионица групним 

обликом рада у извођењу чланова 

литерарне секције, а целокупна 

активност била је посвећена 

обележавању државног празника, Дану 

примирја у Србији. 

* Наши ученици учествовали су онлајн 

путем  на традиционалном фестивалу 

љубавне поезије који организује Дом 

ученика средњих школа Сомбор. 

Победница овогодишњег Фестивала је 

ученица К. Ш. која је освојила прво 

место са песмом „Растанак“. Ученица 

А.М. са песмом „Рађање даљине“ 

освојила је треће место. Радови су 

штампани у Зборнику радова. 

* Међународни дан толеранције, дан 

када смо се подсетили на то да је 

потребно уважавати туђе мишљење, 

Прва 

недеља 

месеца 

октобра 

 
 

 

 

 

 

26. 10. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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су 

организовани 

два пута 

недељно и по 

потреби уз 

поштовање 

свих 

епидемиолош

ких мера. 

осећања и уверења чланови литерарне 

секције обележили су израдом 

презентацје, као и Светски дан борбе 

против против HIV-а у  циљу 

промовисања здравих и безбедних 

стилова живота . 

* Виртуелно је обележен Дан дома 

ученика средњих школа Крагујевац 

под слоганом „Пробудимо сећања“. 

Тим поводом организован је ликовни и 

литерарни конкурс. 

У области литерарног стваралаштва 

награђен је литерарни рад на тему: 

„Слобода и одговорност су две стране 

медаље“, ученице К.Ш. 

* Поводом обележавања Дана љубави, 

у Дому ученика средњих школа 

Крагујевац, одржана је радионица под 

називом: „Беба, бити или не бити“. 

* Организовано је Литерарно вече у 

библиотеци Дома поводом обелжавања 

Дана матерњег језика. 

* Израдом видео записа и 

постављањем на YouTube каналу Дома 

обележен је Светсски дан поезије и 

*Светски дан књиге и ауторских права. 

16. 11. 2020. 

 

 

 

1.12. 2020. 

 

 

 

 

24. 12. 2020. 

 

 

 

 

10. 2. 2021. 

 

 

 

 

22. 2. 2021. 

 

 

 

21. 3. 2021. 

 

 

23. 4. 2021. 

обухваћена 

креативна 

настава српског 

језика и 

књижевности, 

што је 

подразумевало и 

интересни рад са 

ученицима.  

 

Реализација: Рад Литерарне секције био је током године успешан, упркос чињеници да су бројне 

активности  реализоване онлајн путем.  О успешности рада секције сведоче награде које су ученици 

освојили на литерарним конкурсима, као и њиховој даљој заинтересованости за рад. 

 

Секција за културно уметничко стваралаштво (такмичарски карактер) 

 

       Секције које се односе на такмичарски део ученичког ангажовања у смислу 

презернтација на такмичењима  ученика  Домова Републике Србије у школској 2020/21. 

години нису биле у могућности да нормално раде, и поред великог интересовања ученика, из 

два разлога: 

- први разлог се односи на Допис из Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја од 3. септембра 2020. године у коме се децидирано наводи да 

број ученика у Дому у сваком моменту не може бити већи од 50% укупног 

капацитета Дома; 

- сама та чињеница уз стриктно поштовање епидемиолошких мера као и  у два 

наврата прелазак на онлајн наставу (децембар, март-април) су довели до тога да у 

делу везаном за рад: драмски приказ, секција за поетско сценски израз,  секција за 

класичну музику, секција за популарну музику, секција за етно музику, фолклорна 

секција, плесни студио-  никаквог смисленог рада и ангажовања деце није могло 

бити. 
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Секције за спортску активност такмичарског карактера 
        

Ове секције, ове године, због епидемиолошких мера и препорука надлежних органа нису 

радиле. Све спортске активности у Дому одвијале су се рекреативно и са мањим бројем 

ученика. 
Секције за спортску активност (радиле рекреативно) 

 

Секције 

Број ученика  Регионална дом. Републичка дом. 

На почетку 

године 

На крају 

године  

 

Време реал. 

 

Учешће 

Осв. 

место 

 

Учешће 

Осв. 

место 

Мали фудбал  

(девојчице) 

 

14 

 

4 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Мали фудбал 

(дечаци) 

 

26 

 

11 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Одбојка 

(девојчице) 

 

10 

 

7 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Одбојка  

(дечаци) 

 

12 

 

8 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ст.тенис- ек. 

(девојчице) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ст.тенис- ек. 

(дечаци) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ст.тенис- пој. 

(девојчице) 

 

10 

 

13 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Ст.тенис- пој. 

(дечаци) 

 

14 

 

17 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Кошарка 

(девојчице) 

 

10 

 

7 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Кошарка 

(дечаци) 

 

15 

 

8 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Шах- екипно 

(девојчице) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Шах- екипно 

(дечаци) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Шах- поједин. 

(девојчице) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Шах- поједин. 

(дечаци) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Стрељаштво 

екип. (девојч.) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Стрељаштво 

екип. (деч.) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Стрељаштво 

појед. (девојч.) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Стрељаштво 

појед. (деч.) 

 

/ 

 

/ 

два пута 

недељно 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Фудбал- девојке 

 

           У месецу септембру је почела са радом фудбалска секција за девојчице. Приступило 

се прикупљању података о интересовању ученика за бављење фудбалом, по васпитним 

групама. Ученици су евидентирани, уписани као чланови секције и упознати са годишњем 

планом рада фудбалске секције. Услед неповољне епидемиолошке ситуације, Министарство 

просвете науке и технолошког развоја на почетку школске године доноси одлуку да се 

обустави рад секције. Фудбалска секција није могла да функционише на начин предвиђен 

годишњим планом, па се рад секције знатно променио и ускладио датој епидемиолошкој 
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ситуацији. Због тога у октобру и новембру секција није имала активности, а у децембру се 

прешло на наставу на даљину.  

     Почетком другог полугодишта су се стекли услови за наставак рада уз строге мере 

безбедности. Број ученика који су носили активности у секцији је био од 3 до 5 ученика и 

васпитач. У наредним месецима па све до краја школске године  су контролисано 

спровођене предвиђене активности  на отвореним теренима и балон сали. Радом секције су 

задовољене потребе за коришћењем слободног времена у Дому као и за одржањем физичке  

кондиције и упражњавањем здравих стилова живота.  

 

Фудбал- дечаци 

 

У месецу септембру је почела са радом фудбалска секција за дечаке. Приступило се 

прикупљању података о интересовању ученика за бављење фудбалом, по васпитним 

групама. Ученици су евидентирани, уписани као чланови секције и упознати са годишњем 

планом рада фудбалске секције. Услед неповољне епидемиолошке ситуације, Министарство 

просвете науке и технолошког развоја на почетку школске године доноси одлуку да се 

обустави рад секције. Фудбалска секција није могла да функционише на начин предвиђен 

годишњим планом, па се рад секције знатно променио и ускладио датој епидемиолошкој 

ситуацији. Због тога у октобру и новембру секција није имала активности, а у децембру се 

прешло на наставу на даљину. 

     Почетком другог полугодишта су се стекли услови за наставак рада уз строге мере 

безбедности. Број ученика који су носили активности у секцији је био од 3 до 5 ученика и 

васпитач. У наредним месецима па све до краја школске године  су контролисано 

спровођене предвиђене активности  на отвореним теренима и балон сали. Радом секције су 

задовољене потребе за коришћењем слободног времена у Дому као и за одржањем физичке  

кондиције и упражњавањем здравих стилова живота.  

  

Одбојка- девојке 

 

    У септембру су анкетиране ученице о заинтересованости, евидентиране су и упознате са 

планом рада секције. 

    У октобру и почетком новембра су реализовани кондициони тренинзи, техника игре 

(додавање лопте прстима, одбијање „чекићем“,сервис,смеч,блок), на отвореном терену уз 

поштовање дистанце и без контакта. 

    У јануару и фебруару се горе наведено спроводило у балон сали уз поштовање 

епидемиолошких мера (3 - 5 ученица уз дистанцу). 

    Након прекида наставе 08. марта због епидемије, настављено је са радом у мају и до краја 

школске године ученице су могле на отвореним теренима безконтактно да тренирају уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. 

 

Одбојка- дечаци 

 

       Одбојкашка секција је у септембру почела са прикупљањем  информација  по васпитним  

групама о заинтересованости ученика за учешће у раду ове секције. Евидентирани су сви 

чланови  по васпитним  групама, који су упознати са планом рада секције и могућностима 

извођења датих активности како на отвореним површинама тако и у затвореном простору 

(балон сала).  

    Због неповољне епидемиолошке ситуације и присутности вируса корона Министарство 

просвете науке и технолошког развоја је донело одлуку да се обустави рад секција.  

    У октобру и новембру није било активности у секцији, а у децембру се прешло на онлајн 

наставу. 

    Почетком другог полугодишта стечени су услови за наставак рада секције и реализације 
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предвиђених садржаја уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Број 

ученика који су носиоци активности (2 - 4 ученика). 

    До краја школске године су контролисано спровођене активности уз реализацију 

предвиђених садржаја. 

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

коришћењем слободног времена у Дому, као и здравим начином живота 

 

Стони тенис 

 

       Секција за стони тенис је у септембра почела са прикупљањем  информација  по 

васпитним  групама о заинтересованости ученика за бављење стоним тенисом. 

Евидентирани су сви чланови  по васпитним  групама, који су упознати са планом рада 

секције и могућностима извођења датих активности како на отвореним површинама тако и у 

затвореном простору (нови део Дома и балон сала).  

    Због неповољне епидемиолошке ситуације и присутности вируса корона  Министарство 

просвете науке и технолошког развоја је донело одлуку да се обустави рад секција.  

    У октобру и новембру није било активности у секцији, а у децембру се прешло на онлајн 

наставу. 

    Почетком другог полугодишта стечени су услови за наставак рада секције и реализације 

предвиђених садржаја уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Број 

ученика који су носиоци активности (2 - 4 ученика). 

   До краја школске године су контролисано спровођене активности уз реализацију 

предвиђених садржаја. 

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

коришћењем слободног времена у Дому, као и здравим начином живота. 

 

Кошарка- девојке 

 

           У септембру су анкетиране ученице о заинтересованости, евидентиране су и упознате 

са планом рада секције. 

    У октобру и почетком новембра су реализовани кондициони тренинзи, техника игре 

(вођење лопте, хватање и додавање, шут из места и кретања), на отвореном терену уз 

поштовање дистанце и без контакта. 

