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

је, на седници одржаној 29. септембра 2022. године усвојио: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ 

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 
 

 Пандемија вируса COVID 19 је добрим делом обележила рад и у овој 2021/2022 

школској години. Након успешно спроведеног уписа, у дом је усељено свих 412 ученика, уз 

потпуно поштовање свих прописаних санитарно-епидемиолошких мера. Оформљено је 17 

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 

боравак у дому 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 је обављао своју делатност у складу са упутствима МПНТР  и 

нсдлежних органа и служби, и уз обезбеђење доследне примене похађања наставе по једном 

од три модела предвиђених за рад у оваквим условима. 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. Рад у дому 

се одвијао кроз посебну организацију рада и дежурстава запослених и по  распореду који се 

прилагођавао актуелној ситуацији  и смањеном броју запослених, изазваног одсуством због 

боловања. Због оваквих околности је  рад бројних секција готово изостао. Ипак, захваљујући 

нешто стабилнијим условима, друго полугодиште је било обележено интензивним радом 

скоро свих секција. Жељни дружења, другачије организованог слободног времена, физичке 

активности, афирмације и испољавања креативности, ученици нашег дома су се активно 

укључили у рад секција, а живот у дому је поново добио свој уобичајени изглед и ритам. 

После дуже паузе поново  је организована домијада, најпре регионална априла месеца, а 

потом и републичка у току маја месеца.  Наш дом је био домаћин Регионалне домијаде у 

културно-уметничком стваралаштву, као и једном делу Регионалне домијаде у спорту. 

Организација и спровођење ових такмичења и то у измењеним – отежаним околностима, 

представљало је прави изазов који је колектив дома изузетно успешно савладао. Ученици 

нашег дома остварили су изузетан успех освојивши већину првих места, чиме су  остварили 

право учешћа на Републичкој домијади која се ове године одвијала у Београду. Као и увек, 

својим наступом, резултатима и свеукупним понашањем ученици нашег дома потврдили су 

и оправдали не само реноме нашег дома који  га ставља у сам врх домова у Републици, већ 

још једном учинили да се њима поносимо у сваком погледу. 

Дан Дома је обележен скромно, радно и без окупљања, а тим поводом је реализован и 

конкурс у литерарном и ликовном стваралаштву. Маја месеца је организован испраћај 

матураната, а за крај школске године штампан је двоброј домских новина „АртемМагазин“.  

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

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

основна-законска функција Дома.  

Новембра месеца успешно је извршена екстерна / надзорна провера усвојених стандарда ISO 

и HACCP. У Дому је благовремено  извршен прелазак на примену стандарда ISO 9001-2015 

чиме 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 

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. 
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1. УСЛОВИ РАДА ДОМА 

 

Општи и материјални услови рада 

 

 Објективне околности, нестабилно тржиште и светска криза, 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.  

Захваљујући средствима за инвестициона улагања, која су програмом расподеле 

инвестиционих средстава Министарства просвете опредељена за наш дом, а у оквиру 

Програма 2007-Подршка у образовању ученика и студената,  Програмске активности 0002 – 

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда, Пројекат спољног уређења 

рекреативних садржаја у Дому је након вишегодишњих покушаја, могао да се реализује. 

Завршетак радова, спроведених кроз две фазе, очекује се у току септембра, након чега ће 

наш Дом први у Србији добити атлетску стазу, али и друге садржаје за активно и здраво 

коришћење слободног времена кроз различите спортске и рекреативне садржаје. За ове 

намене Министарство просвете је определило средства у износу од 14.581.701,84 за I фазу и  

за  II фазу (авансно) 5.385.819,оо, динара. Већ ови износи указују на значај и обим ове 

инвестиције – радова на реализацији пројекта спољног уређења рекреативних садржаја у 

Дому. Како би се реализовала ова инвестиција, Дом је био у обавези да предузме читав низ 

претходних радњи и испуни постављене процедуралне али и законске услове, што је са 

успехом завршено након чега је уследила и реализација пројекта. 

Поред ових наменски опредељених средстава, Дом је наставио да улаже у санацију својих 

објеката, набавку опреме и ситног инвентара, текуће поправке и одржавање. За ове намене 

утрошено је и то: за текуће поправке и одржавање објеката и опреме утрошено је 

9.873.537,80 динара; за набавку опреме издвојено је 5.185.186,18 динара, а за ситан инвентар 

1.168.040,25 динара. Средства за ове намене предвиђена су Финансијским планом Дома за 

2021. и 2022. годину, као и Планом набавки, и у складу са планираним и реализована. 

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, због 

чега је извршена набавка и уградња две камере и четири рутера за лифтове; обезбеђен је 

контролисани улаз у двориште дома уградњом капије на даљинско управљање; извршене су 

dvr и  hdd замене у просторији дежурног радника, набављени ПП апарати за замену старих.  

Поред редовних дезинсекција и дератизациј, као и претходних и ове године је рађена и 

дезинфекција свих просторија, соба и намештаја од стране стручних служби, а непосредно 

пред усељење и дезинфекција  свих душека у собама за смештај ученика. 

Због проблема са прокишњавањем који настају са обилнијим падавинама, извршени су 

лимарски радови, а на поткровљу женског блока је урађена репарација неколико  прозора и 

постављен нов изолациони материјал. Извршена је поправка хидроизолације на техничком 

излазу наров. Извршена је замена једног дела олука и грејних каблова, као и чишћење олука 

и крова. Значајан посао је обављен чишћењем IC грејача у балон сали и урађено отклањање 

неусаглашености и оштећења на електроенергетским инсталацијама у дому. 

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

блоку су окречени. Урађена је комплетна реконструкција и санација једне вертикале 

купатила/санитарних чворова на мушком блоку и извршена адаптација санитарних чворова 

на поткровљу мушког блока. Набављено је: 30 штеп дека, 100 јастука, 9 душека, 62 телефона 

за ученичке собе. 

Наставило се и са улагањем у стандард односно услове рада запослених. Окречена је  
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зборница, свечана сала, ходник новог блока; набављена је опема за проширење WiFi 

ћелијског система на простор трпезарије и спољни простор и набављена и уграђена капија за 

улаз у двориште и на паркинг дома са даљинским управљањем. 

За рад у финансијској служби набављена је фискална каса са смарт терминалом, као и 

рачунске машине. За бољи и ефикаснији рад вешераја набављена је машина за прање веша. 

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. Набављена је нова универзална 

кухињска машина, нови плехови за пећнице и керамички судови: тањири, тацне и шоље.  

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 нашег дома спада у ред најбоље и најсавременије 

опремљених, чиме је рад у кухињи у потпуности модернизован и створени услови да се 

одговори захтевима постављених стандарда, али и очекивањима корисника услуга дома. 

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, као и са стручним усавршавањем радника васпитне, 

финансијске, правне  и службе за исхрану 

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, створена је изузетно 

пријатна атмосфера за боравак и рад у Дому.  С обзиром на радове  на пројекту спољног 

уређења рекреативних садржаја, део прилазних стаза, ограде и травнатих површина је 

оштећен, одн.уклоњен, али се очекује да ће се брзо вратити у пређашње стање и вратити у 

функцију, након чега ће двориште дома и спортски терени добити још лепши и атрактивнији 

изглед. На  јвећи део  дворишта и околине је осветљен и под видео надзором чиме се знатно  

допринело  сигурности и безбедности ученика, запослених и имовине дома. 

Додатна  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, а 

уколико се за то укаже потреба  и праћење on line наставе, од стране ученика, и створени 

оптимални  услови за квалитетно и разноврсно коришћење слободног времена. Оваквим 

улагањем створени су и олакшани услови за рад не само  васпитача и стручних сарадника, 

већ и осталих служби у Дому. Наставило се са улагањем у рад секција. Тамо где је то 

неопходно ангажовани су квалитетни стручни сарадници, набављени су  реквизити за рад 

свих секција у дому,  библиотека је допуњена новим насловима, набављене су FLPCHRT  

табле са точкићима за васпитаче, чиме су на свим пољима створени услови који  омогућавају 

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

Крајем новембра и почетком децембра  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: клима 

уређај за библиотеку, панелни радијатор за канцеларију педагога, обезбеђена рачунарска 

опрема и штампачи за службе где је то било потребно. 

Извршен је систематски преглед свих радника ради потврде здравствене способности за 

обављање свога посла. Продужено је осигурање имовине и осигурање радника. 

Извршено је улагање у израду пројектне документације за санацију фасаде и изолације на 

објекту дома; пројектне документације за категоризацију дома  и израду елабората  
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енергетске ефикасности на згради дома. 

Све набавке опреме, радова и услуга  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. 

Захваљујући успешном пласману ученика нашег дома на такмичењима у оквиру популарних 

Домијада било је и доста похвала и награда. Тако су на посебној свечаности, поред већ 

традиционалне Годишње награде најбољим ученицима Дома, уручене  пригодне награде и 

ученицима који су својим радом, залагањем и резултатима допринели афирмацији и угледу 

Дома.   

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

кошаркашки камп, као и камп триатлона и камп ватерполиста 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. 

 

 

Кадровски услови 

 

 У току ове школске године радило се са истим саставом радника, како у погледу 

броја, тако и у погледу стручне спреме. Број и структура запослених у потпуности одговара   

Систематизацији послова и задатака у Дому, на коју је МПНТР дало сагласност, а 

захваљујући добијеним сагласностима дом је добио могућност да ангажовањем нових 

радника побољша кадровске услове за стручан рад у свим областима. Сагласно добијеној 

сагласности за ново запошљавање крајем претходне школске године,  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. У васпитној службе 

поред координатора васпитне службе ангажовано је 16 васпитача, тако да је у Дому 

формирано 17 васпитних група што је омогућило да се васпитне групе формирају  са 

законом предвиђеним бројем ученика, а послове стручних сарадника: педагога и 

библиотекара обављају стручни и посвећени радници. Послове у кухињи обавља 10 радника.  

Поред шефа кухиње и главног  кувара, ове послове обавља још 8 стручних и 

квалификованих кувара. С обзиром да је проширењем капацитета дома знатно повећан обим 

послова како на одржавању хигијене, тако и на прању и пеглању постељине, на овим 

пословима ангажовано је укупно 11 радница: 9 спремачица и две раднице у вешерају,  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. 

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 не само због броја 

корисника, већ и због појачаних захтева у одржавању хигијене и примени санитарно-

хигијенских мера, овим кадровским решењима  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. 
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Годишњи програм рада Дома у школској 2021/22. 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 

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 
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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 19,75 

година, а просечна старост запослених 47,9 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 410 ученика. Процес 

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

година, тако да је кроз дом прошло 425 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 

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

 

 

Структура ученика према полу и узрасту школској 2021/22. години: 

 

I година II година III година IV година Укупно Укупно ученика 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М  

58 66 61 58 58 46 36 42 213 212 425 

 

 

Број васпитних група према полној структури: 

 

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

9 8 17 25   ученика 

 

 

 



7 
 

 

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 11 

Друштвено језички смер 13 

Специјално математички 

смер 
3 

Специјално информатички 

смер 
15 

Специјално за биологију и 

хемију 
2 

 УКУПНО 44 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Друга крагујевачка 

гимназија 

Друштвено језички смер 14 

Општи смер 27 

Филолошки смер 5 

Природно математички смер 13 

Специјално информатички 

смер 
2 

Сценска и аудиовизелна 

техника 
2 

  
Ученици са посебним 

способностима за спорт 
 

 УКУПНО 63 

 

3. 

Музичка школа Музички извођач класичне 

музике 
13 

Музички сарадник 1 

  Дизајнер звука 1 

 УКУПНО 15 

 

 

 

 

Електротехничар рачунара 18 

Администратор рачунарских 11 



8 
 

 

 

 

4. 

 

 

 

Прва техничка школа 

мрежа 

Електротехничар енергетике 6 

Електротехничар за 

електронику на возилима 
7 

Електротехничар 

информационих технологија 
22 

Техничар за заштиту животне 

средине 
2 

Техничар за хемијску и 

фармацеутску технологију 
11 

Грађевински техничар 4 

Архитектонски техничар 20 

Прехрамбени техничар 3 

Електротехничар за 

расхладне и термичке уређаје 
1 

 УКУПНО 105 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Средња стручна 

школа 

Техничар мехатронике 6 

Техничар за компјутерско 

управљање CNC машина 
15 

Техничар за индустријску 

роботику 
7 

Бравар- заваривач 7 

Механичар моторних возила 3 

Машински техничар 

моторних возила 
3 

Возач моторних возила 2 

Техничар друмског 

саобраћаја 
42 

Техничар унутрашњег 

транспорта 
7 

Техничар за обликовање 

намештаја и ентеријера 
7 
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Оператер за израду 

намештаја 
1 

  Индустријски механичар 1 

  
Машински техничар за 

компјутерско конструисање 
3 

  
Техничар дизајна ентеријера 

и индустријских производа 
3 

 УКУПНО 107 

 

 

6. 