    У јануару и фебруару се горе наведено спроводило у балон сали уз поштовање 

епидемиолошких мера (3 - 5 ученица уз дистанцу). 

     Након прекида наставе 08. марта због епидемије, настављено је са радом у мају и до краја 

школске године ученице су могле на отвореним теренима безконтактно да тренирају уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. 

 

Кошарка- дечаци 

 

       Кошаркашка секција је у септембру почела са прикупљањем  информација  по 

васпитним  групама о заинтересованости ученика за учешће у раду ове секције. 

Евидентирани су сви чланови  по васпитним  групама, који су упознати са планом рада 

секције и могућностима извођења датих активности како на отвореним површинама тако и у 

затвореном простору (балон сала).  

     Због неповољне епидемиолошке ситуације и присутности вируса корона Министарство 

просвете науке и технолошког развоја је донело одлуку да се обустави рад секција.  

    У октобру и новембру није било активности у секцији, а у децембру се прешло на онлајн 

наставу. 

     Почетком другог полугодишта стечени су услови за наставак рада секције и реализације 

предвиђених садржаја уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Број 
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ученика који су носиоци активности (2 - 4 ученика). 

    До краја школске године су контролисано спровођене активности уз реализацију 

предвиђених садржаја. 

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

коришћењем слободног времена у Дому, као и здравим начином живота 

 

Шах 

 

Због поштовања епидемиолошких  мера нису створени услови за организован рад шаховске 

секције.  

 

Стрељаштво 

 

Због поштовања епидемиолошких  мера нису створени услови за организован рад секције.  

 

Секције у Дому, за активност ученика нетакмичарског карактера 
 

Секције у Дому, за активност ученика нетакмичарског карактера 

 

Секција  

 

Број ученика 

  Време 

реализације 

 

Новинарска 

и инфо секција 

 

5 

издат 1 број новина, 

свакодневне информације 

преко ТВ-а, у време оброка 

крајем 

полугодишта 
 

свакодневно 

Ажурирање 

сајта 

 

5 

  

недељно 

Естетско 

уређење Дома 

 

групно 

рад на чишћењу и 

сређивању домске околине 

 

периодично 

 

Културно 

забавни живот 

учесници у тематским 

вечерима,  

сви заинтересовани 

ученици 

 

одржано  1 забавно вече 

(испраћај матураната) 

 

једном месечно 

Туристичка 

секција 

 

/ 

 

ове године није радила 

 

/ 

 

Театар клуб 

 

/ 

ученици упуђивани на 

гледање виртуелних 

представа 

више пута- 

значајне 

представе 

 

Нутрициони-

стички клуб 

4 стална члана и 

одређен број ученика 

на дегустацији јела 

 

одржано 9 састанака са 

јелима различитих кухиња 

 

једном месечно 

 

Теретана  

 

40 - 50 

 

рекреативно 

четири пута 

недељно  

(17-19 сати) 

Плесни клуб 

Артем 

 

8 - 15 

 

одржано је око 13 тренинга 

 

по договору 

 

Фитнес  

 

10 - 15 

 

одржано је око 15 тренинга 

 

по договору 

Бадмингтон  20 рекреативно по договору 

Клуб забаве знатан број ученика рекреативно по договору 
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Новинарска секција 
 

Број ученика 

у секцији 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Теме 

АртеМагазин

а, 

јун 2021. 

 

 (двоброј) 

• Реч уредника 

• Из мог угла 

• Промене  

• Шта се крије иза маске? 

• Недостајање 

• Утицај карантина на друштвени живот младих 

• Фестивал љубавне поезије у Сомбору 

• Ликовни и литерарни конкурс 

• Секције у Дому 

• Потрага за ускршњим јајима 

• ''Пробудимо сећања'' 

• Интервју- васпитач Зоран Булатовић 

• Васпитни рад на даљину 

• Школска слава Свети Сава 

• Васпитни рад и стручно усавршавање у доба короне 

• Годину дана далеко од дома 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж :  

500 комада 

 

      Новинарска секција је школске 2020/2021. године, свој рад прилагодила актуелној 

епидемиолошкој ситуацији. Ове школске године окупило се 5 ученица, из различитих 

васпитних група. Рад Новинарске секције већим делом се одвијао  путем вибер групе, где су 

ученице у континуитету између себе и са васпитачима, раземњивале мишљења, текстове, 

идеје. Највећи изазов је био осмислити садржај новог броја, с обзиром да није било 

дешавања у Дому и да је рад свих секција био коригован. Ученице су међу собом поделиле 

задужења и на пар састанака када су сви били у Дому, подсетили смо се основа новинарског 

изражавања.  

     План и програм рада секције прилагођени су новонасталој ситуацији. И овога пута у 

средишту интересовања ученика је утицај вируса корона на све сегменте живота, креативни 

начини за провођење слободног времена,  безбедност, здравље, ментално здравље. 

     Планирани нови број АртеМагазина, који је требало да буде штампан у јануару, односно 

крајем првог полугодишта, није изашао. Разлог је погоршање епидемиолошке ситуације и 

прелазак ученика на онлајн наставу, као и ранији завршетак првог полугодишта. Након 

повратка у Дом, секција наставља са радом унапред утврђеном динамиком.  

     У мају је рад секције интензивиран и дошло је до реализације и штампања двоброја 

Артемгазина. У овом броју су се нашли текстови написани током претходне школске 

године, као и текстови који су испратили теме актуелне у  првом и другом полугодишту. 

Добра сарадња остварена је са Ликовном секцијом, чији су чланови и овога пута били 

задужени за визуелни идентитет магазина. Упркос томе што су план и програм рада 

новинарске секције  за ову школску годину делимично реализовани- ученици су успели да 

унапреде своје  информативне вештине, а показали су и снажан тимски дух и способност да 

раде у отежаним околностима и своје идеје упркос неповољним условима реализују до краја.  
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Инфо секција 

 

     У оквиру рада Новинарске секције 2019. године као пилот пројект почела је са радом 

Инфо секција. Инфо секција радила је континуирано, а информације су ажуриране на 

недељном или дневном нивоу у зависности од актуелних дешавања. Инфо секција је на 

почетку рада 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 у 2020/2021. години  Инфо секција функционисала као самостална секција.  
 

Ажурирање сајта 
 

Време 

извођења 

активности 

Место извођења 

активности и 

руководиоци 

 

Чиниоци 

 

Начин извођења 

активности 

Ажурирање 

Сајта 

школске 

2020- 2021. 

године 

вршено је 

према 

Плану и 

програму 

рада 

сачињеном 

на почетку 

године, 

током 

септембра 

месеца. 

У библиотеци дома, и 

онлајн путем, 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, а радом су 

руководиле библиотекар 

Јелена Рашковић, 

васпитач, Емилија 

Радовановић, васпитач 

Иванка Крајишник 

 

 

Корелативним 

радом 

директора, 

ученика, 

васпитача, 

библиотекара, 

континуирано 

је вршено 

прикупљање 

грађе. 

 

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. 

 

Реализација: 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 

Књажевскo-српским театром, ажурирање извештаја о сарадњи са другим домовима, 

ажурирање информација у вези са радом Нутриционистичког клуба, информација које се 

односе на библиотечко пословање, информација у вези са обележавањем Дана дома, 

Школске славе, информација у вези са реализованим конкурсима у области литерарног и 

ликовног стваралаштва, фестивалима, извештаја у вези са учешћем наших ученика у 

различитим активностима. 
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Секција за естетско уређење Дома и домске околине 

 

         План рада Секције за естетско уређење реализован је делимично, због епидемиолошке 

ситуације у земљи. Активности планиране за септембар и октобар нису реализоване, те су 

замењене активностима у фебруару и мају текуће школске године.  

 

Време 

реализације 

Планирана 

активност 

Садржај активности Број присутних 

ученика 

 

септембар 

 

Очистимо свет 

Активност није реализована због 

епидемиолошке ситуације  

 

 

октобар 

 

Дан пешачења 

 

Активност није реализована због 

епидемиолошке ситуације  

 

 

18.11.2020. 

Светски дан 

љубазности 

Реализпван је кроз презентацију и 

радионичарски рад. 

 

15 

 

 

06.05.2021. 

 

 

 

 

 

28.05.2021. 

 

 

Дан еколога 

Србије 

 

 

 

 

Посета Сајму 

хортикултуре 

 

У оквиру 4. и 6. васпитне групе кроз 

презентацију је обележен Дан 

еколога Србије. Ученицама је 

приказан и едукативни филм на тему 

заштите животне средине. 

 

У пратњи васпитача, ученице су 

посетиле Сајам хортикултуре. 

Показале су интересовање за 

необичним биљним врстама, које се 

од скора гаје у нашој земљи. 

 

26 

 

 

 

 

 

 

10 

       

      У оквиру рада Секције и комисије обележени су Дан љубави и Дан породице, који 

планом нису предвиђени. Дан љубави обележен је 09.02.2021. године дебатом на тему ''Беба 

– бити или не бити''. У дебати је учествовало 10 ученика .  Међународни дан породице 

обележен је 14.05.2021. године кроз радионичарски рад Породица – мирна лука . Рад је 

реализован у 4. и 7. васпитној група са 10 ученица, јер епидемиолошка ситуација није 

дозвољавала окупљање већег броја ученика. 

 

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.  

      Због специфичног рада у овој школској години и свим мерама које су биле на снази, план 

и програм рада Секције за културно забавни живот само је делимично реализован. Како није 

било могуће окупити већи број ученика, тематске забавне вечери нису организоване.  

      У новембру 25. и 26. и у јануару 26. и 28., организован је квиз за четири групе ученика, 

које су показале жељу за учешћем у овој активности. Такмичарске области биле су питалице 

и скривалице из области науке, спорта, културе, музике. 

     Традиционални Испраћај матураната, који је био планиран за мај, је реализован 

7.06.2021. На Фејсбук страници Дома, постављена је анкета за избор најбољих међу 

матурантима (најбољи  друг и другарица, најшармантнији матурант и матуранткиња, 

матуранткиња са најлепшим осмехом и матурант са најлепшим очима), где су и објављени 

резултати анкете. Такође је направљен филм, који обухвата домска дешавања претходне 

четири године. Направљена је и презентација, која се састоји од  фотографија матураната из 

прве године њиховог доласка у Дом и најновијих фотографија. Ове школске године због 

специфичних услова, испраћај је организован само за матуранте. У свечаној атмосфери, уз 
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дефиле и коктел, испратили смо ову генерацију ученика.  

 

Врема и место 

реализације 

 

План активности 

 

Садржај активности 

Број присутних 

ученика  

 

25. 11., 26.11. 2020. 

26. 01., 28. 01. 2021. 

Клуб ученика на 

новом блоку 

 

 

Квиз знања 

 

Такмичење ученика у 

знању и умењу из више  

области (питалице и 

скривалице) 

 

Четири  

четворочлане 

такмичарске екипе 

 

7.06. 2021. 

 

Испраћај 

матураната 

 

- Матурантски филм 

- Дефиле матураната 

- Анкета Нај матурант 

 

Објављено на 

Фејсбук страници 

Дома 
 

 

Туристичка секција 

 

       Туристичка секција је својим активностима, и ове године планирала да употпуни палету 

секција које су на располагању ученицима Дома. Међутим, због актуелне епидемиолошке 

ситуације ова секција није радила, тако да план није остварен. 

          

Театар клуб 

 
 

Време извођења 

активности 

Место извођења 

активности и 

руководиоци 

 

 

Чиниоци 

 

Начин извођења активности 

и динамика праћења 

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 у 

2020/2021. години 

прилагодио прописаним 

епидемиолошким мерама у 

циљу спречавања појаве и 

ширења епидемије заразне 

болести. 

Театар клуб пратио је рад 

позоришта, а наше 

асктивности биле су 

усмерене ка упућивању 

ученика и могућности 

праћења месечног 

репертоара онлајн путем. 

 

Програм  је 

подразумевао 

праћење 

позоришних 

представа, најаву 

истих и  њихову 

реализацију  

највећим делом 

током године 

онлајн путем. 

Руководиоци 

Театар клуба, 

библиотекар 

Јелена Рашковић 

и васпитач 

Дражен Павић 

спроводили су 

програмске 

активности. 

 

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. 

Поводом обележавања 

Светског дана позоришта, 27. 

марта заинтересовани су могли 

да пропрате документарни 

филм О историји позоришта 

на YouTubе каналу позоришта 

Јоаким Вујић. Током године 
Театар клуб Дома ученика 

средњих школа Крагујевац 

свим љубитељима позоришне 

уметности препоручивао је 

представе Књажевско-српског 

театра „Јоаким Вујић“ које су 

се онлајн емитовале на 

каналима Радио-телевизије 

Крагујевац: 

--405 каналу D3 платформе 

SBB-a 

--555 каналу MTS TV или 

Супернове као и 

--Live stream путем 

линка www.rtk.co.rs/uzivo/tv/ 

Реализација: Театар клуб за циљ има: 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. Због епидемиолошке 

ситуације посете позоришту нису реализоване. Све активности су биле усмерене на виртуелну 

реализацију. 

 

  

http://www.rtk.co.rs/uzivo/tv/?fbclid=IwAR2ec0HmgI6EZJ_d2A3Dri0TBIR-2JSWRBf_lpSULNcheHTF08W3NDF8QCQ
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Нутриционистички клуб 

 

       План и програм рада Нутриционистичког клуба у овој школској години је делимично 

реализован. Рад секције прилагођен је мерама које је прописао Кризни штаб и сваки 

састанак се одвијао у строго контролисаним условима. Због забране окупљања више од 10 

ученика и немогућности самосталног припремања хране, састанци Нутриционистичког 

клуба су се одржавали у Клубу ученика у новим домским просторијама. Састанци су 

одржавани једном месечно, једне недеље за другом, за обе групе ученика. Већина  

активности које су биле планиране су и реализоване, једино је динамика реализације 

планираних активности била другачија. Састанцима је присуствовало до 10 ученика и све 

мере су строго испоштоване. Ученици су на сваком састанку имали прилике да погледају 

едукативне презентације и да дегустирају нешто од намирница које су унапред спремљене. 

Планирана активност која се односила на презентацију кинеске кухиње није реализована 

због преласка на онлајн рад. 
 

 

Време и начин 

реализације 

 

Планирана 

активност 

 

Садржај активности 

Број 

присутних 

ученика 

 

13. 10. 2020. 

 

18. 10. 2020.  

Клуб ученика на 

новом блоку 

 

 

 

Обележавање  

Дана хлеба и  

Дана кафе 

 

Ученици су погледали презентацију о 

хлебу и о кафи  и имали прилике да се 

упознају са историјатом ових 

намирница. Осим тога подсетили су се 

како изгледа пирамида исхране, а у 

практичном делу послужено им је 

неколико врста хлеба и кафе. 

 

 

 

 

10 

26. 11. 2020.  

Клуб ученика на 

новом блоку 

Обележавања 

Светског дана 

борбе против 

дијабетеса 

Презентација о дијабетесу ''Храном 

против дијабета''  и дегустација 

здравијих слаткиша прилагођених 

дијабетичарима. 

 

10 

 

4. 12. 2020.  

Клуб ученика на 

новом блоку 

 

''Укуси мога 

краја'' 

 На Гугл учионици друге, четврте, седме 

и шесте васпитне групе, постављена је 

презентација ''Укуси мога краја'' и 

размењивани су рецепти и фотографије 

традиоционалних јела. 

 

 

10 

 

8. 12. 2020.  

Клуб ученика на 

новом блоку 

 

 

Пост 

Ученици су погледали презентацију о 

основним начелима поста. Презентација 

је постављена на Гугл учионицу друге, 

четврте, седме и шесте васпитне групе. 

 

10 

27. 01. 2021.  

03. 02. 2021. 

Клуб ученика на 

новом блоку 

 

Детоксикација  

 

Ученици су погледали презентацији о 

Детоксикацији. Присутнима су 

послужени здрави кексићи, чај и 

смутији. 

 

 

10 

 

9. 02. 2021.  

Клуб ученика на 

новом блоку 

 

Обележавање 

Светског дана 

палачинки 

Присутни су имали прилике да се кроз 

едукативну презентацију упознају са 

историјатом настанка палачинки и да 

дегустрирају палачинке. 

 

10 

 

29.04. 2021. 

5.05. 2021. 

 

Фарбање јаја и 

потрага за 

јајима 

Чланови клуба су у Клубу ученика 

фарбали јаја, док су ученици Дома у 

дворишту тражили сакривена киндер 

јаја. Потрага је организована за обе 

групе ученика. 

 

 

60 
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18.05. 2021.  

Клуб ученика на 

новом блоку 

Предлог 

јеловника 

Разговори о здравијим начинима 

исхране и предлог шта би од намирница 

могло да се уврсти у домски јеловник. 

 

 

10 

8.06. 2021.  Прављење 

крофни  

У летњој учионици ученици Дома 

дегустирали су крофне. 

 

60 
 

      И поред оваквог начина рада, интересовање ученика за рад Нутриционистичког клуба је 

било велико. Последњи састанак на коме су се правиле и дегустирале крофне, одвијао се на 

отвореном у летњој учионици Дома и број присутних ученика је био 50-60.  

      Састанци Нутриционистичког клуба, били су креативни и едукативни, а због отежаних 

услова рада били смо надахнути да радимо боље и да за наредну школску годину планирамо 

још занимљивих садржаја.  

 

Теретана  

 

    Секција за теретану је у септембра почела са прикупљањем  информација  по васпитним  

групама о заинтересованости ученика за бављење стоним тенисом. Евидентирани су сви 

чланови  по васпитним  групама, који су упознати са планом рада секције и могућностима 

извођења датих активности како на отвореним површинама тако и у затвореном простору 

(нови део Дома и балон сала).  

     Због неповољне епидемиолошке ситуације и присутности вируса корона Министарство 

просвете науке и технолошког развоја је донело одлуку да се обустави рад секција.  

    У октобру и новембру није било активности у секцији, а у децембру се прешло на онлајн 

наставу. 

    Почетком другог полугодишта стечени су услови за наставак рада секције и реализације 

предвиђених садржаја уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Број 

ученика који су носиоци активности (5  ученика). 

    До краја школске године су контролисано спровођене активности уз реализацију 

предвиђених садржаја. 

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

коришћењем слободног времена у Дому, као и здравим начином живота. 

 

Плесни клуб Артем 

 

      У месецу септембру и октобру су прикупљане информације о заинтересованости ученика 

о учешћу у секцији. Све до јануара се нису одржавали часови плеса због епидемиолошке 

ситуације, а вежбање са маскама су ученице одбиле.  

    У јануару, фебруару и прве седмице марта месеца одржавани су часови плеса уз 

поштовање дистанце, тј. максимално пет ученица у сали између којих је растојање све време 

било најмање два метра. За то време савладани су основи плесног кретања, држања, 

координације, равнотеже. Затим основни кораци латино-америчких плесова. 

    У периоду када се часови нису одржавали, дискутовало се о складу музике и плеса, 

музичкој култури и музичим жанровима. 

 

Фитнес секција 

 

      Фитнес секција је у септембру почела са прикупљањем  информација  по васпитним  

групама о заинтересованости ученица за учешће у раду ове секције. Евидентирани су сви 

чланови  по васпитним  групама, који су упознати са планом рада секције. 

     Због неповољне епидемиолошке ситуације и присутности вируса корона Министарство 

просвете науке и технолошког развоја је донело одлуку да се обустави рад секција.  

     У октобру и новембру није било активности у секцији, а у децембру се прешло на онлајн 

наставу. 
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     Почетком другог полугодишта стечени су услови за наставак рада секције и реализације 

предвиђених садржаја уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Број 

ученика који су носиоци активности (2 - 4 ученика). 

     До краја школске године су контролисано спровођене активности уз реализацију 

предвиђених садржаја. 

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

коришћењем слободног времена у Дому, као и здравим начином живота. 

 

Бадмингтон 

 

     Секција је у септембру почела са прикупљањем  информација  по васпитним  групама о 

заинтересованости ученица за учешће у раду ове секције. Евидентирани су сви чланови  по 

васпитним  групама, који су упознати са планом рада секције. Набављена је комплетна 

опрема за организовано бављење ученика бадминтоном . 

    Због неповољне епидемиолошке ситуације и присутности вируса корона Министарство 

просвете науке и технолошког развоја је донело одлуку да се обустави рад секција.  

   У октобру и новембру није било активности у секцији, а у децембру се прешло на онлајн 

наставу. 

    Почетком другог полугодишта стечени су услови за наставак рада секције и реализације 

предвиђених садржаја уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Број 

ученика који су носиоци активности (2 - 4 ученика). 