 

 

Медицинска школа 

„Сестре Нинковић“ 

Зубни техничар 2 

Медицинска сестра техничар 4 

Педијатријска сестра 

техничар 
8 

Фармацеутски техничар 2 

Здравствени неговатељ 1 

Медицински техничар 

васпитач 
3 

  Лабораторијски техничар 3 

 УКУПНО 23 

 

 

 

7. 

 

 

 

Економска школа 

Економски техничар 6 

Комерцијалиста 2 

Финансијски администратор 4 

Службеник у банкарству и 

осигурању 
7 

Правно пословни техничар 12 

 УКУПНО 31 

 

 

 

8. 

 

 

 

ТУШ „Тоза 

Драговић“ 

Кувар 2 

Кулинарски техничар 8 

Посластичар 1 

Угоститељски техничар 3 

Трговински техничар 1 
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Туристичко хотелијерски 

техничар 
6 

Фризер 10 

Техничар дизајна одеће 2 

  Туристички техничар 4 

 УКУПНО 37 

УКУПНО УЧЕНИКА У ДОМУ 425 

 

 

 Дом је мешовитог типа и у њему је у току школске године било смештено 213 

ученица и 209 ученика.  

 

 

Подаци о пореклу ученика по општинама и окрузима који су у току школске 2021/22. 

године били у Дому: 

 

Округ Општина Број ученика 

Шумадијски 

Кнић 37 

Лапово 20 

Баточина 40 

Топола 46 

Рача 26 

Аранђеловац 4 

села у општини Крагујевац 28 

УКУПНО 201 

Поморавски 

Рековац 28 

Јагодина 10 

Деспотовац 6 

Ћуприја 5 

Свилајнац 24 

Параћин 3 

УКУПНО 76 

Рашки 

Нови Пазар 5 

Краљево 5 

Рашка 15 

УКУПНО 25 

Подунавски 

Велика Плана 29 

Смедеревска Паланка 21 

Смедерево 4 

Петровац  

УКУПНО 54 

Моравички 

Горњи Милановац 4 

Ивањица 1 

Чачак 9 

УКУПНО 14 

Расински 
Трстеник 2 

Варварин 3 
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Александровац  

Крушевац  

УКУПНО 5 
 

Златиборски 

Сјеница 13 

Пожега 1 

Ужице 1 

Пријепоље 3 

УКУПНО 18 

Браничевски 

Петровац 9 

Кучево 8 

Пожаревац 2 

УКУПНО 19 

Косовско-митровачки 

Звечан 2 

Лепосавић 5 

Штрпце 1 

УКУПНО 8 

Колубарски 
Љиг 1 

УКУПНО 1 

Нишавски 
Ниш  1 

УКУПНО 1 

Зајечарски 

Књажевац 1 

Сокобања 1 

УКУПНО 2 

 

Београдски 
Београд 1 

 УКУПНО  1 

 
 

УКУПНО УЧЕНИКА У ДОМУ 

 

425 

 

 

 

 

 

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 

 

Очување и унапређење здравља ученика и запослених је један од основних циљева рада 

Дома 

тако да се од почетка школске 2021//2022. године приступило реализацији програма 
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здравствене и социјалне заштите ученика, чији су носиоци  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.   

У сарадњи са службом Хитне Помоћи у Дому је одржана обука из Прве помоћи , за све 

запослене , који су у обавези да поседују сертификат. 

 

 

 

В) Васпитно - образовна делатност 

 

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

интересним групама, у комисијама и секцијама слободних активности и у непосредним 

активностима са свим ученицима Дома. 

У  реализацији  програма  васпитног  рада  реализоване су  планиране теме различитим 

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 2021/ 2022. 

години. Укупно су планирано 616 тема, а реализовано је 619 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. Планирано је 73 тема, а  реализовано је 74 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 
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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 17 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 се не завршава у школи и у 

професионалној пракси, већ се нужно наставља и у Дому.  

 Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је помоћ  ученицима да  

 

 

самостално и успешно уче, постижу образовне  резултате и изграде  одговоран однос према 

школским обавезама и сопственом професионалном развоју. Тематским планирањем кроз 

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

нивоу васпитних група и на нивоу Дома. Планирано је 172 теме, а реализовано је 174 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,енглески језик,информатику, биологију, правну 

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

као и пригодним активностима. 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 236 тема, све су реализоване.  

 

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 

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 135 теме, а реализовано је такође  135 тема. 

 

 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНОГ РАДА НА НИВОУ ВАСПИТНИХ ГРУПА 

 

 У школској 2021/22. години, васпитачи Дома ученика средњих школа Крагујевац, 

саставили су План и програм рада који је обухватио, зависно од васпитача, од 35 до 37  тема 

из четири програмска подручја. Теме су одабране на основу Годишњег плана васпитног 

рада, а који је конципиран на основу Правилника о основама васпитног рада. У оквиру 

планираних 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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Извештај о раду I васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач : 

Весна Лекић 

Број ученица 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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3 5 3 0 5 4 4 0 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

4 13 6 1 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,65 4,56 4,74 4,74 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

8 3 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. Упопзнавање ученика са Домом и стварање услова за учење 

сеп 

сеп / окт 

сеп 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање учења и учење по плану 

2. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

3. Пажња и концентрација 

4. Мотивација у учењу 

5. Учење по моделу 

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

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

8. Учење, памћење и заборављање- Фазе и активности 

9. Каријерно вођење 

окт / март 

окт 

дец 

нов 

дец 

нов/мар 

нов / јан / апр 

дец 

мај 

Животне 

Вештине 

1. Хигијена и остале мере превенције у току епидемије 

2. Култура и традиција 

3. Здрави стилови живота 

4. Упознај себе 

5. Безбедно и небезбедно понашање 

6. Однос према будућности 

7. Стрес и начини његовог превазилажења 

8. Одговорно понашање за време епидемије и других ванредних околности 

9. Ризична понашања и управљање ризицима 

10. Прихватање личних проблема и животних криза 

11. Морал и вредности 

12. Емоције и емоционалне тешкоће 

13. Играј за живот( хемијске и нехемијске зависности) 

целе године 

апр 

дец 

апр 

нов 

мај 

јан 

окт/ 

мар 

мар 

јан 

мар 

дец 
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Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

2. Организација слободног времена 

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

5. Актуелности 

6. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

7. Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

9. Сарадња у дому, тимски рад 

10. Религија, атеизам, сујеверје 

окт 

нов 

мај 

јан 

целе године 

мар 

дец / апр 

мар 

окт 

апр 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Све планиране теме су реализоване уз поштовање узрасних карактеристика 

ученика, њихових инетересовања, потреба и могућности. 

Теме су реализоване и у складу са  епидемијом изазваном корона вирусом, 

тачније од 13. септембра до 19.септембра су се реализовале у вибер групи у 

којој су биле активне све ученице. 

Осим наведеног периода, план и програм је несметано реализован.  

Најзаступљњније теме су биле из области учења и градива, сарадње и 

пријатељства у групи, кутуре и хигијене, одговорности и сазревања. 

Све ученице су учествовале и прихватиле све теме и активности. 

 

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 , успоставиле искрену и 

пријатељску сарадњу и поштовале све 

одредбе Кућног реда. 

Учење 

и школска 

успешност 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

Сазнајни исходи су остварени. Ученице су 

изузетно успешне, прилагодиле су се без 

икаквих потешкоћа . 
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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. 

 

Сви наведени планирани исходи су и 

остварени. 

Пад на нивоу васпине групe је 

уочен на првом и трећем 

класификационом периоду, што 

је уобичајено. 

Ученице су научиле да 

постављају себи реалне и 

оствариве планове и циљеве, да 

испуњавају своје обавезе, 

спремне су да помогну другима, 

а и да потраже помоћ када 

затреба. 
 

 

 

Код већине ученица у васпитној групи 

уочава се прилагођавање навика учења 

условима у Дому, познавање метода и 

стратегија учења, постављање реалистичних 

циљева, заинтересованост за школски успех 

што доводи и до одличних резлтата у учењу. 

Добар део ученица показује спремност да 

другима помогне у учењу и решавању 

школских задатака, а такође да учествује у 

организованим додатним ктивностима. 

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 

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.Код ученица је примећена 

емотивна зрелост, свесност и 

знање о здравим стиловима 

живота, научиле су да воде 

рачуна о личној и хигијени 

својих соба, да конструктивно 

користе своје слободно време. 

Воде рачуна о сопственим и 

туђим осећањима и контролишу 

своје емоције, посебно у 

стресним ситуацијама. 

Упознате су са штетним 

последицама и проблемима 

које стварају хемијске и 

нехемијске зависности и 

прихватиле су упутства да воде 

рачуна када се нађу у 

ситуацијама које су им сумњиве 
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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. 

 

и нејасне. 

 

Живот 

у 

заједници 

- својим понашањем и 

поступцима показује да 

уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, 

нетолеранцију и реагује на 

њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално 

пожељне облике понашања у 

односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно 

решава сукобе са вршњацима 

и одраслима, „напада проблем, 

а не особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде 

члан тима, 

- 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. 

 

 

 Препознају 

предрасуде, боре се против 

дискриминације, разлика и 

нетолеранције. Знају да реше 

сукобе на конструктиван начин, 

прихватају одговорност за своје 

понашање. 

Велики број ученица је 

учествовао у активностима Дома. 

 

У изузетним ситацијама 

показале су спремност да пруже 

помоћ онима којима је потребна. 
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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, 

али и 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. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци су одржавани најманје 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 ученица у секцијама и комисијама Дома 

одбојка кошарка фудбал литерарна секција фолклор шах 

3 3 2 2 1 1 

 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

 

 

Секције и 

комисије 

Одбојкашка секција 

Кошаркашка секција 

Теретана и плесни клуб 
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Извештај о раду II васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач 

Иванка Крајишник: 

 

Број ученица у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 / / 24 

 

Распоред ученика по школама 

П
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а 
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„д
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М
и
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о
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и

л
о
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в
и

ћ
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6 7 6 1 1 2 1 / 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

8 6 4 6 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,78 4,39 4,54 4,54 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

5 1 / / / / 
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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 

5. Упознавање ученика са домом и стварање услова за учење 

сеп 

сеп 

сеп 

 окт 

сеп 

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 

сеп 

мај 

мар 

нов 

апр 

дец 

нов 

мај 

нов 

нов / јан / апр 

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.  Репродуктивно 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 

јун 

током године 

сеп 

феб 

јун 

дец 

феб 

дец 

мар 

нов 

мар 

нов 

апил 

април 
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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 поштовње права других 

6.    Међулична наклоност- пријатељство 

мај 

феб 

апр 

мај / јун 

мар 

феб / мај 

Укупно  37 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 се реализовале путем Гугл учионице. Велика 

већина тема је реализована у непосредном разговору са ученицама.  Највише 

времена посвећено је темама које су везане за здравље, хигијену и учење. 

Ученицама је пружана стална подршка, пре свега у праћењу 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. 

Сва 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 у 

адаптацији било је код две ученице у првим 

недељама боравка у Дому. У сарадњи са 

родитељима ученица, сталном подршком и 

мотивацијом, сви проблеми су успешно 

превазиђени.  

Ученице се добро сналае у домском окружењу, а 

виртуелни обилазак града је само допринео да се 

осећају сигурније. 

 Ученице се добро сналазе у окружењу у коме су 

школа и Дом и знају да се старају о себи и 

својим стварима. 

Учење 

и школска 

успешност 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени 

школски успех и узроке 

тешкоћа, 

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 
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- 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. 

 

поставе реалистичне циљеве и да направе 

планове учења и других активности како би 

дошле до остварења циља. Успех са почетка 

школске године су успеле да одрже до краја и 

биле су вискоко мотивисане за припрему 

матурских испита и пријемних испита за 

факултет. 

Ученицама је сугерисано које су то мере коју 

могу предузети у циљу постизања што бољег 

успеха за крај школске године. 

Ученице јасно препознају своје циљеве у учењу 

и знају да их дефинишу. 

 Школски успех ученица прве године варира. 

Две ученице су  оствариле знатно лошији успех 

у односу на успех донет из основне школе. Код 

њих није било проблема у адаптацији на дом, 

али су имале проблема око организације учења 

и доброг планирања времена. Са родитељима 

ових ученица је постојала стална сарадња, како 

би се пронашли најбољи начини да им се  

помогне у постизању школског успеха. Разред 

су завршиле са позитивним успехом , али са 

знатно лошијим просеком од очекиваног. 