    До краја школске године су контролисано спровођене активности уз реализацију 

предвиђених садржаја и велику заинтересованост ученика. 

 

Клуб забаве 

 

     Због поштовања епидемиолошких  мера нису створени услови за организован рад клуба 

забаве. У априлу  месецу  услед  ублажавања мера ученици су могли да користе клуб  

поштујући прописане мере. У клубу је могло боравити највише четири ученика истовремено 

према унапред утврђеном распореду. Интересовање је било велико  за стони фудбал, пикадо 

и стони тенис.  

 

Комисије које раде у Дому 
 

 

Комисија   

Број 

ученика 

Одржано 

састанака 

 

Време реализације 

 

Домска заједница 

 

32 

 

8  

 

четири пута у полугодишту 

Обележавање значајних 

датума 

 

5 - 10 

 

5 

 

периодично 

Комисија за стандард и 

исхрану ученика 

 

32 

 

8 

 

четири пута у полугодишту 

Комисија за хигијену и 

уређење Дома 

 

сви 

 

3 

 

свакодневно 

Комисија 

за процену штете 

 

/ 

 

3 

 

по потреби 

Комисија за дисциплинску 

одговорност ученика 

 

/ 

 

5 

 

по потреби 

 

Савет домске заједнице 

 

      Одржано је укупно осам састанака Савета домске заједнице, са обе смене,  на којима се 



 

143 
 

доста говорило о свим сферама, садржајима и питањима из домског живота.  

      У октобру (20. октобра) одржан је заједнички састанак СДЗ-е и Комисије за ученички 

стандард и исхрану, коме су присуствовали представници свих васпитних група и у складу 

са прописаним мерама надлежних државних органа. Присутни ученици упознати су са 

спремношћу и опремљеношћу Дома за ову школску годину и условима за учење, становање 

и слободне активности. Разговарали смо о мерама и активностима које се у дому 

свакодневно спроводе ради опште и личне безбедности свих у дому (ученика и запослених) 

због вируса корона. Још једном је апеловано на све присутне да се придржавају свих 

прописаних мера у вези пандемије, а што је у интересу свих нас и друштва у целини.  

      Разговарали смо и о Кућном реду дома, стриктном поштовању од стране ученика, 

изменама и допунама појединих његових тачака, у складу са актуелном ситуацијом.  

    Ученици су упознати и са секцијама и комисијама које ће радити у Дому у складу са 

препорукама надлежних органа. 26.октобра 2020.године одржан је Изборни састанак СДЗ-е 

на коме је изабрано руководство (председник, заменик председника и секретар) и по један 

ученик (представник Савета) за рад у секцијама и комисијама у Дому. 

     Састанци Савета одржавани су редовно и на класификационим периодима на којима се 

говорило о успеху ученика и мерама за побољшае успеха, поштовању прописаних мера, 

јеловнику, хигијени и резултатима прегледа соба, раду појединих секција и интересних 

група у Дому, слободном времену, могућностима за организовање трибина и предавања и 

слично. 

     Савет домске заједнице испунио је план и радио баш онако како се од њега и очекивало. 

 

Обележавање значајних датума 

 

      Носиоци рада око обележавања значајних датума су чланови литерарне секције, тако да 

је овај рад приказан у њиховом извештају. 

 

Комисија за стандард и исхрану ученика 

 

      Комисију за ученички стандард и исхрану чине по 2 ученика из сваке васпитне групе, 

односно 32 ученика се у име своје васпитне групе активно укључило у доношење предлога и 

планова за побољшање ученичког стандарда у Дому.  

      Планирано је да се у сваком тромесечју одржи бар један састанак а ако буде потребно 

може и више. Свака васпитна група је била подељена на два дела који су наизменично 

боравили у Дому, тако да се створила потреба да се сваки састанак одржи  два пута, односно 

по један у две узастопне седмице. Одржано је укупно 8 састанка. 

     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. Због актуелне епидемиолошке ситуације 

укинут је шведски сто за доручак.  Јеловници су мењани једном месечно а били су 

усклађени са намирницама које су у то годишње доба биле актуелне. У овој школској години 

било је 9 јеловника. 

     Комисија је инсистирала на стриктном поштовању постојећег и измењеног Кућног реда, 

нарочито делова који се односе на мере превенције и заштите од вируса корона. Дом је 

обезбедио све услове а ми смо ученике стално подсећали и сугерисали колико је важно да се 

придржавају  свих здравствених мера: да обавезно носе маске, дезинфикују руке, држе 

међусобну дистанцу. У трпезарији је капацитет места  смањен на пола, као и  ограничено 

време за обедовање на 20 минута, како би сви ученици стигли на ред са што мање контаката 

и задржавања. 

    Настављена је сарадња са Саветовалиштем за младе и направљен је договор да нашим 

ученицима одрже неколико предавања и трибина у току школске године. Међутим, услови 

су се стекли тек 30. маја 2021. године, када је психолог Андрија Бошковић говорио о “Родно 
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заснованом насиљу” а медицинска сестра Данијела Милојевић о “Заштити репродуктивног 

здравља младих”.   

     Ове школске године се настава, по препоруци Кризног штаба и МПНТР, прекидала у 2 

наврата и прелазило се на онлајн-наставу. Тада су ученици одлазили својим породицама, а у 

Дому је извршена комплетна дезинфекција и прање постељине, како би се сачувало здравље 

ученика. 

      Комисија за ученички стандард и исхрану се трудила а надамо се и испунила сврху 

постојања. 

 

Комисија за хигијену и уређење Дома 
 

 

Време 

реализације 

Планирана 

активност 

Садржај активности Број присутних 

ученика 

 

Септембар -  

јун 

 

Оцењивање 

хигијене соба  

Прегледи  су реализовани током читаве 

школске године, уторком и четвртком, 

по већ утврђеним критеријумима. 

 

Важи за све 

ученике дома 
 

      Комисија за хигијену и естетско уређење Дома и околине почела је са радом одмах, са 

почетком школске године,  према унапред утврђеном плану и програму. Најмасовнија 

активност ове секције је преглед  хигијене према јасно дефинисаним критеријумима:  

чистоћа собе, пода и ходника; уредност ствари и књига;  уређеност купатила. Прегледи су 

рађени два  пута недељно   По завршеном месечном извештају, резултати су се објављивали 

на огласној табли у виду табеле и графикона.  

     Хигијена соба и простора у дому била је појачана током читаве године, због заразе 

корона вирусом. Просечна оцена прегледа соба на годишњем нивоу је 4,95.  

Табеларни преглед просечне оцене хигијене соба на годишњем нивоу по васпитним 

групама:  
  

Васпитна група Средња оцена Васпитна група Средња оцена 

I 4,97 IX 5,00 

II 4,94 X 4,96 

III 4,94 XI 4,93 

IV 4,97 XII 4,92 

V 4,97 XIII 4,92 

VI 4,91 XIV 4,91 

VII 4,91 XV 4,92 

VIII 4,98 XVI 5,00 

Просечна оцена на нивоу године, за све васпитне групе је 4,95 
 

    Чишћење и одржавање домског дворишта је рађено према унапред утврђеном распореду,  

на месечном нивоу. 

 

Комисија за процену штете 

 

      У току школске 2020/21. године одржана су три састанка Комисије. На првом састанку у 

сарадњи са стручним службама Дома утврђен је ценовник за наплату штете на целокупном 

инвентару и зидовима у Дому. 

      Током године спроведени су поступци, испитиване и утврђиване чињенице и околности 

у вези са неколико случајева настале штете. Утврђене су околности под којима је штета 

настала, ко ју је проузроковао и одређена висина накнаде.  

      У свом раду Комисија се придржавала Статута дома, Правилника о материјалној 

одговорности ученика и других општих аката Дома. 

 

Комисија за дисциплинску одговорност ученика 
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      Дисциплинска комисија се састајала једном месечно и анализирала Пријаве о повреди 

обавеза ученика. За лакше повреде упућивала је васпитаче да изрекну меру а за теже 

повреде на Захтев за покретање дисциплинског поступка, од стране Директора, 

прикупљала доказе и изрицала васпитно дисциплинске мере. 

     Групни васпитачи, чијим ученицима је изречена васпитно дисциплинска мера, имали су 

појачан васпитни рад са учеником у циљу кориговања понашања. 

     У току  школске 2020/21. године  комисија је разматрала три случаја  при чему је 

изречена једна мера за тежи прекршај (Укор пред искључење- Д.Ђ.) док је за два случаја 

утврђено да су лакши прекршаји и прослеђени су групним васпитачима уз обавезну меру 

појачаног васпитног рада. У току године васпитачи су изрекли осам опомена и седам укора. 

 

Рад интересних група 
 

 

Интересне групе  

 

Број ученика 

 

Број остварених сати 

 

Време реализације 

Српски језик и 

књижевност 

 

41 + 18* 

 

52 +  69** 

 

два до три сата недељно 

Енглески језик 12 + 6* 20 + 10 ** два сата недељно 

Физика  13 + 5* 27 + 17* два до три сата недељно 

Математика 41 + 35* 85 +65 ** два до три сата недељно 

Хемија 40 + 33* 65 + 30 ** два до три сата недељно 

Рад на компјутерима велики број значајан свакодневно по потреби 
    

*  Ученици који су се јављали током ванредног стања 
** Рад интересних група за време ванредног стања путем вибера, скајпа, мејла ... 

          Искуство  током наставе на даљину за време ванредног стања, показало је да се велики 

број ученика јављао васпитачима за помоћ у свлађивању наставног градива и изради 

задатака. 

 

Интересна група за српски језик 

 

     Интересна група за српски језик и књижевност у школској 2020/2021. 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 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. Рад интересне групе је подразумевао 

вербалну и писану помоћ појединцу или групи ученика од стране васпитача, користећи 

различите методе и облике рада. 

     Интересна група највише је радила са ученицима првих и четвртих разреда. 

     С обзиром на епидемиолошку ситуацију (вирусна инфекција ковид 19) и на утицај који је 

имала на план и програм средњих школа, рад интересне групе за српски језик био је 

прилагођен променама у облицима и методама рада у школи, као и променама у начину 

живота у дому. 

     Сходно уредби МПНТР средњошколци су од 30. новембра до 18. децембра наставу 

пратили на даљину. (Изменом  школског календара зимски школски распуст почео је 21. 

децембра и трајао је до 18. јануара.) Ученици су, на основу препорука Кризног штаба за 

сузбијање заразне болести ковид 19 наставу на даљину пратили и од 8. марта до 19. априла. 

Током ових периода рад интересне групе настављен је путем вајбер порука, имејла, као и 

телефонским разговорима. За помоћ су се највише јављали ученици  прве и четврте године 

(41 ученик). Ученицима четврте године је помоћ особито била потребна око израде 

матурских радова. 
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     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 за енглески језик 

 

      Интересна група за енглески језик у школској 2020/21. години у свом раду ослањала се 

на општи план и програм рада за предмет Енглески језик, за сва четири разреда средњих 

стручних школа и гимназија у образовном систему Републике Србије, са посебним освртом 

на конкретне потребе ученика који су затражили помоћ васпитача. Рад интересне групе 

одржаван је углавном у заједничким просторијама Дома због мешовите полне структуре 

ученика којима је била потребна помоћ. Сви ученици дома имали су могућност да током 

целе школске године учествују у раду групе – у редовним околностима лично, а у периоду 

спровођења васпитног рада на даљину, путем различитих средстава комуникације (IM 

апликације, SMS, телефонски позиви, e-mail…) 

      Користећи различите методе и облике рада, васпитач је пружао вербалну и писану помоћ 

ученицима или групама ученика. За помоћ су се обраћали готово искључиво ученици којима 

је био потребан допунски рад из предмета енглески језик. Највеће потешкоће ученици су 

имали са граматиком, али и са областима читања и превода текстова. Нажалост, ученици 

углавном нису показивали заинтересованост за додатно учење језика и постизање свог 

тренутног максимума, већ је главна жеља била постизање краткорочних циљева у виду 

добијања задовољавајућих оцена на предстојећој евалуацији. Самим тим, интересна група 

није пратила устаљени програм већ је сваки ученик или група ученика пратила 

индивидуално припремљени материјал усмерен на област која се тренутно обрађује по 

школском плану и програму. 

     Пратећи начин рада већ испробан претходне школске године у сличној епидемиолошкој 

ситуацији, у периоду рада на даљину од 30. 11. до 18. 12. 2020. године и од 8. 3. до 18. 4. 

2021. године, методе и облици рада групе прилагођени су овим околностима, иако је циљ 

рада остао исти. У овом раздобљу, ученици су се спорадично јављали са кратким упитима 

везаним за тренутне проблеме у решавању задатака из предмета енглески језик, али 

забележен је знатан пад у интересовању ученика за ову врсту помоћи. 

      Рад интересне групе у овој школској години може се оценити као успешан, јер су сви 

ученици који су узели учешће у раду групе пријавили да су после допунског рада из 

енглеског језика задржали постојеће оцене или добили боље оцене од дотадашњих. У раду 

групе нису се испољили било какви проблеми. 

 

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 два часа недељно, 

током целе године, према унапред утврђеном и истакнутом распореду за сваки месец.  

      Циљ интересне групе био је постизање што бољег успеха ученика у школи,  њихово 

оспособљавање за боље и лакше самостално савлађивање наставног градива, изради 

задатака, као и за лакше сналажење у решавању проблема током даљег школовања. 

     Програмски садржај који се обрађивао на интересним групама био је усклађени са 

школским програмом и пратио је тај програм рада у школама, а такође и са потребама и 

интересовањима ученика. 

     Директан рад у овој групи, обављан је са 13 ученика. Због трајања ванредног стања и 

наизменичног онлајн рада ученика, рад се обављао према распореду и потребама ученика  у 

Дому и свакодневно путем вибера. За помоћ су се јављали ученици (већи број) првих и 
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других разреда, а мањи број ученика трећег и четвртог разреда. 
 

     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. 

    Као и код физике и ова интересна група је имала појачан рад са ученицима у време 

ванредног стања, када је ученицима (велики број) свакодневно пружана помоћ у 

појашњавању и изради задатака, такође путем вибера. Свакодневно су стизале вибер поруке 

са задацима које ученици нису могли сами урадити или су желели потврду тачности 

самостално урађених задатака. Као и предходних година појачан рад у овим интересним 

групама одвијао се  у време класификационих периода у школама. 

     Због трајања ванредног стања и наизменичног онлајн рада ученика, рад се обављао према 

распореду и потребама ученика  у Дому (са 41 учеником) и свакодневно путем вибера са 

такође великим бројем ученика.. За помоћ су се јављали ученици (јако велики број и више 

пута, веома редовно) првих и других разреда, а нешто мањи број ученика трећег и четвртог 

разреда. 

 

Интересна група хемија 

 

      Интересна група хемија почела  је са радом почетком септембра школске 2020/21. 

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. 

    Због специфичне ситуације и тока школске године, који је у 2 наврата прекинут због 

препорука Кризног штаба и МПНТР (да би ученике и запослене заштитили од заражавања 

вирусом корона) када су ученици напустили Дом и наставу пратили искључиво на даљину и 

Интересна група за хемију  је попримила другачији начин рада. Са ученицима смо имали 

договор да уколико имају недоумица или неразумевање градива или задатака из хемије могу 

да нам се обрате путем Vibera, WhatsAppa или телефоном како би им помогли.  

      Највеће интересовање за помоћ из хемије, ученици су показивали пред крај 

класификационих периода, а посебно пред крај првог полугодишта.  

      Интересовање ученика за помоћ из хемије показали су и ученици матуранти који су 

припремали хемију  за пријемни испит на факултету. 

    У нашем Дому раде 3 васпитача који су професори хемије, тако да је било доста ученика 

којима смо пружили помоћ. Јавило се 40 ученика и одржано је 95 сати интересног рада а од 

тога 30 сати онлајн.  

    Рад Интерасне групе за хемију је успешно реализован на обострано задовољство ученика 

и васпитача. 

 

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 

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 
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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. Ове године је велики број ученика користио рачунаре и у информатичким 

кабинетима и у учионицама. 

     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 2020/21. години

 

Током школске 2020/2021. године , до месеца марта реализоване су планиране превентивне 

активности одређене Акционом планом , Програмом заштите ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације и Планом примене мера за спречавање појаве 

и ширења пандемије заразне болести. 

Динамика реализације је незнатно измењена , јер је условљена ванредном ситуацијом услед 

епидемије вирусом корона. 

Потребе за интервентним активностима није било. Наведене констатације , са 

консултацијама свих актера васпитног процеса  су закључци чланова Тима за заштиту, са 

одржаних састанака. 

Почетком месеца септембра, 4. IX 2020. године; Тим за заштиту је одржао састанак, на којем 

је анализирана претходна школска година и на основу евалуације је конципиран и урађен 

Програм заштите . Исти је презентован и усвојен на седници Педагошког већа, одржаној 28. 

IX 2020. године.Следећи састанак је одржан 18. IX 2020. са закључком да руководилац Тима 

за заштиту васпитач Машан Ђаловић презентује члановима Педагошког већа примену 

измењеног и допињеног текста Правилника о протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављањее и занемаривање .  Правилник је презентован 28.IX 2020. године.  

На састанку , одржаном у месецу марту, 3. III 2021. године, Тим за заштиту је апострофирао 

да су садржајни део Програма заштите, Акционог плана, Плана примене мера за спречавање 

појаве и ширења пандемије заразне болести  програмски садржаји подручја васпитног рада, 

који су реализовани и планирани садржаји који ће се реализовати. Теме су: Безбедност 

ученика у Дому;  Ненасилно понашање; Примена здравствених и епидемиолошких мера у 

ванредној, неповољној ситуацији  изазване вирусом корона. 

Поред садржаја- тема рада, свакодневно се прати ситуација у Дому, истиче потреба за 

редовном информисаности и обавештености свих актера васпитног процеса, спроводи 

унапређивање социјалних вештина у интерперсоналним односима, унапређују се постојећи 

физичко- технички услови безбедности, поштују јасно постављена правила понашања. 

Појачана су дневна и ноћна дежурства, спроводи се ноћна прозивка ученика, а све то 

повећава степен безбедности ученика у Дому. Посебно је значајна стручна обука васпитне 

службе и других корисника система  руковања противпожарном централом, обука за систем 

детекције и дојавe пожара. 

Показатељ високе унутрашње безбедности у Дому је и вишегодишња вреднована безбедност 

ученика, који су безбедност вредновали оценом 5,00 у месецу новембру ове школске године. 

Такође су ученици вредновали  безбедност током маја месеца и почетком јуна и  изразили је  

оценом 4,95.  Оцена показује  утицај неповољне, неизвесне ситуације изазване вирусом 
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корона, што се одражава на здравствену безбедност ученика.  Методологија истраживања је 

примењена нумеричка скале процене. 

 Достављен је допис Одељењу информационих тенологија. Више пута је контактиран 

спољни сарадник 

Планирана едукативна трибина на тему: „ Насиље на интернету „ није реализована због 

неповољне епидемиолошке ситуације.                                                                                     
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6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛАМА И ДРУГИМ УСТАНОВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са родитељима или старатељима ученика 

 
 Сарадња са родитељима/ старатељима,  школске  2020/ 2021. године била је успешна и 

одвијала се у континуитету од почетка до краја наставне године. Приликом усељавања ученика у 

Дом, у складу са епидемиолошким мерама, одржани су родитељски састанци само са родитељима 

ученика који су први пут у Дому. Посебно се водило рачуна да се не стварају гужве и да се поштују 

све мере превенције против вируса корона, па су родитељи/ старатељи, долазили у унапред 

договорено време. Родитељи/ старатељи ученика су имали прилику да се упознају са васпитачима и 

организацијом рада Дома. Осим упућивања у права и обавезе ученика и Кућни ред Дома, начин 

обавезног писменог одјављивања ученика, родитељима/ старатељима су предочене допуне Кућног 

реда Дома. Том приликом они су  обавештени о свим мерама заштите ученика од вируса корона и о 

свим мерама које је Дом спровео у складу са препорукама Кризног штаба. 

Након промене начина боравка ученика у Дому, родитељи/ старатељи  су показали разумевање и 

били у сталним контактима са васпитачима, како би се ученицима олакшала и адаптција на Дом, али 

и адаптација на комплетну новонасталу ситуацију. Квалитетном сарадњом, која је махом била 

интензивнија него ранијих година, превазиђени су мањи проблеми произишли из нових услова рада.  