Просечна оцена са почетка школске године је 

виша у односу на просечну оцену на крају 

школске године.  

На оствареност школског успеха утицало је 

више чинилаца, а највише рад у новонасталим 

условима и поновно повремено прелажење на 

онлајн наставу. И поред свих потешкоћа, 

ученице су показале 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. 

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, 

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.  

Ученице су научиле предности здравих стилова 

живота и свесне су ризика 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.   
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- 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. 

 

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 стaријих 

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 најчешћи облик рада у васпитној групи. Због 

свих специфичних околности и мера које су биле актуелне од петходне 

школске године, а због неповољне епидемиолошке ситуације су остале 

непромењене на самом почетку школске 2021/22. године, свакодневни 

разговори  имали су велики значај за адаптацију и прихватање домских 

услова за живот и учење. Интензиван индивидуални рад одвијао се са 

ученицама свих разреда, а  посебно је био значајан код ученица прве и 

друге године. Ученице првих разреда су упућиване у правила Кућног 

реда и праћено је њихово прилагођавања на Дом, школу и нове услове 

за учење. Током преласка на онлајн наставу, комуникација се 

ученицама се одвијала путем вибер групе, а било је и индивидуалних 

телефонских разговора. Гугл учионица, која је оформљена у претходној 

школској години,  остала је активна и то   као добро средство за 

реализацију одређених тема из области васпитног рада. 

Ученицама је пружана подршка  током читаве школске године, 

упућиване су 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.  У складу са потребама, појачан васпитни 

рад, који се односио на побољшање навика учења, одвијао се са две 

ученице првог разреда. Радило се на интензивном мењању навика учења 

и тражењу најбољих метода и техника које би допринеле побољшању 

успеха.  

Састанци 

васпитне групе 

Састанци васпитне групе су   организовани   једном месечно, када је 

било потребно ученице обавестити о дешавањима и активностима у 

Дому. Укупно је одржано 9  састанака васпитне групе. На састанцима 

васпитне групе ученице су обавештаване о актуелним догађајима у 

дому, вршила се анализа успеха и изостанака на класификационим 

периодима, говорило се о хигијени соба и заједничких просторија и 

разматрана су текућа питања актуелна у том тренутку. Састанцима је у 

просеку присуствовало 20 ученица. 

 Осим разговора о свим актуелним дешавањима, пуно пажње било је 

посвећено предлозима за квалитетно и сигурно коришћење слободног 

времена. У другом полугодишту, након попуштања епидемиолошких 

мера, теме на састанцима васпитне групе биле у везане за припреме за 

Регионалну и Републичку домијаду.  

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.  Највише контаката остварено је 

са родитељима (у овом случају мајкама) две ученице првог разреда, због  

проблема са постизањем школског успеха и усклађивањем школских 

обавеза са условима боравка у Дому. 

Родитељи ученица прве године, показали су велико интересовање за 

понашање ученица, за њихово прилагођавање како на дом, тако и на  
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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. У највећем броју случајева размењивале су се информације о 

здравственом стању ученица и њиховим школским обавезама. Сарадња 

са родитељима била је квалитетна и успешна током целе школске 

године. 
 

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, и то увидом у 

елекстронски дневник ученица. Због актуелних и важећи 

епидемиолошких мера, сарадња са школом се одвијала најчешће путем 

телефонских разговора.  

 

 

 

  

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 
 

Кошарка  

 

Одбојка 

 

Драмски 

студио 

 

Читалачки клуб 

1 1 1 2 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

                     Секција за културно- забавни живот 

Нутриционистички клуб 

Здраво мисли. Здраво живи 

Читалачки клуб 

Секције и 

комисије 

Интересни рад српски језик и књижевност 

Дисциплинска комисија 

Новинарска секција 
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Извештај о раду III  васпитне групе за школску 2021/22. годину 

 

Број ученица у групи 
на почетку 

школске године 
напустило групу дошло у групу 

на крају 

школске године 

24 1 1 24 

 

Распоред ученица по школама 
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“
 

С
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а 
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а
 

ш
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о
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М
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ч
к
а 

ш
к
о
л
а 

 

„д
р
 М

и
л
о
је

 

М
и

л
о
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в
и

ћ
” 

4 -1 2 3 0 7 2 +1 6 0 

 

Распоред ученица по разредима 
I разред II разред III разред IV разред 

2+1 7 9 6-1 

 

Упросечан успех ученица васпитне групе 
на почетку  

школске године 

на крају  

првог полугодишта 

на крају  

другог полугодишта 

 

на крају године 

4,43 3,82 4,34 4,34 

 

Број награда и похвала Број казни 
 

награде 

 

похвале 

 

опомене   

 

укори  

укор пред 

искључење 

 

искључење  

4 3 0 0 0 0 
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Теме реализоване у III васпитној групи 

Област Теме 
Време 

реализациjе 

 

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 

сеп / онлајн 

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 (лични, средински, школски) 

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

 7.  Учење, памћење и заборављање- фазе и активности 

 8.  Помоћ вршњака у учењу 

 9.  Каријерно вођење 

сеп / окт 

сеп / окт 

нов 

феб 

апр 

нов / дец / феб / мар 

мар / јун 

мај / јун 

апр 

 

 

 

 

 

 

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 

сеп / нов 

мар 

мар 

окт 

апр 

мар / апр 

нов 

мај 

дец 

дец 

јан/феб 

мар 

окт / јан 

мај 

мај 

 

 

 

 

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 

апр 

јан / феб 

дец 

феб 

апр 

апр 

дец / мај 

током године 

                                Укупно  36  тема 
  

 

 

 

 

 

 

 

Реализација 

 

   Васпитни рад је планиран тако да подразумева поштовање узрасних 

карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, а да 

истовремено омогућава васпитачу да боље упозна и прати ученике, њихове 

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

одабере одговарајуће садржаје, начине рада и временску динамику. 

   У првом полугодишту теме су раелизоване према утврђеном распореду. 

Пошто је одлуком Министарства у септембру једне седмице настава 

извођена онлајн, то смо и ми у васпитној групи предвиђену тему, као и 

остале садржаје, обрадили онлајн. Такође, одлуком Министарства, у току 

новембра и фебруара одређен је мини распуст за ученике, па су предвиђене 
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 теме за те седмице померене унапред. Све теме реализоване су благовремено 

и успешно. 

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

неодвојиве и природно се прожимају, тако су и теме и облици рада, методе и 

технике које су коришћене при реализацији тема међусобно интегрисане и 

реализоване на свим узрастима. У току године је, у складу са конкретним 

потребама и дешавањима на нивоу групе, дошло до допуњавања и 

проширивања појединих тема, а добар део тема је обрађен више пута. 

 

 Исходи  Оствареност исхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

 

 

- познаје организацију рада 

у дому, као н начин његовог 

функционисања 

-  поштује правила 

понашања у дому, 

- зна своја права и обавезе 

које се односе на живот у 

дому, 

- прихвата одвојеност од 

куће, 

- уме да брине о себи и 

својим стварима, 

- сналази се у окружењу у 

коме су дом и школа. 

 

   Сви исходи су остварени на сазнајном нивоу 

код свих ученица. Поштовање Кућног реда је 

на задовољавајућем нивоу код ученица, 

зависно од степена њихове заинтересованости 

и личне одговорности, упознате су и поштују 

и прате   организацију живота и рада у Дому. 

   На емоционалном нивоу остварен је исход 

који се односи на прихватање одвојености од 

куће и прилагођавање на нову школску 

средину код већег броја ученица. Изузетак је 

једна ученица која је касније дошла у Дом и са 

којом сам имала појачан индивидуални рад и 

помоћ у адаптацији, укључујући педагога и 

родитеље ученице. 

   На вољном нивоу оствареност исхода је 

задовољавајућа, јер и кад се у нечему не 

сналазе, спремне су да траже помоћ и 

информације. Значајно је напоменути да је 

већина спремнa да помогне другима, што 

указује на чињеницу да је вољни исход 

остварен у значајној мери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учење 

и школска 

успешност 

 

- прилагођава навике учења 

на услове у дому, 

- процењује сопствени 

школски успех и узроке 

тешкоћа, 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 

- зна да постави 

реалистичне циљеве и 

преузме одговарајуће 

активности за њихово 

остварење, 

- уме да направи 

краткорочне и дугорочне 

планове активности, 

- показује заинтересованост 

за учење и постизање 

школског успеха, 

- редовно испуњава 

школске обавезе, 

- спреман је да учествује у 

   Исходи у овој области су у највећој мери 

остварени. Код појединих ученица проблем се 

јавља када сазнања треба применити, што сам 

уочила и донекле успела да их упутим у начин 

повезивања знања из различитих предмета, а 

такође и са ситуацијама у животу. 

   Планирање учења и постављање адекватних 

циљева су остварени код свих ученица. 

Углавном су постигле успех који су планирале 

и очекивале. 

    Код једне ученице првог разреда, уочава се 

константан недостатак жеље, мотивације и 

недовољне остварености вољних исхода.  

   Код већине ученица у васпитној групи 

уочава се прилагођавање навика учења 

условима у Дому, познавање метода и 

стратегија учења, постављање правилних, 

реалистичних циљева, као и заинтересованост 

за школски успех, што је довело до одличних 

резлтата у учењу. 

   Добар део ученица показује спремност да 
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организованим додатним 

активностима из области за 

коју је заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке 

које имају последице на 

његов професионални 

развој. 

другима помогне у учењу и решавању 

школских задатака, а такође да учествује у 

организованим додатним активностима. 

   Код навећег броја ученица матураната 

остварени су и емоционални и вољни исходи 

готово у потпуности, и постоји потпуна 

контрола над планирањем процеса учења, како 

у школи тако и за пријемни испит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе и 

сопствене потребе,  

-познаје одлике здравих 

стилова живота и  

одговорно се односи према 

сопственом здрављу, 

- води рачуна о личној 

хигијени и хигијени 

заједничких просторија  

- препознаје сопствена и 

туђа осећања  

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању 

(хемијским и нехемијским 

зависностима) и уме да бира 

неризичне ситуације и 

окружење, 

- одговорно се односи 

према сопственој и туђој 

безбедности у дому и 

окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- конструктивно реагује у 

стресним ситуацијама, 

- тражи помоћ од 

одговарајуће особе уколико 

има тешкоће које не може 

сам да реши, 

- уме да управља слободним 

временом 

   Сазнајни исходи су готово у потпуности 

реализовани. Ученице имају сазнања о 

здравим стиловима живота и последицама 

негативних животних навика.  

   Због потреба и дешавања у школи и 

околини, у току школске године, доста је 

рађено на темама о пушењу, алкохолизму, 

наркоманији и свим пороцима који прете 

младом човеку у данашње време. Посебна 

пажња посвећена је темама о безбедности 

ученика при коришћењу интернета. 

   Ученице углавном препознају сопствена и 

туђа осећања, спремне су да помогну другима. 

Уочава се да је повезаност већа међу 

ученицама које похађају исту школу, као и код 

ученица које су дошле из истог места и школе. 

Код једног броја ученица изостаје спремност 

да се говори о сопственим осећањима. 

   Упознате су са вештинама ненасилне 

комуникације, имају свакодневну добру 

међусобну комуникацију и комуникацију са 

групним васпитачем, осталим васпитачима, 

као и свим особљем у Дому. 

   Ученице су научиле како и од кога да траже 

помоћ, уколико одређени проблем не могу 

саме да реше. 

   На основу анкетних испитивања, као и 

разговора са ученицама, исходи који се односе 

на безбедност ученика су остварени. Сви 

испитани ученици се у Дому осећају безбедно, 

сматрају да насиљa у Дому нема. 

   Ученице су научиле правилно да користе 

слободно време, већина њих је укључена у 

активности које се организују у Дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

   Групна динамика је на на високом нивоу. 

Складност у групи је задовољавајућа. У мањој 

мери издвајају се две ученице четвртог 

разреда, које нису заинтересоване за 

активности које се дешавају и организују у 

Дому. 

   У раду са групом на развијању односа са 

другима, ослањала сам се на помоћ старијих 

ученица групе, посебно на председника 

васпитне групе, која ми је пуно помогла код 

остваривања исхода који се односе на 
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Живот 

у 

заједници 

 

 

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. 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања и 

конструктивну комуникацију. Старије су биле 

добар пример млађим ученицима. 

   Остварена је добра комуникација између 

ученица матураната и ученица првог разреда, 

уз подршку и помоћ коју су старије ученице 

пружале  млађим у свим  сегментима   живота 

и рада. 

   Може се закључити да је вољни исход који 

се односи на спремност да пруже помоћ онима 

које имају тешкоће, остварен на високом 

нивоу. 