Због специфичне ситуације рада дома, обављани су чести контакти са родитељима, посебно ученика 

првог разреда и на тај начин олакшана им је адаптација на Дом.Највећи број родитеља био је 

ревносан  у сарадњи, заинтересован за рад и понашање своје деце, док се мањи број њих  одазивао 

само на позиве васпитача. 
Сарадња са родитељима/ старатељима, била је добра и корисна и за време трајања онлајн наставе, 

када су ученици наставу пратили од куће. Комуникација се односила пре свега на питања која се 

тичу школске успешности и  тамо где су уочени проблеми,  ученицима је пружена неопходна помоћ. 

       Сарадња са породицом током ове школске године може се оценити као веома добра. И поред 

пуно изазова и новина у раду, можемо рећи да смо успели да одржимо квалитет у комуникацији и 

остваримо успешну сарадњу са породицом. 

 

Сарадња са школама 

 
 Сарадња са школама одвијала се у континуитету од почетка школске године. Та сарадња 

подразумевала је разговоре са разредним старешинама и појединим професорима стручних 

предмета, заменицима директора и педагозима. Сарадња се у главном одвијала након 

класификационих периода, а у  појединачним случајевима и чешће. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације и специфичних околности у којима се одвијала настава ове 

школске године, као и због промењених услова боравка ученика у Дому, сарадња са школама је била 

нарочито значајна и може се оценити као веома успешна. Директор Дома и директори свих средњих 

школа у Крагујевцу, успели су да нађу најбољи модел везан за боравак ученика у Дому и праћење 

наставе, а у складу са одлукама које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Добром међусобном комуникацијом и обостраним разумевањем, нашло се решење и начин да се 

ученицима пружи неопходна подршка. 

Сарадња са школама је посебно  била значајна приликом организације наставе код ученика из 

уметничких одељења, специјално обдарених и ученика средњих стручних школа, а тиче се извођења 

блок наставе и професионалне праксе. Због свих прописаних мера, ова сарадња је у највећој мери 

обављана је на даљину, телефонским разговорима и путем e-mail-а. После класификационих  

периода, оцене и изостанци проверавани су и  личним одласком у школе.  

 

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 ",  

 У циљу спровођења епидемиолошких мера и спречавања појаве и ширења заразних 
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болсти 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.  

 

 

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 периодична 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, oве  школске године, свим члановима 

васпитне службе омогућено је стручно усавршавање, у складу са Правилником, поштујући 

мере заштите прописане од надлежних органа. 
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У наставку Извештаја следи табеларни приказ стручног усавршавања, и то: 

1. Табела екстерног усавршавања васпитача и стручних сарадника Дома ученика 

Крагујевац, школске 2020/21. године 

2. Табела интерног стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника Дома ученика 

Крагујевац, школске 2020/21. године 

 

 

1. Табела бодова екстерног усавршавања васпитача и стручних сарадника 

 Дома ученика средњих школа Крагујевац  

у току школске 2020/21. године 
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Радевић 2 36 2 40 

Дражен 

Павић 

   

2 

  

36 

       

38 
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2. Табела интерног усавршавања васпитача истручних сарадника 

Дома ученика средњих школа Крагујевац 

у току школске 2020/21. године 
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занемаривање 

Упознавање са 

Правилн. о станд. 

компетенција за 

професију 

васпитач у дому 

ученика  и школи 

са домом ученика 

и његовог проф. 

развоја 
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Конкурс: Фестивал 

љубавне поезије 
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Презентовање 

теме: “Вршњачко 

насиље“ 
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Презентовање 

тема:„Вредности“  

„Васпитач- 

партнер у 

одрастању“ и 

„Позитивне и 

негативне стране 

олајн наставе“ 
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Израда постера,  за 

Конференцију  

Васпитни рад у 

домовима ученика   

 

 

4 
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Инструмент.новог 

истраживања- 

Припремање, 

спровођење, 

обрада, извештај, 

интерпретација  

         

 

15 

         

Увођење  

приправника у 

посао 

  

35 

                

Туристичке 

посете- обилазак 

града, сајмови 
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1 

              

Онлајн: Живи 

живот у складу са 

својим вредност. 

 

3 
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Онлајн: Лажи су 

прошлост 
 

1 

                 

Онлајн:Управљање 

тешким 

разговорима 

 

5 

                 

Онлајн: Time 

managment 
3 3  3    3  3         

Онлајн: Мини курс 

из правописа 

српског језика 
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Онлајн: 

Резилијентност- 

кључ успеха у 

тешким ситуац. 
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Онлајн: Социјално 

предузетништво 
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Онлајн: Како  

научити страни 

језик 
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Обука ОКЦ:                    
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„Виртуелне 

екскурзије 
16 

Онлајн: До 

савршеног тела са 

Аном Петровић 
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Онлајн: Обука за 

запослене- 

породично насиље 
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Онлајн: Брзо 

читање  

и мапирање ума 
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Друштво школских 

библиотекара Срб. 
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Родно засновано  

насиље и заштита 

репродуктивног 

здравља 
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Успостављање 

система финан. 

управљања и 

контроле 
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2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Ажурирање сајта      10    10         
 

Укупно: 
 

46 

 

64 

 

44 

 

54 

 

50 

 

51 

 

46 

 

73 

 

27 

 

66 

 

44 

 

45 

 

45 

 

42 

 

46 

 

44 

 

42 

 

44 
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8. АНАЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

Предмет рада 

 

Предметна 

одређеност 

Методички 

инструменти 

Време 

реализације 

 

Показатељ 

Задовољство ученика  

домским условима 

живота и  рада 

Утврђено 

задовољство 

ученика 

1. разреда 

 

Нумеричка 

скала процене 

 

Новембар 

2020. године 

 

 

Резултати 

скале  процене 

Просечна оцена 

шест услова     

износи  4,73 

 

 

Безбедност ученика у 

дому 

 

Процена 

безбедности 

 

Нумеричка 

скала процене 

 

Новембар 

2020.  

године 

 

Средња оцена  

безбедности 

 износи  

5,00 

Задовољство ученика  

домским условима 

живота и  рада 

Утврђено 

задовољство 

ученика 

1.разреда 

 

Нумеричка 

скала процене 

 

Јун  

2021. годне 

Резултати 

скале  процене 

Просечна оцена 

шест  услова     

износи  4,74 

 

Безбедност ученика у 

дому 

Анализа 

стања  

безбедности 

ученика у 

дому   

Нумеричка 

скала процене 

 

Јун  

2021. године 

 

Средња оцена  

безбедности 

 износи  

4,95 

 Анализа школског 

успеха на кл. 

периодима 

Анализа 

школске (не) 

успешности 

 

 

Табеларни 

приказ успеха 

Крај сваког 

тромесечја 

 

6 табела  у 

прилогу 

Извештаја о 

раду дома 

Програм заштите 

ученика од  насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације  

 

 

Примењене 

превентивне  

мере заштите   

 

Извештај 

 

Анализа  на  

седницама 

Педагошког 

већа  

 

Извештај о 

реализацији 

Програма 

заштите 

ученика  

 

Програм стручног 

усавршавања 

Остварени 

планирани  

садржаји  

 

Табеларни 

приказ  

усавршавања 

Извештај о 

реализацији  

на седницама 

Педагошког 

већа 

 

Извештај о 

стручном  

усавршавању 

 

 Из наведеног се види  да су   у  Дому  током  школске 2020/2021. године спроведена 

метадолошка истраживања и  анализе које имају употребну вредност  у непосреном раду са 

ученицима  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 2020/21. 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 за школске 

2020/21. године. Књига евиденције рада стручног сарадника, коју води педагог се попуњава 

према захтеваним упутствима. 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 конкурса за предају докумената за 

упис ученика у дом за нову школску годину, пријем докумената је обављен према посебној 

организационој шеми прилагођеној епидемиолошким препорукама, те је целокупан упис 

протекао у најбољем реду.  

Током летњих месеци велика пажња је посвећена организацији за безбедан боравак и 

смештај свих 412 ученика и безбедан рад свих запослених у условима епидемије, а на основу 

препорука Кризног штаба и МПНТР. Успостављена је тесна сарадња са школама приликом 

прилагођавања времена извођења наставе у школама и боравка ученика у дому. Свакодневна 

координација и комуникација између свих запослених је током године подигнута на још 

виши ниво у интересу очувања здравља ученика и запослених до преласка на оne line модел 

наставе, у децембру месецу. Током овог модела наставе, васпитна служба је успешно 

обављала своје задатке, о чему је свакодневно и месечно подносила извештаје директору. 

Динамика реализације појединих тема васпитног рада у месецу децембру је промењена због 

измене школског календара , те су неке планиране теме васпитног рада реализоване 

почетком другог полугодишта. 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. Највећа пажња током целе календарске године је 

посвећена стварању здравих и безбедних услова за учење и развој ученика, кроз подизање 

стандарда смештаја ученика, исхране и васпитног рада, као и припрему и доношење одлука 

којима се унапређује рад установе . 

У току године рађено је на проналажењу што адекватнијих облика и форми рада, као и на 

организационим питањима рада појединих служби и непосредних извршилаца. Остале 

службе радиле су према посебном распореду, о чему сам свакодневно водила рачуна у 

складу са свим примљеним препорукама и упутствима. 

 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. 

Током године присуствовала сам састанцима васпитних група, радионицама и другим 
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облицима рада у реализацији тема васпитног рада, састанцима Тима за заштиту од насиља, 

дисциплинске комисије итд. У свакодневном контакту са васпитном службом и стручним 

сарадником вршени су разговори и анализа ефеката рада. Обављани су 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 здравља и безбедности ученика и запослених. 

Настављена је и унапређена сарадња са МПНТР, Сектором за ученички стандард МПНТР, 

локалном самоуправом и установама и институцијама из друштвене средине, као и школама 

које похађају ученици дома. Активно сам учествовала у припремама за посету и дочеку 

градоначелника града Крагујевца г-дина Николе Дашића, уз примену свих епидемиолошких 

мера у дому. Гостовала сам на ТВ Крагујевац, директним укључењем у дневник, као и у 

емисији „Мозаик“ у циљу промоције дома, говорећи о примени епидемиолошких мера у 

нашој установи. У реализацији свих побројаних задатака остварена је пуна сарадња са 

Управним одбором као органом управљања. Вршена је размена искустава са Домовима у 

окружењу и активно учешће у Активу директора домова и школа са домом Шумадијског, 

Поморавског и Браничевског региона.  

 Директор је у оквиру својих надлежности узела учешће и у раду у стручним органима дома, 

координацији рада свих служби у дому и посветила пажњу континуираном стручном 

усавршавању запослених, као и свом личном стручном усавршавању.  