   Ученице конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и ризичне ситуације.  

   Посебно бих истакла да већина ученица у 

групи уме да аргументовано и слободно 

износи сопствено мишљење, а да при томе 

уважава различитост и поштује права других. 

   У групи нема дискриминације ни по ком 

основу, толеранција је на задовољавајућем 

нивоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуални 

рад 

   Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

афинитетима, активностима и потребама ученица. Ученицама I разреда 

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

одвојеност од куће, сталним разговорима и подршком. Проблеми у 

прилагођавању на домски начин живота, решавани су свакодневно, 

вођени су разговори у смислу разјашњавања, објашњавања, саветовања и 

у највећој мери оснаживања за превазилажење криза као и на подизању 

самопоуздања. 

   Остварено је међусобно зближавање и сарадња међу ученицама, 

уочавање проблема других и помоћ у решавању, охрабривање да истрају 

и изборе се са већином тешкоћа на које су наилазиле. Велика пажња је 

посвећена безбедности ученица у Дому и ван њега.  

   Пажња је посвећена уочавању и решавању проблема било у учењу, 

односу са вршњацима, родитељима, дефинисању циљева или било ком 

другом проблему. Циљ је био проблеме ученица учинити видљивим, како 

би их могли тематизовати, разговарати о њима и заједнички их 

кориговати и решавати. 

   У садашњој ситуацији, када опасности прете са свих страна, 

свакодневно су упућивана подсећања на поштовање мера и препорука за  

заштиту здравља, на свакодневно одржавање личне хигијене, хигијене и 

уредности соба и заједничких просторија. 

 

 

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 
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родитеља, педагога и групног васпитача појачан васпитни рад је показао 

своје позитивне ефекте у планираном року, код свих ученица. 

 

 

 

 

Састанак 

васпитне групе 

   Састанци са васпитном групом су организовани онда када је требало 

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

требало организовати неку активност, договорити се о даљем раду или на 

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

тринаест састанака (записници се налазе у дневнику васпитног рада).   

   Ученице су обавештаване о одлукама Педагошког већа, које се односе 

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

на такмичењима на којима су учествовали као 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 17 до 21 ученица. 

 

 

 

Сарадња са 

родитељима 

   Контакти са родитељима, посебно ученика првог разреда били су чести 

и као такви олакшали су процес адаптације ученика у великој мери. У 

данашњој ситуацији, родитељи су били у обавези да се сваког четвртка 

јаве поруком или лично и одјаве своје дете за викенд. То је омогућило да 

стекну увид у све области понашања свога детета и правовремено да 

реагују на неправилности своје деце. Самим тим и они су имали обавезу 

и могућност да се боље упознају са свим активностима и обавезама 

којима се баве њихова деца. 

   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. 

   Поједини родитељи су обавили сарадњу са стручним сарадником, 

педагогом Дома, која им је помогла у решавању различитих проблема 

(лични проблеми, недовољно самопоуздање, несигурност у избору даљег 

школовања- професионална оријентација). 

   Са аспекта целе васпитне групе гледано, сарадња са родитељима је 

била углавном телефонским путем. 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

школама 

   Услед актуелне епидемиолошке ситуације, сарадња са школама је 

обављана више телефонским и електронским путем, него личним 

контактима. 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 трећег и четвртог разреда, јер су периодична и неоправдана 

изостајања тих ученица са наставе одређених предмета захтевала 

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

појава је на време прекинута код већине ученица. 

   На класификационим периодима код већине ученица је обављан 

увидом у електронки дневник, уз помоћ разредних старешина или 

шефова смене. 
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Учешће ученица у осталим активностима  
Манифестација Учешће ученица 

Конкурс за XIII Фестивал љубавне поезије „Иван Пангарић“ 1 

 

 

  

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 
 

Кошарка  

 

Стони тенис 

 

Одбојка  

 

Стрељаштво  

Забавне 

активности 

3 2 1 1 7 

 

Активности 

васпитача  

на нивоу Дома 

Интересни рад физика и математика 

Рад на компјутерима 

Рад у Комисији за Категоризацију Дома 
 

Секције и 

комисије 

Плесни студио 

Етно музика 

Ажурирање сајта 
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Извештај о раду IV васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач  

Биљана Перовић 

Број ученица у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 1 1 24 

 

Распоред ученица по школама 
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3 8 1 2 4 2 3 1 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

4 5 4 11 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,69 4,16 4,76 4,76 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

14 1 / / / / 
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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 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Планирање времена 

2. Стратегије учења 

3. Мапе ума 

4. Мотивација у учењу 

5. Учење, памћење и заборављање-фазе и активности 

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

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

8. Брзо читање 

9. Каријерно вођење 

10. Организација учења 

11. Како направити савршен CV 

12. Анализа успеха; како побољшати успех 

окт 

окт 

феб 

окт 

дец 

нов 

нов / феб / апр 

феб 

мај 

сеп 

мај 

сеп-јун 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Свет здравља 

3. Резилијентност 

4. Упознај себе 

5. Безбедност у дому 

6. Бонтон - култура живљења 

7. Стрес и борба против стреса 

8. Основна начела функционисања породице 

9. Животне вредности 

10. Играј за живот 

11. Изражавање осећања 

12. Програмирање животних циљева 

13. Од предрасуда и стереотипа до насиља и дискриминације 

14. Исхрана у домским усливима 

сеп 

сеп-мар 

мар 

сеп 

окт 

нов  

феб 

дец 

апр 

дец 

феб 

мај 

мар 

дец 
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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 

дец 

феб 

феб 

дец 

мар 

мај 

Укупно  36 тема 

Реализација 

У периоду 13. 9 – 20. 9. 2021. године васпитни рад се одвијао у гугл учионици 

IV васпитне групе. Овако је реализована тема Вербална и невербална 

комуникација, кроз активност упознавања ученица са комуникацијом и 

попуњавањем упутника ,,Ви бирате какву ћете комуникацију имати“.  

Предвиђене теме реализовале су се кроз радионичарски рад, рад у паровима, 

индивидуални рад,  рад у васпитној групи као и попуњавањем упитника у 

гугл учионици. 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 

потпуности владају домским правилима 

живота и рада.  Адаптација је текла без 

проблема код свих нових ученица. Није 

било потешкоћа око одвојености од куће. 

Научиле су на који начин и од кога могу да 

добију све потребне информације и помоћ. 

Одржавају личну хигијену, хигијену 

заједничког простора као и мере заштите и 

превенције против корона вируса. 

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 

Научиле су да примене стратегије учења, 

планирају своје време и руководе се тим 

планом.  Знају да процене своје знање и свој 

успех. Врло радо излазе у сусрет да помогну  

онима који имају проблема у учењу. 

Учествују у додатним активностима. Знају 

да мотивишу себе  користећи различите 

технике мотивације.  

Ученице старијих разреда овладале су 

постављањем животних циљева, постављају 



38 
 

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. 

 

хијерархију приоритета ,  познају  кораке  ка 

њиховој раелизацији. 

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, 

Реалне су у  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. Знају да 

идентификују и превазиђу потенцијалне 

опасности по сопствену безбедност. Познају 

хемијску и нехемијску зависност, одговорно 

се односе према себи. 

 Рационално организују слободно време. 



39 
 

- 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. 

Ученице добро комуницирају, социјално су 

едуковане, владају правилима у сукобу, 

проблемске ситуације превазилазе 

емпатијом и толеранцијом,  знају да 

сарађују и буду одани чланови тима. Себе 

релаксирају усвојеним техникама 

опуштања. Уочавају и  реагују на 

стереотипе и предрасуде користећи  

адекватне обрасце понашања. Владају 

обрасцима пријатељсва и знају да негују и 

чувају оно што су препознале  као 

дугорочно.  
 

 

 

Индивидуални 

рад 

 Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица.  

Појачан васпитни 

рад 
Појачаног васпитног рада и IV васпитној групи није било. 
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Учешће ученика IV  васпитне групе у секцијама и комисијама Дома 

литерарна секција забавне активности 

                                2                                   14 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Интересна група хемија 

Секција и комисија за естетско уређење дома  

Секције и 

комисије 

Секција за културно забавно живот; Ликовна 

секција 

Нуртиционистички клуб; Здраво мисли 

здраво живи 

  

Састанци 

васпитне групе 

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

најчешће се поклапало са терминима Педагошког већа, што је и 

представљало обавезну тачку дневног реда. Током школске 2021/2022. 

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

обавештаване о актуелним дешавањима у Дому и припремама на оно 

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

вечерима,  активностима секција и комисија). Стална тема је био и 

Кућни ред дома, значај редовног и континуираног учења  као и лична и 

општа хигијена у домским условима. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима  остваривани су  периодично како би се 

родитељи информисали о функционисању ученица у васпитној групи, 

њиховом понашању и владању као и о комуникацији са осталим 

ученицима и особљем дома. У случају ученица првих разреда тај  

контакт је био интезивиран у првом полугодишту због адаптације и 

уклапања ученица у домски живот. Веома често је оствариван контакт 

са мајком ученице која је често била на боловању.  Због школског 

успеха,  код две ученице,  телефонски контакти су интезивирани због  

недовољних оцена и консултација како би се ученицима пружила сва 

расположива помоћ. 

Сарадња са 

школама 

  Сарадња са школама у  случајевима где су ученице имале 

незадовољавајући школски успех одвијала  се чешће, ван 

класификационих периода ( ученице ССШ и Економске школе) ,  код 

ученице (А.М.) која је дужи временски период била на боловању као и 

код ученица првих разреда. У осталим случајевима сарадња се 

одвијала по завршеном класификационом периоду. 
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Извештај о раду V васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач 

Александра Стојиљковић-Милосављевић: 

Број ученица у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

21 1 1 21 

 

Распоред ученица по школама 
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М
и
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и
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в
и

ћ
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6 5 4 2 / 1 3 / 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

4 8 5 4 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4.74 4.52 4.61 4.61 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

15 3 / / / / 
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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  

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

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална оријентација 

10. Писање CV-a 

окт 

нов 

дец 

јан 

феб 

мар 

нов / феб / апр / мај 

дец / јун 

мај 

мај 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Организација слободног времена 

3. Здрави стилови живота 

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. Морал и вредности 

12. Емоције и емоционалне тешкоће 

13. Хемијске и нехемијске зависности 

14. Вршњачко насиље и супротстављање притиску вршњака 

 

сеп 

окт 

јан 

нов 

дец 

дец 

нов 

окт 

феб 

мар  

апр 

јун 

мај 

апр 
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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 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти 

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

oкт 

нов 

мај 

апр 

мар 

мар 

феб 

дец 

Укупно  36 тема 

Реализација 

     Све теме предвиђене Годишњим програмом васпитног рада су    

реализоване кроз индивидуални рад, рад у пару, рад у малој групи или 

радионичарски рад. Ученице су узеле активно учешће у раду, биле су 

заинтересоване и мотивисане.  

Теме које су реализоване више пута су: 

        Читање- сложена ментална активност 

        Радне навике : развијање и неговање 

        Праћење тока и резултата учења и мере за побољшање успеха 

 

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 очекивани исходи из области Адаптација 

на живот у дому су остварени у потпуности. 

Ученице познају васпитаче, знају коме могу да 

се обрате за помоћ, уколико им је потребна. 

Ученице познају и поштују правила понашања у 

Дому (Кућни ред дома, правилници) и 

придржавају се саветованих епидемиолошких 

мера. Све ученице редовно похађају наставу. 

Четири новопридошле ученице првих разреда 

могу да издрже одвојеност од породице, 

комуникативне су и дружељубиве. Ученица која 

се прикључила V васпитној групи 7. марта, 

боравила је у дому у претходој школској години, 

па се брзо адаптирала на домске услове живота. 

Путем виртуелне екскурзије кроз Крагујевац, 

ученице су се упознале са најважнијим 

објектима у граду. Користе апикацију ГСП 

Крагујевац и служе се градским превозом.Све 

ученице се добро  сналазе у домском и 

школском окружењу. 

Ученице усклађују личне потребе са потребама 

собних другарица, одржавају личну хигијену, 

редовно чисте и проветравају собе, намештају 

кревете без подсећања. 

 

Учење 

и школска 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 
Сви предвиђени исходи за област Учење и 

школска успешност су остварени у потпуности. 
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успешност - 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 првог разреда су се успешно 

прилагодиле на домске услове учења и поштују 

време обавезних часова учења у дому.  

Ученице показују висок степен 

заинтересованости за благовремено извршавање 

школских обавеза и успешно праве план учења. 

Јасно постављају циљеве у учењу и вреднују 

своје постигнуће у школи. Знају коме да се 

обрате за помоћ, уколико наиђу на потешкоће.  

Све ученице знају како да се информишу о 

распореду рада интересних група (енглески и 

српски језик, хемија). Радо траже помоћ и од 

старијих другарица, али и пружају помоћ из 

области у којима су успешне. 

Ученице примењују ефикасне стратегије у 

учењу ( користе се мапама ума, мемо 

техникама);  знају ко су „крадљивци времена“ у 

учењу и искључују тонове на паметним 

уређајима, прате апликације које бележе колико 

времена проводе на телефону.  

Ученице имају развијене радне навике и познају 

методе успешног учења. 

Ниједна ученица  није имала негативну оцену на 

крају класификационих периода. 

Користе ресурсе домске библиотеке.  

Ученице четвртих разреда су, након теста 

професионалне оријентације, упознавања са 

сликом савременог света рада (избор занимања 

и приходи) и очекивања која имају-

благовремено отпочеле са припремама 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 

Сви очекивани исходи за област Животне 

вештине су у потпуности остварени. 

Ученице се одговорно односе према сопственом 

здрављу и здрављу својих ближњих. Оне 

познају правила за одржавање личне 

хигијене, воде рачуна о хигијени 

заједничких просторија. 

Ученице су у стању да препознају своја и 

туђа осећања, емпатичне су. Усмеравају 

пажњу на тумачење знакова невербалне 

комуникације и схватају значај читања 

„говора тела“. Емоције испољавају на 

социјално прихватљив начин. Уче да 

комуницирају асертивно,  наступају 

самопоуздано, уважавају једна другу. 

Стресу се супротстављају емоционалном 

вентилацијом у кругу пријатеља, физички су 

активне, читају...Уколико имају потешкоће - 

доживљавају их као изазов, а ако не могу 

саме да дођу до решења-знају коме да се 

обрате. 

Приликом извођења радионице на тему 

коришћења друштвених мрежа и односа 

младих према информацијама у медијима- 
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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. 

 

показале су да умеју да препознају говор 

мржње и лажне вести. Информације из 

медија не узимају здраво за готово, већ 

промишљају и анализирају њихову 

садржину. 

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 конструктивно користе слободно 

време (уче стране језике, читају књиге, 

посећују позориште, концерте, помажу 

родитељима у кућним пословима, путују...) 

Ученице  дом у потпуности доживљавају 

као безбедно место. 

 
 

 

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;  својим понашањем и 

поступцима показују да поштују права 

других, залажу се за неговање толеранције и 

емпатије. 

Групу чине ученице које похађају различите 

школе, различитих су  година и 

интересовања, али исказују жељу да се боље 

упознају. 

 Старије ученице су отворене за сарадњу и 

нуде своју помоћ новопримљеним 

ученицама- да се лакше адаптирају на дом 

или школу, али и у испуњавању школских 

обавеза. 

Познају термин дифузија одговорности и 

прихватају одговорност за своје понашање.  

Аргументовано износе мишљење уз 

поштовање супарничке стране ( једна 

ученица је освојила друго место на 

Европском такмичењу у дебати). 

Ученице су упознате са радом секција у 

дому. Кризни штаб за борбу против корона-

вируса је 10. марта одлучио да се неће 

ограничавати број људи у затвореном 

простору, као и да су заштитне маске  

препорука, а не обавеза. У Дому ученика 

Крагујевац тада почињу припреме за 

регионалне сусрете домова ученика и 

ученице V васпитне групе у великом броју 

активно учествују у раду секција ( драмски 
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приказ, спортске секције... ) и постижу 

изузетне резултате. 
 

 

 

Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицама обављао се свакодневно у скаду са 

актуелним догађајима у васпитној групи, као и у складу са личним 

потребама ученица. Код ученица првих разреда акценат је стављен на 

адаптацију на домски и школски контекст. 

Све ученице су оснаживане да слободно говоре о својим потребама или 

проблемима са којима се суочавају, како би добиле неопходну подршку. 

Појачан 

васпитни рад 

 Током школске 2021/22. године у V васпитној групи није било потребе 

за појачаним васпитним радом.  

Свакога дана са ученицама сам разговарала о важности поштовања 

правила Кућног реда Дома и епидемиолошких мера, о личној хигијени и 

хигијени заједничких просторија, као и о редовном  извршавању 

школских обавеза.  

Састанци 

васпитне групе 

    Састанци васпитне групе су организовани  најчешће једном месечно, 

када је било потребно ученице обавестити о актуелним дешавањима у 

Дому. Одржано је укупно 9 састанака васпитне групе, којима је 

присуствовало у просеку од 16 до 18 ученица. На састанцима васпитне 

групе ученице су обавештаване о актуелним догађајима у дому, вршила 

се анализа постигнућа ученица на класификационим периодима, 

говорило се о резултатима прегледа соба и разматрана су текућа 

питања. 

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 (евидентирано у дневнику васпитног рада). 
 



47 
 

Сарадња са 

школама 

Почетак школске године је обележила интензивна комуникација са 

разредним старешинама ученица прве године, како би се испратила 

њихова адаптација на школски контекст и како би им се пружила 

потребна подршка. 

Једна ученица је дужи временски период била одсутна са наставе  због 

здравствених проблема (евидентирано у дневнику васпитног рада), па је 

сарадња са разредним старешином била редовна и врло успешна. 

Контакти су остваривани телефонски или путем електронских порука, у 

сваком класификационом периоду - како би се добио увид у оцене и 

изостанке ученица у електронском дневнику. 

 

 

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

Новинарска 

секција 

Читалачки 

клуб 

Спортске 

секције 
Драмски студио 

Здраво мисли – 

здраво живи 

4 1 5 2 3 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Интересна група за српски језик 

Секције и 

комисије 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља,злостављања, занемаривања... 

Дисциплинска комисија 

Новинарска секција 

Читалачки клуб 

Здраво мисли - здраво живи  
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Извештај о раду VI васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач Oља 

Стошић: 

Број ученица у групи 

на почетку 

школске године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

21 2 1 20 

 

Распоред ученица по школама 
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/ 1 6 3 5 3 4 / 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

13 5 4 / 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

            4,35 3,92 4,32 4,32 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

Награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

9 / / / / / 
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Теме реализоване у VI 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. Анализа успеха - како побољшати успех 

8. Брзо читање 

9. Каријерно вођење 

10. Писање CV-a 

сеп 

дец 

дец 

јан 

феб 

мар 

нов 

мај 

јун 

јун 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса                                                                       

2. Организација слободног времена 

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

4. Конфликти - пут ка конструктивном решавању конфликта 

5. Безбедно и небезбедно понашање 

6. Бонтон - култура живљења 

7. Како се изборити са стресом? 

8. Основна начела функционисања породице 

9. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

10. Предности и мане онлајн наставе 

11. Основи добре комуникације 

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  

дец 

дец 

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. Међулична наклоност - пријатељство 

3. Друштвене мреже и безбедност на интернету 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

7. Од предрасуда и стереотипа до насиља и дискриминације 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

окт 

нов 

дец 

јан 

феб 

мар 

апр 

мај 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Сви планови и програми васпитног рада су реализовани. Неке теме су 

реализоване онлајн, док је већина тема реализована у непосредном контакту 

са ученицама. Неке теме су обрађене једанпут, а неке више пута, у зависности 

од потреба и интересовања ученица. Укупно је обрађено 37 тема како је и 

било предвиђено на почетку школске године. 

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 

нивоу код свих ученица. Поштовање 

Кућног реда било је на високом нивоу 

код свих ученица. Ученице знају 

правила Дома и поштују их. На вољном 

нивоу оствареност исхода је потпуна, а 

када дође до неких проблема и 

несналажења, ученице су спремне да 

потраже помоћ и информишу се. 

Показују спремност да једне другима 

међусобно помогну, што значи да је 

вољни исход остварен у значајној мери. 
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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. 

 

Сазнајни исходи су у потпуности 

остварени. Проблем се јавља у мањој 

мери, када сазнање треба применити. До 

пада постигнућа дошло је код неколико 

ученица првог разреда због тежег 

адаптирања на услове живота у Дому, 

обзиром да је ово прва година њиховог 

боравка у Дому. Оваква ситуација није 

необична и до краја школске године су 

достигнути постављени реални циљеви 

код тих ученица. 

Код свих ученица виших и завршних 

разреда остварени су и емоционални и 

вољни исходи у потпуности и постоји 

потпуна контрола над планирањем 

процеса учења, као и у даљем 

школовању и професионалној 

оријентацији. 
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ивотне 

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. 

 

Сазнајни / когнитивни исходи су у 

потпуности реализовани. Ученице имају 

сазнања о здравим стиловима живота и 

последицама негативних животних 

навика. Због постојања пандемије 

вируса COVID - 19, више су обрађиване 

теме о безбедном понашању, ризичном 

понашању, о здравим стиловима живота, 

о одржавању хигијене, здраве исхране и 

физичке активности у кућним условима 

и домским условима. 

Ученице знају да препознају сопствена и 

туђа осећања и спремне су да помогну 

другима. Поједине ученице нису 

спремне да говоре о сопственим 

осећањима. 

 

Ученице су упознате са вештинама 

комуникација, међусобно добро 

комуницирају и имају добру сарадњу са 

групним васпитачем. Посебно им је 

интересантно упознавање са начинима 

невербалне комуникације. 

Ученице су охрабриване да саме траже 

помоћ како од васпитача, тако и од 

осталих ученика Дома, уколико неки 

проблем не могу саме да реше. 
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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. 

 

Кохезија групе је задовољавајућа. 

У раду са групом, на развијању  добрих 

међусобних односа између ученица, 

највећу помоћ сам имала од ученица 

старијих разреда. Такође и код 

остваривања исхода, који се односе на 

уважавање различитости, испољавање 

социјално пожељних облика понашања 

и конструктивну комуникацију. Старије 

ученице су биле добар коректив и 

пример млађим ученицама. 

 

Закључак је да је вољни исход, који се 

односи на спремност  ученица да пруже 

помоћ онима којима је потребна - 

остварен на високом нивоу. 

Ученице конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и конфликте. 

Ученице су упознате са правилима и 

начином асертивне комуникације. 

Већина ученица у групи уме да 

аргументовано и слободно износи и 

брани сопствено мишљење. 

 

Индивидуални 

рад 

Индивидулани рад са ученицама се обављао свакодневно, према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

активностима и потребама ученица. У периоду онлајн рада, 

индивидуални рад је настављен путем вибер групе. 

Појачан 

васпитни рад 
Није било потребе за појачаним васпитним радом. 
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Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом су организовани према потреби и 

уз присуство што већег броја ученица, када је требало 

организовати неку активност или на захтев ученица. Ученице су 

редовно обавештаване о свим одлукама Педагошког већа Дома. 

Сарадња са 

родитељима 

Контакти са родитељима су редовно одржавани путем телефона 

или доласком родитеља лично у Дом. Са свим родитељима је 

остварена добра комуникација и сарадња у вези школког успеха 

ученица, њиховог понашања у Дому и њиховог здравственог 

стања. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама била је редовна и добра. Остварен је 

успешан контакт са разредним старешинама, професорима и 

педагозима школа. 

 

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

литерарна секција 
забавне 

активности 
стрељаштво фудбал кошарка 

/ 3 3 1 1 

 

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Интересна група за правну групу предмета 

Секције и 

комисије 
Комисија за спречавање насиља 
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 Извештај о раду VII васпитне групе за школску 2021/22. годину, 

васпитач Ивана Стаменковић: 

Број ученица у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

22 1 1 22 

 

Распоред ученица по школама 
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в
и

ћ
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0 1 6 0 2 5 6 3 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

5 8 7 3 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,59 4,48 4,62 4,62 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

          8 3 1 0 0 0 
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Теме реализоване у VII васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Упознавање ученика са домом и стварање услова за учење 

2. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

3. 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. Учење у домским условима – организација учења 

3. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

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. Учење, памћење и заборављање – фазе и активности 

9. Пажња и концентрација у учењу 

10. Култура читања, говора и писменог општења 

11. Помоћ вршњака у учењу 

окт / мај 

сеп / окт 

мар 

дец 

нов 

мај 

де 

јан 

нов / апр 

јун 

феб 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Морал и вредности 

3. Изражавање осећања 

4. Физичко, ментално и социјално здравље 

5. Живот, млади и корона 

6. Лепоте ипроблеми младалачке љубави 

7. Основна начела функционисања породице 

8. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

9. Сексуално и репродуктивно здравље 

10. Стрес и начини његовог превазилажења 

11. Управљање временом 

12. Вршњачко насиље 

13. Од предрасуда и стереотипа до насиља и дискриминације 

 

нов 

јан 

дец / јун 

мај 

окт 

мар 

дец 

нов / јун 

феб 

мар 

апр 

феб 

мај 
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Живот 

у 

заједници 

1. Утицај масовних медија на развој личности 

2. Дијалог и толеранција 

3. Вербална и невербална комуникација 

4. Односи са вршњацима – сарадња у групи 

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 

феб 

дец 

мар 

нов / апр 

апр 

мај 

мар 

феб / апр 

сеп / окт 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Све теме предвиђене планом и програмом рада за школску 2021/2022. годину 

су релизоване.  Ученице су активно учествовале у раду, усвајале су нова 

знања, постављале питања, давале идеје за даљи рад. С обзиром на 

специфичне околности које су владале током дела школске године, услови 

рада у дому су били измењени. Током дела школске године када је 

епидемиолошка ситуација била неповољна, ученицама је указивано да треба 

да воде рачуна о свом здравственом стању, као и да је неопходно да имају 

појачану  хигијену соба. Од марта су се интензивно одвијали састанци и 

пробе за учешће ученика на Регионалној, а потом и Републичкој домијади. 