  

 

10.2 Рад Педагошког већа 

 

 У току школске 2020/21. године одржано је 9 седница Педагошког већа, на којима су 

разматране  62 тачаке дневног реда. 

Најчешће разматрана питања су она која се односе на стварање услова за рад ученика,  на 

услуге  исхране и смештаја, анализу успеха ученика, стање  дисциплине у Дому, анализу 

безбедности ученика, поштовање кућног реда, примену адекватних правилника,  активности 

комисија, секција, интересних група и тимова, стручно усавршавање, васпитни рад за време 

ванредне ситуације по моделу од 3.09.2020. године, конкурисање и пријем ученика   и друга 

питања,  која су саставни део Годишњег плана и програма рада Дома. 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 ускладу са прописаним 

нормативима. 

У овој школској години, изречено је 16 васпитно-дисциплинских мере. За лакше прекршаје 

изречено  је 15 дисциплинска  мера, од тога 8 опомена васпитача и 7 укора васпитача.  За 

тежи прекршај изречена је 1 мере  и то  укор  предискључење. 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 радом.   

Ове школске године у дому је  похваљено и награђено  79  ученика. 

 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 размена информација и чињеница  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 2020/2021.годину реализован је у 

потпуности до 1.12.2020.године.  У месецу децембру  измењена је динамика реализације 
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поједининих програмских садржаја рада. Актуелности које су се односиле на промене у 

Календару образовно - васпитног рада средњих школа за школску 2020/21. годину   

(померање зимског распуста и  континуирана он лине настава од 30.11.2020. године до 

18.01. 2021.године и од 1. 04.2021 do 5. 05.2021. и епидемиолошка ситуација су усмериле и 

редефинисале поједине планиране садржаје рада. То су садржаји  који се односе на 

непосредан рад са ученицима и рад у Педагошком већу. Саветодавно-васпитни, педагошко-

инструктивни  и аналитичко - истраживачки облик рада су доминирали у свим сегментима 

рада педагога од планирања, програмирања, организовања и праћења до унапређивања 

васпитног рада.   

Примењивала сам  верификоване инструменте односно методолошку технику  скалирања. 

Основни критеријум за избор питања и вредновања у спроведеним истраживањима су 

садржајни део вишегодишњег праћења и унапређивања васпитног процеса. Показатељ 

вредновања су остварени планирани циљеви квалитета, који су постављени за школску 

2020/2021. годину.  

Почетком школске године рад  је усмерен  на узраду појединих делова Годишњег 

плана и програма рада Дома за школску 2020/2021. годину и делове Извештаја о раду Дома 

за школску 2020/2021. годину. 

За овај период је значајно формирање и структуирање 16 васпитних група. То је 

рађено у сарадњи са директорком и васпитачима,  применом упутстава и дописа МПНТР   

који се односе на усклађеност комбинованог модела наставе са организацијом рада у 

васпитним групама и   дому.  

Почетком месеца октобра, од 5-11. октобра обележена је Недеља дечијих права, креирањем 

паноа   и приказом инфо секције.  На исти начин је обележен  Међународни дан толеранције, 

16. 11. 2020. година. 

За прву половину месеца октобра, значајно је тематско планирање и  реализација  

планираних тема васпитача приправника. Тимски са директорком и васпитачима 

приправницима дефинисана је динамика реализације тема , које су реализоване 23. 27. 28 и 

29. октобра. Општи закључак је да су васпитачи приправници у потпуности спремни за  

полагање испита за лиценцу.  

Ажурна и доследна примена процедура ДУК. П15, ДУК. П13,  ДУК.УО3 је верификована 

интерном провером 15.10.2020.године.   

Како је истраживање задовољства ученика боравком у Дому, један од планираних циљева 

квалитета који се прати сваке године, то је спроведено и ове школске године, почетком 

месеца новембра и током месеца маја. У циљу остваривања овог задатка примењена је  

идентична  нумеричка скала процене, на којој су ученици вреденовали домске могућности 

оценом на скали од 1 до 5.  Узорак је у новембру  обухватао 64 ученика/ це првих разреда 

средњих школа , а у мају 70 ученика/ца. 

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.  

 

Табеларни приказ резултата скале процене о задовољству ученика домским условима 

живота и рада             

 

 

Домски услови 

Средња оцена у 

новембру 2020. 

године 

Средња оцена 

у јуну 2021. 

године 

  

1. 
Смештај 4,76 4,88 

 

2. 
Исхрана 4,20 4,22 

 Односи у соби 4,87 4,88 
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3. 

 

4. 
Услови за учење 4,70 4,69 

 

5. 

Услови за спровођење 

слободног времена 
4,86 4,82 

 

6. 
Безбедност ученика у Дому 5,00 4,95 

 

 
Просек 4,73 4,74 

 

Добијене оцене су показатељ задовољства ученика/ца пруженим услугама. 

Ученици су најзадовољнији са безбедношћу у Дому, која је вреднована у првом 

истраживању оценом 5,00, а у другом оценом 4,95. Незнатна разлика у оцени безбедности  је 

сагледана у контексту неизвесне, несигурне епидемиолошке ситуације изазване вирусом 

корона.  Такође су ученици у потпуности  задовољни смештајем, односима у соби, условима 

за спровођење слободног времена и условима за учење, које су оценили оценом одличан. 

Вишегодишња истраживања су показала потпуно задовољство оцењиваних елемената , што 

показује табеларни приказ.  Побољшање квалитета исхране показује оцена 4,22 у односу на 

новембар која је износила 4,20.  Од значаја је прошлогодишња оцена исхране , која је 

вреднована са 4,09. Врло добра оцена исхране је смерница у праћењу и побољшању исте. 

Средња оцена од 4,74 је верификатор задовољства ученика пруженим услугама.  Програмом 

постављени циљеви квалитета који се односе на задовољство ученика боравком у Дому, 

учешће ученика у секцијама које је  лимитирано епидемиолошком ситуацијом и унапређење 

школске успешности су реализовани. 

 Тимски је праћено остваривање школског успеха и извршена не само анализа у процесу 

учења по моделу од 3. 09.2020. године, него и на сваком класификационом периоду. 

Компаративна анализа је показала побољшање школске успешности на нивоу Дома.  

 

 

 

Табеларни прикази успеха показују успешност ученика на нивоу васпитних група и на нивоу 

Дома . ( У прилогу  шест табела успеха) 

Активности  педагога у области адаптације ученика и учења  су   усклађене са  целокупном 

ситуацијом  и потребама ученика. У раду са ученицима, пружена је подршка и помоћ 

ученицима са специфичним тешкоћама, као и појединим васпитачима у процесу примене 

појачаног васпитног рада.  

У реализацији садржаја рада, педагог је сарађивала  првенствено са директорком и 

координатором васпитне службе на заједничким подручјима рада са ученицима и 

породицама ученика, са васпитачима, а по исказаној и опсервираној потреби са стручним 

сарадницима  школа.   Изузетно добра сарадња је остварена са стручним сардницима не само 

школа већ и појединих домова.  

Интензивирана је и сарадња са родитељима новопримљених ученика. Садржај сарадње је 

информативног и саветодавног карактера. 

Део активности педагога Дома се односио и на преглед педагошке документације 

васпитача – дневника васпитног рада, на крају првог полугодишта ,током месеца марта и 

током мецеца јула. 

  Запажања су евидентирана у дневницима васпитача и урађен је извештај о праћењу 

начина вођења наведеног дела педагошке документације. Рад педагога је обухватио и 

учешће на седницама Педагошког већа,  активности  у Тиму за заштиту ученика и Тиму за 

стручно усавршавање.  
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10.4 Рад библиотекара Дома 

 

 Програм рада домског библиотекара у школској 2020/21. години, као и претходних 

година, обухватао је задатке и послове: 

 – Библиотечко – информационе активности 

 – Васпитно – образовне 

 – Културне активности 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ  

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

 
Библиотечко – информационе активности 

 

 

 

Набавка 

 

 

 

Начин набавке 

 

 

 

Врста литературе 

 

 

 

Библиотечки 

фонд 

Инвентарни број 

(последња 

уписана књига у 

књизи инвентара) 
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31 1 0 13 0 18 9382 10124 

Током године набављено је 128 кињга за награђивање ученика. 

Реализација: Током месеца септембра у библиотеци је извршен упис нових чланова и регистровање корисника у 

2020/2021. 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: Библиотечки простор корисници Дома користили су спровођењем одговарајућих мера уз 

поштовање правила и препорука у циљу спречавања појаве и ширења епидемије заразне болести. У складу са 

прописаним мерама реализоване су и активности на нивоу Дома. 
Онлајн путем реализован је литерарни конкурс љубавне поезије ,,Иван Пангарић“. Oбележени су значајни јубилеји везани 

за Дом, виртуелно је обележен Дан дома,  обележена је Школска слава, обележена је ,,Дечја недеља“, „Међународни дан 

матерњег језика“, обележен је „Светски дан поезије“, ,,Дан писмености”, ,,Дан матерњег језика”, ,,Дан примирја”, ,,Дан 

борбе против сиде“, ,,Светски дан библиотеке и библиотекара”, „Дан планете земље“, „Дан шале“, „Светски дан књиге“, 

„Почеци словенске писменосити“. 

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. 
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10.5 Рад Управног одбора 

 

 У току школске 2019/2020. год. истекао је четворогодишњи мандат Управном одбору 

именованом одлуком Владе РС маја 2017.године. Све до истека мандата и Одлуке о 

разрешењу УО у овом саставу је успешно обављао поверене задатке. У току овог 

четворогодишњег периода одржано је укупно 23 седнице, од чега 4 телефонске и једна 

онлајн седница. Због актуелне епидемиолошке ситуације рад Управног одбора је прилагођен 

новим околностима, тако да су и у овој школ.години одржане две телефонске седнице, како 

је то Пословником о раду управног одбора и регулисано. До истека мандата Управног 

одбора, на пет седница, колико је у овој школској години одржао, УО се бавио редовним 

питањима из своје надлежности: разматрање и усвајање Извештаја о раду, доношење 

Годишњег плана и програма рада, доношење одлука у вези са годишњим пописом, усвајање 

завршног рачуна на крају пословне године и доношење потребних одлука с тим у вези, 

доношење Финансијског плана и Плана набавки, доношење одлука у вези са правима и 

обавезама директора дома, усвајање Извештаја о раду директора дома. Свој рад је УО 

окончао на завршној седници одржаној 13.05.2021.год. када је извршена примопредаја 

дужности и конституисан УО у новом сазиву, а Дом се на пригодан начин захвалио 

досадашњим члановима на њиховом раду и ангажовању. 