Ученице седме васпитне групе активно су учествовале на припремама и 

такмичењима и показале завидне резултате. Ученице Средње музичке школе 

учествовале су и на републичким и међународним такмичењима у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ученице 

су током читаве школске године имале подршку 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 предвиђени у овој области су 

остварени. Ученице знају правила Кућног 

реда и придржавају га се. Поштују правила 

понашања, међусобно усклађују потребе. 

Слажу се са већином обавеза у дому, а 

упознате су са правима која имају. 

Намештају кревет/собу, без опомињања и 

одржавају личну и хигијену простора у коме 

бораве. Разумеју да је нормално да осећају 

носталгију и недостајање. Осећају се 

прихваћено од стране групног васпитача и 

васпитне групе. Знају важне информације о 

градском превозу, самостално се крећу по 

граду и верују да су добро упознате са 

местом у коме се школују. Прилагођавају 

своје потребе и навике условима у дому. 

Знају како да дођу до потребних информација и 

коме да се обрате за помоћ, када им је потребна. 
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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. 

Исходи предвиђени за ову област остварени 

су. Све ученице су научиле да ускладе своје 

навике у учењу са условима у дому – знају 

када је време предвиђено за учење у дому и 

придржавају га се. Сматрају да су са 

цимеркама успоставиле добра правила око 

времена и начина учења. Свакодневно се 

припремају за наставу и схватају значај 

редовног похађања наставе. Усвојиле су 

неопходност прављења плана учења. Знају 

да одреде време које им је потребно за 

учење. Већином се придржавају плана 

учења који направе. Препознају значај 

радних навика, унапређују постојеће и 

усвајају нове. Ученице знају да разликују 

спољашњу и унутрашњу мотивацију. Разликују 

личне од срединских и школских фактора за 

мотивацију. Научиле су и примењују стратегије 

за подизање мотивације у учењу.  Знају које 

интересне групе у дому постоје и који их 

васпитачи воде. На време се обраћају за 

помоћ групном и васпитачу који им може 

пружити помоћ. Сарадња међу ученицама је 

на завидном нивоу, па једна другој помажу 

у областима за које показују посебне 

склоности. 

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 

Исходи предвиђени у овој области у 

потпуности су остварени. Успешно 

сагледавају себе, сопствене потребе и 

могућности. Препознају значај очувања 

менталног и физичког здравља, те чине све 

што је у њиховој могућности да га сачувају 

неокрњеним. Воде рачуна о сопственој и 

хигијени простора у коме бораве. Верују да 

су праведене у односима са другима. Свесне 

су значаја очувања репродуктивног здравља. 

Знају последице прераног ступања у 

сексусалне односе. Упознате су са 

различитим начинима контрацепције.  
Свесне су значаја друштвених мрежа у данашње 

време. Сматрају да друштвене мреже имају и 

добре и лоше стране. Схватају опасности које их 

вребају са друштвених мрежа. Препознају 

различите врсте насиља. Знају да препознају 

насиље. Знају механизме заштите од различитих 

врста насиља. Препознају стресне ситуације и 

клоне их се. Схватају разлику између стреса 

који их покреће и оног који их паралише. 

Сазнале су ко су највећи крадљивци времен у 
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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. 

учењу. Научиле су стратегије за побеђивање 

одуговлачења. Прихватају савете за управљање 

временом и примењују их. 

 

 

 
 

 

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. 

Допада име се избор секција у дому. Све 

ученице знају које секције постоје у дому и 

заинтересоване су да активно учествују у раду 

појединих секција. Мисле да је лична 

аутономија важна, али прихватају различитост. 

Верују да су праведне у односу са другима. 

Остварују ефикасну међусобну комуникацију. 

Знају шта је толеранција и умеју да процене свој 

степен толеранције. Схватају значај 

успостављања дијалога. Ученице су научиле да 

препознају позитиван и негативан утицај медија. 

Сазнале су шта је медијска писменост. Сматрају 

да знају шта су агенси медијске писмености. 

Знају да препознају велики број знакова 

невербалне комуникације. Упознате су са тим да 

је за  добру комуникацијуу потребно активно 

слушање, препознавање знакова невербалне 

комуникације, толеранција, емпатија. Знају да 

поставе јасне границе у комуникацији. Схватају 

шта је добра сарадња у групи и разумеју њен 

значај. Разумеју потребу за идентификацијом са 

вршњацима. Прихватају потребу за 

равноправном комуникацијом.  Имају ефикасну 

сарадњу у групи али и у школи. Разумеју да је 

добра комуникација основ сваке сарадње. 

Сматрају да су толерантне у одоносима са 

вршњацима/групом. Прихватају да постоје 

различити типови људи. Уче се толеранцији 

према разликама у мишљењу, укусима и 

потребама. Схватају значај конструктивне 

критике. Разумеју чиниоце који су битни за 

стицање пријатеља. Схватају значај узајамног 

прихватања и поштовања.  
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Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад се са ученицама спроводи се 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. Ученице су анимиране да посвете пажњу и културним 

дешавањима која су им била доступна.     

 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад спроведен је са ученицом која је више пута 

прекршила одредбе Кућног реда дома, а које се односе на повечерје. 

Индивидуалним разговором са ученицом, васпитач је подсетио на 

одредбе Кућног реда, посебно оне које се односе на повечерје. Такође се 

ученица подсетила одредби Правилника понашања у дому. Васпитач је 

свакодневно, током обиласка соба, подсећао ученицу на правила Кућног 

реда дома, наглашавајући када је време повечерја, односно када 

ученици треба да угасе светло и буду спремни за спавање. Васпитач је 

разговарао и са мајком ученице о повредама Кућног реда дома. Након 

неколико разговора, ученица је показала изузетно коректно понашање и 

побољшање. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци васпитне групе одржани су  9 пута у току школске године. 

Састанци су одржавани у складу са потребама групе, а првенствено су 

обрађиване теме везане за успех у школи. На састанцима се говорило о 

измењеним условима рада како у дому, тако и у школи. На већини 

састанака групе разговарало се о тренутној епидемиолошкој ситуацији и 

начинима како ми можемо да се заштитимо и које мере превенције 

можемо да спроведемо. Вођени су разговори и о учешћу ученица на 

Региноалној, а касније и Републичкој домијади. Оствариле су изузетан 

успех, а самим тим и зарадиле додатне бодаве за упис у наредну 

школску годину. Такође су обавештене и о наградама и похвалама које 

су добиле три ученице испред васпитне групе, због свог залагања и 

понашања у васпитној групи и дому. 

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, имејлом или 

личним контактом са разредним старешинама. 

 

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор Плес Музичка Спорт 
 

Ликовна 

Забавне 

активности 
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0 1 3 2 1 0 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

 

Секције и 

комисије 

Ликовна секција 

Секција Здраво мисли, здраво живи 

Нутриционистички клуб 

Секција за естетско уређење дома 

Комисија за уређење и хигијену дома 
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Извештај о раду VIII васпитне групе за школску 2021/22. годину, 

васпитач Tијана Лукић: 

Број ученица 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       6 0 2 0 4 8 1 

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

8 4 9 2 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,59 3,69 4,23 4,23 

 

Број награда и похвала Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

12 2 0 0 1 0 
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Теме реализоване у VIII 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 

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

8. Читање – сложена ментална активност 

9. Професионална оријентација 

10. Писање CV-a 

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 

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 

септ / нов / мај 

дец 

окт / апр 

апр 

мар 

нов 

нов 

апр 

јан / апр 

феб 

мар 

дец / мај 

окт / мај 

нов 

јун 

Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

2. Резилијентност – способност да адекватно реагујемо  

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема 

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 

феб / окт 

дец / јун 

мар 

нов / апр 

мај 

јан / мар 

феб 

окт / дец 

     Укупно  36 тема 
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Реализација 

       На почетку школске 2021/2022. 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 и учења, посебно код ученица првих разреда. Због ученица 

прве године (осам), ученицe које су први пут у дому посебна пажња је 

стављена на теме метода и техника успешног учења као и радне навике које 

се морају одржавати а код појединих ученица се морају побољшати. 

Безбедности ученица посвећена је велика пажња, као и темама из области 

здрави стилови живота, вршњачког насиља, ризичних понашања, толеранције 

и вештинама комуникације, емоције и емоционалне тешкоће, тема 

резилијентност, професионална орјентација. Одређене теме које су код 

ученица изазвале интересовање или одговарале актуелном тренутку, су 

обраћене и више пута. 

   Због погоршања епидемиолошке ситуације корона вирусом (крајем 

септембра), теме о превенцији и заштити су обрађене детаљније, скренута је 

пажња ученицама да се у дому морају придржавати прописаних 

епидемиолошких мера ради смањења броја оболелих. У школама је уведен 

комбиновани начин праћења наставе (један дан ученици иду у школу, а други 

не),  али су деца све време била у дому и придржавала се прописаних мера, 

одлазака у одређено време на оброке, поштовање дистанце, хигијена соба... 

    Ученицама је на почетку године изнет рад секција у овиру Дома и да ће он 

бити реализован ако епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала. Ученице 

које су већ биле у дому су биле срећне и упићивале су остале ученице како су 

Домијаде нешто најлепше у дому. Као васпитач сам проценила, упућивала, 

саветовала ученице на које секције да се пријаве.    Скоро све ученице су на 

основу савета и разговора прихватиле да дисциплиновано организују и 

планирају учење, рад на мотивисаности али и да на конструктиван, здрав 

начин организују слободно време. Прихватиле су да слободно време проводе 

у природи, физички се ангажују и одаберу секцију коју воле.     

 

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 

      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. Као  

позитивно искуство морам истаћи, да су се 

две ученице које су прва година, теже 

прилагодиле (страх да одлазе на оброке, 

страх како их остале ученице виде, школа...) 

мислиле су да се неће прилагодити (хтеле су 

да напусте дом), али саветима, 

охрабривањем да нису једине које се тако 

осећају и обостраним трудом и радом 

(опуштањем ситуације) ученице су се 
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информације и помоћ. 

 

успешно адаптирале на Дом. 

     Сасвим супротно је било код једне 

ученице прве године која због лоших услова 

у којима је живела, одмах се прилагодила и 

остала је први викенд у дому. Рекла је да јој 

је у дому много боље и да јој не недостаје  

породица. 

  Једна ученица је напустила дом пошто јој се 

мама преселила у Крагујевац, али има све 

позитивне утиске на домски живот. 

   Код осталих ученица адаптација на домске 

услове, као и на одвојеност од породице 

одвијала се без тешкоћа. 

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 

   Исходи који се односе на  област Учења и 

школске успешности су у потпуности 

остварени и реализовани. Ученице су 

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. 

    Ученица која је последња дошла у Дом 

била је упозната са домским условима, јер је 

предходне године била у дому. Ученици је 

скренута пажња да појача радне навике, 

речено је и родитељима. Ученица се трудила 

и оствaрила солидне оцене из свих предмет, 

али велики проблем је била математика. Није 

хтела да прихвати помоћ васпитача у дому да 

јој покаже математику, јер је ишла на 

приватне часове.  

     Код свих осталих ученица, а нарочито код 

ученика првог разреда, ефикасно су 

остварени сви сегменти успешности у 

образовној адаптацији. Акценат је стављен 

на неговање радних навика, мотивисаности 

за учење и презентовање педагошких тема 

које поспешују и доводе до успеха у учењу. 
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додатним активностима из 

области за коју је 

заинтересован и/или 

надарен, 

- одговорно доноси одлуке 

које имају последице на 

његов 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 

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 

     Оствареност исхода у сегменту животних 

вештина може се сматрати успешним. Све 

ученице (22 од 23 у групи) успеле су да 

успешно сагледају себе, своје потребе, 

интересовања и ускладе са осталим 

ученицама. Одговорно се понашају према 

свом здрављу и труде да га у неким 

сегментима и побољшају (одлазак на оброке, 

посећују теретану...). 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 хигијени соба и 

околине.  