Одлуком Владе РС бр.119-3328/2021 именован је УО одбор Дома у новом саставу. 

Конститутивна седница је одржана 13.маја 2021.год., када су у складу са законом и општим 

актима дома, именовани заменик председника УО као и чланови комисија УО дома. Нови 

УО је већ на самом старту имао врло важан задатак, а то је доношење одлуке о расписивању 

конкурса за именовање директора дома, као и све остале одлуке у циљу спровођења законом 

прописане процедуре: избор конкурсне комисије; давање мишљења о кандидатима; 

сачињавање листе кандидата; предлог Влади РС. Поред ових одлука, нови УО је разматрао и 

усвојио измене Финансијског плана, Плана јавних набавки, Правилник о архивском и 

канцеларијском пословању. Од три седнице, колико је до сада одржано, једна је због 

објективних околности одржана телефонским путем. Рад свих чланова УО је до сада био 

озбиљан и одговоран, и остварена је јако добра сарадња чланова УО и руководства Дома као 

и чланова колектива, па очекујемо да ће се овако успешна сарадња наставити и у наредном 

периоду. 

 

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 и актуелном 

епидемиолошком ситуацијом. Најновије измене Закона о ученичком и студентском 

стандарду, као и пратећих правилника донетих од стране МПНТР, правила и упутстава у 

вези са ванредним стањем у земљи и граду, захтевали су измене и допуне како Кућног реда, 

Уговора о смештају ученика у дом, тако и правила понашања запослених и ученика. Рад у 

условима ванредног стања захтевао је другачију организацију рада у дому, рад од куће био 

је пропраћен доношењем одговарајућих решења и израдом и достављањем извештаја и 

сачињавањем посебних распореда рада и дежурстава. У току ове школске године донета су 

следећа акта: Правилник о организацији и систематизацији послова Дома ученика средњих 

школа у Крагујевцу, Правилник о канцеларијском и архивском пословању; Информатор о 

раду Дома, Један од значајнијих задатака био је рад на потврђивању усвојених стандарда 

ISO и HACCP, с обзиром да је у новембру месецу извршена ресертификација усвојених 

стандарда. Као резултат уложених напора, изради нових упутстава, измени усвојених 

процедура и њиховој актуелизацији, 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, али 
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због рада дома у измењеним околностима, са мањим бројем присутних ученика, као и мањег 

прилива средстава, дошло је до ребаланса Финансијског плана и измена Плана 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 2020/2021. 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. (4,74).  

б) Задаци из здравствене делатности су такође успешно реализовани, кроз превентивне 

активности, личне и колективне хигијене и кроз програмске садржаје васпитног рада. 

в) Постављени циљеви програмских области васпитног рада су остварени кроз 

индивидуални облик рада и радом у малој групи , са применом упутстава и дописа МПНТР 

који се односе на усклађеност комбинованог модела наставе од 3. 09.2020. године са 

одрганизацијом рада у Дому. 

г) Годишњим планом и програмом рада предвиђени су и реализовани циљеви и задаци 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

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.  

 Број изречених васпитно дисциплинских мера ( 8 опомена и 7 укора васспитача) који се 

односие на лакше прекшаје Кућног реда и 1 изречена васпитно дисциплинска мера – укор 

предискључење нам говори о примерном понашању ученика и поштовању правила Дома. 

Проценат од 99,75% или 405 ученика са позитивним успехом и то 224 ученика или 55,17% 

одличних и 157 ученика или 38, 67% врло добрих, 22 ученика или 5,42% добриx, 2 ученика 

или 0,49% довољних и 1 неоцењена ученица или 0,25% су показатељ веома високог 

постигнућа успеха на крају 4. класификационог периода школске 2020/ 2021. године.  

 

ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРA 

 

Ана Филиповић, ср. 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Број:IX/05-874-3  

30. 09. 2021. год. 
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Табела 1 

 
Преглед успеха ученика по васпитним групама од првог до четвртог тромесечја 
школске 2020/21. године 

 

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. 

I 24 71 

 

4 

б.о. 25 

100 / 96 4 

б.о. 4  

 

100 

 

/ 

 

100 

 

II 24 75 

 

25 92 8 96 4  

100 

 

/ 

 

100 

 

III 30 83 

 

7 

б.о .10 

86 11 

б.о. 3 

87 10 

б.о. 3 

 

100 

 

/ 

 

100 

 

IV 29 83 17 97  

б.о. 3 

94 3 

б.о. 3 

100  

/ 

100  

V 30 87 

 

10 

б.о. 3 

90 3 

б.о. 7 

97 3 100  

/ 

100  

VI 22 77 

 

18 

б.о. 5 

90 5 

б.о. 5 

100 / 100  

/ 

100  

VII 23 70 

 

26 

б.о. 4 

97 9 

б.о. 5 

87 13 95,65 4,35 

б.о. 

  

VIII 24 92 8 

 

96 4 92 8 100  

/ 

100  

IX 26 66 23 

б.о. 11 

85 15 85 

 

11 

б.о. 4 

100  

/ 

100  

X 24 96 

 

4 96  

б.о. 4 

100 / 100  

/ 

100  

XI 26 58 42 89 11 

 

89 11 100  

/ 

100  

XII 26 89 11 96 / 

б.о. 4 

100 / 100  

/ 

100  

XIII 24 75 25 88 4 100 /  

100 

 

/ 

 

100 

 

XIV 24 75 25 92 8 83 17 100  

    / 

100  

XV 26 69  96 27 

б.о. 4 

92 8 100  

/ 

100  

XVI 29 80 10 

б.о. 10 

86 

 

7 

б.о. 7 

86 14 100  

/ 

100  
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Табела 2  

  

 Преглед успеха ученика на нивоу Дома од 1. класификационог периода  до  

 краја школске године ( 31. 08. 2021. године) 

 

 

Редни 

број 

 

 

Класификацини  

период 

  

 

Проценат 

позитивних 

 Проценат 

 недовољних 

оцена; 

Проценат 

неоцењених 

 

 

 

Укупан број 

недовољних 

оцена 

 1.  прво  

тромесечје 

77,87  17,27 +4,86   

б.о.  

85 

 2.  друго 

тромесечје 

91,42 5,88 +   2,70   

б.о. 

26 

 3.  треће 

тромесечје  

92,44 6,34  +   1,22  

б.о 

34 

 4.  четврто 

тромесечје  

         99,75    0,25 б.о. / 

 5.  крај школске 

 године  
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Табела 3 

 

Преглед успеха по васпитним групама на 4. класификационом периоду школске 

2020/21. године 

Васпитна 

група 

 

 

Број  

ученика 

 

Свега 

са позитивним 

успехом 

Свега са 

недовољним 

успехом 

Број 

неоцењених 

ученика 

 

 I 

 

24 

 

24 

  

 

 II 

 

23 

 

23 

  

 

 III 

 

28 

 

28 

  

 

 IV 

 

30 

 

30 

  

 

 V 

 

30 

 

30 

  

 

 VI 

 

22 

 

22 

  

 

 VII 

 

 

23 

 

22 

        

       1 

 

 VIII 

 

24 

 

24 

  

 

 IX 

 

25 

 

25 

  

 

 X 

 

24 

 

24 

  

 

 XI 

 

26 

 

26 

  

 

XII 

 

 

25 

 

 

25 

 

  

XIII 24 24   

XIV 24 24   

XV 26 26   

XVI 28 28   

Укупно 

% 

406 

100 

405 

           99,75 

            1 

        0,25 
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Табела 4 
 

                Средња оцена успена на почетку и на крају школске 2020/21. године 

       

Васпитна 

група 

 Број 

 ученика 

Просеч. оцена 

на поч. шк. год 

Просеч. оцена 

на крају шк. 

год.  

                                                                                                                                                   

 I 

 

 24  

 

 4, 68  

  

 4.56 

  

 II 

 

 24 

 

 4,64 

 

 4,56 

 

 III 

  

 30 

 

 4,52 

 

 4,37 

  

IV 

 

 29 

  

 4,71 

 

4,67 

  

V 

 

 30 

 

 4, 67 

 

 4, 53 

  

VI 

 

 22 

 

 4, 48 

 

 4, 46 

  

VII 

 

 23 

 

 4, 42 

 

 4,41 

 

 VIII 

 

 24 

 

 4, 59 

 

 4,43 

 

 IX 

  

 26 

 

 4, 46 

 

 4,33 

  

X 

 

24 

 

 4, 41 

 

 4,17 

  

XI 

 

26 

 

 3,99 

 

 4,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

XII 

  

26 

 

 4,54 

 

 4,39 

  

XIII 

 

24 

 

 4,51 

 

 4,24 

 

XIV 

 

24 

 

4,11 

 

4,20 

 

XV 

 

26 

 

4,54  

 

4,26  

 

XVI 

  

29 

 

4,46 

  

4,29 

 

 

               Просечна оцена на нивоу Дома:  

                на почетку школске године 4,50      

 

                Просечна оцена на нивоу Дома  

                на крају школске године  4,37  
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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            131           67       53       8        2              130                  1                                                                                  3234        78 

 

 II         122           64        53       5       -              122                                                                                                      4047         71 

    

 III         96            56       34       6       -                96                                                                                                       2614         78        

 

 IV         57            37       17       3        -                57                                                                                                       1979          33 

 

                                                                                                                                                                                         11874          260 

укупно   406      224      157       22        2           405                     1                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                      29,25             0,64 

 %     100       55,17      38, 67      5,42       0,49         99,75            0,25                                                                                 по    

ученику                                                                                                                                                                                           
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Табела 6 

 

Преглед успеха ученика 16 васпитних група на крају 4. класификационог периода на нивоу Дома 

школске 2020/2021. године 

 

Разред Број 

ученика 

ОПШТИ УСПЕХ 

 

 

СВЕГА СА 

ПОЗИТИВНИМ 

УСПЕХОМ 

СВЕГА СА 

НЕДОВОЉНИМ 

УСПЕХОМ 

5 4 3 2 

I 131  67 

 

54 

 

8 

 

2 

 

131  

II 122 64 

 

53 

 

5 

 

 

 

122  

III 96 56 

 

34 

 

6 

 

 

 

96  

IV 57 37 

 

17 

 

3 

 

 

 

57  

УКУПНО 

   

406 

 

224 

 

158 

 

22 

 

2 

 

406  

% 100 55,17 38,92 5,42 0,49   

 
 