   Посебна пажња је посвећена препознавању 

сопствених и туђих осећања и да успеју да на 

конструктиван и социјално прихватљив 

начин изражавају емоције, жеље, потребе... 

Препознавање својих и туђих осећања, 

емпатичност, спремност за помоћ 

другарицама у решавању проблема и помоћ у 

учењу је код већине ученица јако изражена.  

      Ученице су схватиле и прихватиле која су 

то ризична понашања, које последице могу 

да имају ако се не придржавају безбедног 

понашања. Једна ученица није била доследна 

у остваривању сопствене безбедности, 

последица прописана Домским кућним 

редом је укор пред искључење. Са ученицом 

је спроведен појачан васпитни рад, разговор 

са васпитачем, педагогом, сарадња са 

породицом, савет родитељима да се потражи 

стручна помоћ. Остварен је и друштвено-

користан рад. Ученица је прихватила 
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вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од 

одговарајуће особе уколико 

има тешкоће које не може 

сам да реши, 

- уме конструктивно да 

користи слободно време. 

 

проблем који има, схватила у каквој се 

опасности нашла. Појачан васпитни рад са 

ученицом је успешно спроведен. 

      У комуникацији између ученица у групи, 

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.       

 

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 

      Исход васпитног рада у области Живот у 

заједници је остварен успешно у потпуности. 

Двадест три 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.    

        Побољшање епидемиолошке ситуације 

омогућио је  почетак рада свих секција које 

су многе ученице жељно ишчекивале. Поред 

заинтересованости за секције старијих 

ученица велико ангажовање је било и 

ученица прве године. Све ученице које су 

учествовале на Домијади су оствариле успех. 
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промене усмерене ка 

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, поштовању Кућног реда дома, прихватању 

одвојености од породице, примењивању ефикасних 

стратегија учења, на решавању проблема у учењу. Старије 

ученице које су имале потребу за индивидуалним 

разговором због неког проблема, савета, размишљања, 

могле су да се обрате васпитачу и успешно су решаване све 

недоумице и проблеми.  Подстицане су да траже савет и 

изнесу своје ставове на одређену тему.  

 

Појачан васпитни рад 

      Чести и планирани индивидуални разговори су били са 

ученицом која је имала појачан васпитни рад. Ученица је 

отворено износила своје проблеме прво везане за породицу, 

несхватање и неприхватање ње као индивидуе, одбацивање 

које је имала од стране вршњака у најранијем узрасту, зашто 

настаје њено незадовољство,  ризично понашање. Ученица 

је добила савете да мора размислити о својим поступцима и 

последицама које могу настати услед небезбедног 

понашања, разумевање и начине на који неке проблеме мора 

решити, охрабривање да ће у томе успети. Ученици је 

саветовано да се консултује са психологом, ради лакшег 

превазилажења дубокоукорењених проблема, догађаја који 

су се ненадано десили, али тај савет није прихватила као и 

њени родитељи, jер су сматрали да је пунолетна и да сама 

може да одлучује. 
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Састанци васпитне групе 

У току 2021/2022. године одржано је осамнаест састанака 

васпитне групе. У септембру и октобру је одржано више од 

једног састанка ради адаптације, анализа потреба ученика у  

дому, како су се прилагодили на услове живота и рада у 

дому. Састанцима је просечно присуствовало 20 ученица, а 

проблематика о којој се расправљало су: живот и рад у 

дому, Кућни ред дома, организација секција, несугласице 

које су настале у васпитној групи, како се ученице осећају у 

дому, да ли имају проблеме, 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 ниједанпут, осим порука за 

одјаву преко викенд,а а јако мали број родитеља је био у 

контакту с васпитачем једном седмично. Појачана 

комуникација је била са родитељима ученице која је имала 

укор. Као васпитач сам их обавештавала како се ученица 

осећа, разговарала о проблематичном догађају, како помоћи 

детету...Родитељи нису звали, позиви су били само од 

стране васпитача.  Са родитељима осталих ученица се 

сарађивало по свим питањима везаним за школску 

успешност, безбедност, здравствено стање њихове деце, 

проблема који 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. Поред устаљених 

контактирања са школама, проблеми код једне ученице су 

захтевали чешћу сарадњу са школом. Интензивније 

контактирање и разговори са разредним старешином, 

школским психологом је било код ученице која је имала 

укор пред искључење. Што се тиче осталих ученица у групи 

није било потребе за интезивнијом комуникацијом са 

школом. 
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Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

Литерарна секција -1 ученица 

Ликовна секција – 2 ученице 
забавне активности 

Фолклор -1 ученица Нутриционистички клуб -  1 

ученица Музичка секција – 3 ученице 

Модеран плес – 1 ученица 
Културно забавни живот – 4 

ученице 
Спортске секције: одбијка 2 ученице; фудбал 2 ученице; 

стрељаштво 1 ученица  

Комисија за ученички стандард и исхрану – 2 ученице;  Савет 

домске заједнице – 2 ученице 

 

 

Регионална домијада - број ученица које су учествовале је 8 

Републичка домијада - број ученица које су учествовале је 7 

Међународни дан поезије 21.март – 1 ученица 

 

 

Активности васпитача 

на нивоу Дома 

Нутриционистичка секција 

Секција културно забавни живот; Естетско уређење Дома 

Секције и комисије 

Дисциплинска комисија  

Комисија за накнаду штете 
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Извештај о раду IX васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач 

Мирјана Стојановић : 

 

Број ученица у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

24 0 0 24 

 

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

 

Распоред ученица по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

7 5 9 3 

 

Просечан успех ученица васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,77 4,60 4,66 4,66 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

7 1 3 0 0 0 
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Теме реализоване у IX васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

5. Упознавање ученика са Домом и стварање услова за учење 

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  

сеп / окт 

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 и школски) 

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

7. Вишеструка интелигенција 

8. Читање 

9. Професионални развој 

сеп / јан 

окт 

сеп 

мар 

окт 

нов / феб / апр 

мај 

нов 

мај / јун 

Животне 

вештине 

1. Упознај себе 

2. Осећања 

3. Морал и  вредности 

4. Исхрана и физичка активност 

5. Хигијена 

6. Спречаванје ширења заразних болести 

7. Хемијска зависност 

8. Нехемијска зависност 

9. Сексуално и репродуктивно здравље 

10. Проблеми у адолесценцији и доношење одлука 

11. Стрес 

12. Безбедно и небезбедно понашање. Превенција повреда и насиља 

13. Организација слободног времена 

нов / мар 

јун 

јан / феб 

дец 

окт / апр 

током године 

мај 

мар 

дец 

апр 

мај 

нов / дец 

током 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 организје Дом и начин учествовања у њима 

окт 

нов 

дец 

јан 

мар 

мар 

апр 

мај 

сеп 

Укупно  36 тема 

Реализација 

Све теме које су биле предвиђене Планом и програмом васпитног рада 

реализоване су у потпуности. Дошло је до извесних померања у односу на 

План, јер су у више наврата ученици прелазили на онлајн наставу и рад од 

куће.Због моје повреде на раду и одсуствовања са посла,  све планиране теме 

предвиђене за период одсуствовања, је реализовала млађа колегиница.  

Посебан нагласак био је посвећен појачаном одржавању хигијене и 

поштовању мера превенције и заштите од заражавања корона вирусом. 

Теме из области адаптације и подручја учења обрађиване су више пута са 

ученицама које су први пут  у дому (према процени и потреби).  

Акценат је био и на темама које су се тицале безбедности ученица, заштити од 

насиља,  злостављања и занемаривања, ризичном понашању, вештинама 

ненасилне комуникације и др. 

Када су мере заштите попустиле, успели смо да окупимо групу и одржимо пар 

психолошких радионица у оквиру планираних тема ( Стилови учења; 

Предрасуде; Вербална и невербална комуникација). 

Крајем школске године, у трајању од 4 недеље, васпитни рад у групи сам 

обављала са студенткињом  А.В. са Педагошког факултета из Јагодине, смер 

Домски васпитач. Сарадња ученица из групе и студенткиње је била 

изванредна. 

  

 

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, 

Планирани исходи из ове области су 

остварени. Ученице поштују правила 

Кућног реда дома. Адаптација ученица прве 

године је протекла без проблема уз подршку 

и помоћ старијих ученица. 
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- 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. 

 

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 из области учења су остварени. 

Ученице су своје навике учења прилагодиле 

домским условима . Навике за ноћним 

учењем су драстично кориговале. Умеју да 

направе реалне краткорочне и дугорочне 

планове и да се придржавају истих. 

Заинтересоване су за постизање школског 

успеха, што се и показало кроз анализу 

донетог и постигнутог успеха (само 2 

ученице које су  дошле са одличним 

успехом су први разред завршиле са врло 

добрим успехом. Разлог је вероватно 

предзнање из основне школе).  

Седам ученица је постигло одличан успех са 

свим петицама, надамо се да ће бар њих пет 

бити вуковци на крају средње школе. 

Једна уценица се, у последњем 

класификационом периоду, пребацила из 

Медицинске школе у Другу гимназију и 

задржала одличан успех. 

Ученице су биле спремне да увек помогну 

својим другарицама у учењу и решавању 

школских задатака. 

 

 
 

 

 

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 

Ученице имају сазнања о здравим 

стиловима живота и последицама 

негативних животних навика. Упркос томе, 

три ученице су пушачи што знају и њихови 

родитељи. Једна ученица је прекомерно 

држала дијету што се одразило на здравље. 

На једном од састанака васпитне групе оне 

су говориле о последицама њихових одлука. 

Ученице воде рачуна о личној хигијени и 

хигијени животног простора. 

Кроз свакодневну комуникацију ученице 

закључују да је њихова безбедност у дому 

на високом нивоу. 
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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. 

 

Слободно време ученице користе активно 

или пасивно у зависности од предходних 

обавеза које су имале. Две ученице редовно 

тренирају у КК Раднички, а две ученице бар 

једном недељно одлазе у Баточину где су 

стални чланови фолклора. 

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 

Сарадња у групи је била на ограничном нивоу. 

Због мера превенције и заштите од заражавања 

корона вирусом,  посете по собама и друга 

окупљања нису била дозвољена , што се и 

одразило на међусобно  непознавање ученица у 

васпитној групи. 

Тимски рад је почео да се спроводи тек у марту, 

када смо уочили неке облике неконструктивног 

понашања и комуникације у групи. Циљ је био 

да ученицама укажемо да решавање 

подразумева нападање проблема, а не особе. 

Крај школске године је дочекан у позитивној 

атмосфери и плановима за следећу годину . 
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које организује дом, 

- 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 ученицама се одвијао свакодневно према потребама и 

актуелним догађајима у васпитној групи. У почетку су то били разговори кроз 

које је ученицама разјашњаван, објашњаван, анализиран Кућни ред како би 

процес адаптације што лаганије протекао. 

Због великог броја заражених корона вирусом стално се говорило о заштити и 

обавезном поштовању свих мера које је прописало МПНТР. 

Запослени на одржавању хигијене су једном недељно дезинфиковали све собе 

и купатила, али поред тога, хигијена је морала да се одржава у сваком 

тренутку. Проблем је био у соби 301 где су ученице мислиле да оне нису у 

обавези да чисте собу, буде се и устају по Кућном реду, обављају редовне 

активности око јутарње хигијене. Након много безуспешно обављених 

разговора и објашњавања, ученицама сам изрекла меру Опомена васпитача. 

Појачан 

васпитни рад 

Појачан васпитни рад, поред ученица са слабијим школским успехом,  одвијао 

се са три ученице које су имале васпитно-дисциплинску меру (опомена 

васпитача) због непоштовања Кућног реда дома. Појачан васпитни рад 

обухватао је свакодневну контролу, разговор, упутства, анализу Кућног реда 

дома и указивање на потребу поштовања правила и обавеза које важе у дому.   

Појачан васпитни рад се одвијао уз сарадњу педагога. О понашању ученица и 

изреченим  мерама обавештени су родитељи, који су такође утицали на 

промену понашања ученица. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци васпитне групе одржани су 11 пута у току школске године. У 

почетку су одржавани са истим дневним редом по два пута са половином 

групе, да би поштовали дозвољену дистанцу. Састанци су одржавани у складу 

са потребама групе и новонасталим ситуацијама. На састанцима су ученице 

обавештаване о одлукама и закључцима Педагошког већа: нови термини са 

ограниченим бројем ученика за обедовање у трпезарији; свакодневном 

јутарњем и вечерњем мерењу  температуре и бележењу у за то предвиђене 

табеле; обавезном ношењу маске и одржавању појачане хигијене; упутства за 

напуштање дома и преласку на онлајн наставу; анализа успеха на сваком 

класификационом периоду и плановима за побољшање успеха.  

Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима се одвијала непрекидно, током целе школске године. 

По договору са првог састанка када су своју децу уселили у Дом, родитељи су 

сваке недеље слали СМС са поруком у којој су тачно назначили термин 

одсуствовања њиховог детета. Врло често је долазило до промена па су били 

слободни да позивају у било које доба дана да би мењали одјаву. Телефонски 

разговори су се одвијали и када су родитељи обавештавали о здравственом 

стању деце, заражавању корона вирусом, потреби за продуженим изласком, 

спречености да у року изврше уплату трошкова боравка у дому, и сл.  
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Сарадња са 

школама 

У сваком класификационом периоду је остварен контакт са школама које 

ученице похађају. Увид у електронски дневник и слање података одвијали су 

се захваљујући изванредној сарадњи са разредним старешинама, психолозима, 

педагозима и заменицима директора. 

 

Учешће ученица у секцијама и комисијама Дома 

спортске секција културно- уметничке секције 

3 4 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Координатор Комисије за ученички стандард и исхрану 

Тим за самовредновање 

Секције и 

комисије 

Музичка секција 

Бадминтон и фитнес 

Интересна група за хемију 
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Извештај о раду X васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач 

Бојан Радовић: 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

26 2 2 26 

 

Распоред ученика по школама 
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2 7 1 0 0 0 16 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

4 8 11 3 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,43 4,03 4,29 4,53 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

8 1 3 2 0 0 
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Теме реализоване у X 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 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 / мај 

дец / апр 

дец 

нов / јан 

феб 

мар 

нов / феб / апр 

мај / јун 

јун 

јун 

Животне 

Вештине 

1. Превенцијом против вируса 

2. Организација слободног времена 

3. Здрави стилови живота 

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. Морал и вредности 

12. Емоције и емоционалне тешкоће 

13. Хемијске и нехемијске зависности 

14. Вршњачко насиље  

сеп 

окт 

окт 

нов 

нов 

дец 

дец 

мар 

феб 

мар / апр 

апр 

мај 

мај 

дец 
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Живот 

у 

заједници 

1. Активности које организује дом  

2. Резилијентност  

3. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

4. Конструктивна комуникација 

5. Утицај масовних медија на развој личности 

6. Конфликти 

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

8. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

окт 

нов / дец 

јун 

јан 

феб / мар 

мар 

апр 

мај 

Укупно  36 тема 

Реализација 

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

школске године.  

Васпитни рад текао је по предвиђеном програму и обрађено је 36 тема. Све 

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

зависности од потреба. 

Теме које су реализоване више пута: 

- Планирање учења и учење по плану 

- Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

- Мотивација у учењу 

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

Због увођења мини распуста у новембру и фебруару две теме нису обрађене у 

предвиђеној недељи по месечном плану и програму. Реализоване су у 

наредној недељи. Корекције у реализацији се односе на тему: 

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

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 да добије потребне 

Планирани исходи који се односе на област 

Адаптација на живот у Дому су остварени 

код 26 ученика. Ученици десете васпитне 

групе се придржавају правила Кућног реда 

дома и допуне кућног реда. Сви познају 

начин функционисања Дома, знају своје 

обавезе према Дому. Знају све васпитаче и 

по потреби су тражили помоћ. Акценат је 

стављен на појачаним мерама безбедности 

ради очувања здравља. Редовно су носили 

маске, дезинфиковали руке  и држали 

дистанцу. Сви ученици воде рачуна о 

хигијени, усисавају собе, намештају кревет, 

празне корпе. Сви ученици су редовно 

похађали наставу и интересовали се за рад 

секција у ограниченим условима.  
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информације и помоћ. 

 

Десету васпитну групу чини 5 

новопримљених ученика, од којих је 4 прва 

година. Сви ученици су успешно 

прихватили одвојеност од куће и уз помоћ и 

подршку васпитача и старијих ученика брзо 

су се уклопиле 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 23 ученика. Три ученика су 

имала потешкоћа са математиком. Ученици 

су укључени у интересну групу за 

математику и васпитним утицајем до краја 

године су сви, сем једног ученика, дошли до 

жељеног успеха. 

Прилагодили су навике учења условима у 

дому и поштују време учења, користе 

учионице и информатички кабинет. 

Ученици које 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 у 

пару. Три 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 неретко се преслишавају 

између себе. Награђују себе за добар успех.  

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, 

Код планираних исхода који се односе на 

област Животне вештине оствареност је 

позитивна. 

Сви ученици су редовно носили маске, 

држали дистанцу и дезинфиковали руке пре 

уласка у дом и након изласка из дома. 

Ученици су практиковали да иду на све 

оброке, уносе доста течност (вода,чај) и 
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- 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. 

 

знатно мање купују грицкалице и сокове. 

Активни су у току дана, почев од шетње до 

школе, редовних часова физичког 

васпитања и учествовању у појединим 

спортским активностима,  као и у спортским 

секцијама. 

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. Хигијена 

соба Десете васпитне  групе била је на врло 

високом нивоу што је исказано најбољим 

резултатима при оцењивању хигијене соба 

на нивоу Дома. 

Због свеприсутнијих 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. Слободно 

време су употпунили и корисним 

информацијама са интернета – учећи стране 

језике, гледајући представе, концерте, 

читајући књиге, прикупљајући информације 

везане за општу културу.   

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, 

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. 
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- 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. 

 

 Ученици конструктивно и ненасилно 

решавају сукобе и ризичне ситуације. Уче 

да комуницирају асертивно, да наступају 

самопоуздано, али и да уважавају друге. 

У почетку су се дешавала пријатељска 

кошкања и задиркивања, али није било 

конфликтних ситуација. На крају су 

остварена права пријатељства са жељом 

ученика да поново буду заједно у групи и 

истој соби. 

 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. У присуству 

васпитача, ученици исказују висок ниво 

поштовања и културе комуникације 

 
 

 

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. Ученицима је 

пружана подршка у организацији  живота у дому, правовременом учењу 

и редовном извршавању својих школских  обавеза. Осим тога 

разговарало се о значају хигијене и здравих животних стилова, о 

важности поштовања прописаних мера безбедности ради очувања 

здравља. 

Једном ученику су родитељи разведени, један ученик је усвојен, 

двојици ученика је мајка преминула. Са свим овим ученицима је 

обављен већи број разговора како би се дошло до најбољих решења за 

пружање подршке која им је неопходна. 

Појачан 

васпитни рад 

   Појачан васпитни рад у десетој васпитној групи је био примењен код 

четири ученика. Изречена је мера – опомена васпитача код три ученика 

и укор васпитача код два ученика – због непоштовања Кућног реда 

Дома (једном ученику је изречена опомена, па укор васпитача). 

Појачани васпитним рад је подразумевао свакодневне разговоре, као и 

сарадњу са родитељима, педагогом дома, разредним старешином и 

педагогом школе. Ученици су били укључени и у бројне активности 

дома. Активности су подразумевале: 

- дежурства ученика,  

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

клуб),  

- укључивање у радионички рад 
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- помоћ групном васпитачу око замене постељина,  

- уређењу двориста дома,  

- присуство предавањима и трибинама, 

- сарадња са педагогом дома, 

- сарадња са педагогом школе, 

- учестала сарадња са родитељима. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно. 

Укупно је одржано девет 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, 

организацији и учешћу на Домијади, текућим питањима. Ученици су 

активно учествовали на састанцима васпитне групе, постављали 

питања, износили своје мишљење уз дате аргументе. Што се тиче 

Домијада било је речи о подршци и помоћи око организације Домијаде 

у спорту, као и о учешћу у такмичарском делу. 

Састанцима је присуствовало просечно 20 до 23 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. Са родитељима се сарађивало по питањима везаним за 

школску успешност, здравствено стање њихове деце, проблема који 

треба решити као и испуњавање њихових уговорних обавеза. Због 

настале епидемиолошке 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 

корона 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 на праћење оцена, 

сарадње на часовима, дисциплини, редовној посећености наставе. 

Захваљујући увиду у резултате учења и предузетим мерама, ученици су 

постигли добре резултате на крају школске године и поред тешкоћа 

присутности онлајн наставе у првом полугодишту.  
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Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

кошарка фудбал одбојка шах теретана 

2 2 2 1 6 

 

Учешће ученика у осталим активностима 
манифестација број ученика 

   Регионална  Домијада 5 

   Републичка Домијада 5 

   Школска такмичења 0 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Члан Дисциплинске комисије 

Члан комисије за категоризацију Дома 

Секције и 

комисије 

Стони тенис 

Теретана 
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Извештај о раду XI васпитне групе за школску 2021/22. годину: 

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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1 9 5 0 2 0 10 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

6 8 10 3 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,27 3,88 4,15 4,18 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

6 0 0 0 2 0 
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Теме реализоване у XI васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

1. Упознавање ученика са Домом 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 

сеп 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

1. Помоћ  вршњака у учењу 

2. Планирање учења  и учење по плану   

3. Стратегија учења. Методе и технике успешног учења 

4. Мотивација у учењу 

5. Пажња и концентрација 

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

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

8. Учење, памћење и заборављање 

9. Читање – сложена ментална активност 

10. Каријерно вођење 

дец 

окт / дец 

нов / дец / феб 

нов / апр 

нов / дец 

дец 

нов / јан / апр /јун 

нов / дец 

окт 

мај / јун 

Животне 

Вештине 

1. Одржавање хигијене 

2. Ризично одрастање 

3. Спречавање ширења заразних болести 

4. Морал и вредности 

5. Здрави стилови живота 

6. Хемијске зависности 

7. Нехемијске зависности 

8. Моја породица и живот у њој 

9. Супротстављање притиску вршњака 

10. Безбедно и небезбедно понашање 

11. Организација слободног времена 

12. Вршњачко насиље 

13. Стрес и начин његовог превазилажења 

дец / феб 

мар 

феб 

феб 

мар / апр 

мај 

мај 

мај 

мај 

окт 

дец 

окт 

мар 
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Живот 

у 

заједници 

1. Уважавање, толеранција и поштовање права других 

2. Критички однос према информацијама на интернету 

3. Комуникација и сарадња 

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 

јун 

феб / мар 

јун 

јун 

апр 

јун 

апр 

мар 

дец / јан / мај 

Укупно  36 тема 

Реализација 

    План и програм васпитног рада за школску 2021/22. годину реализован је у 

потпуности. Неколико тема реализовано је више пута у више месеци због 

указане потребе и заинтересованости ученика. 

 Као и претходних година и ове године поред предвиђених васпитних тема, 

реализована је и тема „Крагујевачки октобар“ 21. октобра, присуствовањем 

манифестацији „Велики школски час“ у Шумарицама. Манифестацији је 

присуствовао велики број ученика Дома, као и део колектива. 

 

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 25 ученика, 

или  92,59%, а нису код два ученика, или 

7,41%, због повреда одредби Кућног реда 

Дома. Након изрицања одговарајућих 

васпитно- дисциплинских мера дошло је до 

корекције у њиховом понашању, тј. 

изречене мере, појачан надзор и друштвено-

корисни рад имали су жељени учинак. 

Ако се осврнемо на одвојеност ученика од 

куће и породице и привикавање на нову 

животну средину, ситуација је одлична. 

Ученици добро познају своја права и 

обавезе у Дому, знају коме и када треба да 

се обрате за потребне информације или неку 

другу врсту помоћи. Такође им је познато да 

се добром вољом и намером може пуно тога 

постићи. 
 

Учење 

и школска 

успешност 

- познаје и примењује 

ефикасне стратегије учења, 

- прилагођава навике учења на 

услове у дому, 

- процењује сопствени 

школски успех и узроке 

тешкоћа, 

     Сви планирани исходи су реализовани, 

као што је и планирано. На крају другог 

класификационог периода (прво 

полугодиште) дошло је до пада успеха у 

односу на донет успех, углавном код 

ученика првог разреда, што је очекивано 

(прелазак из основне у средњу школу, из 
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- 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. 

 

мање средине у већу, одвојеност од куће...). 

Само добрим планирањем, редовним 

учењем уз примену метода и техника 

успешног учења, ученици су постигли 

одговарајући и реалан успех.  Сви ученици 

знају да само радом и залагањем могу 

постићи што бољи успех. 

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 

        Планирани исходи реализовани су без 

потешкоћа. Позната су им „правила“ 

здравог начина живота, а такође и 

последице негативних, стечених животних 

навика. Ученици су спремни да једни 

другима помогну (у границама својих 

могућности), а спремни су и да препознају 

сопствена и туђа осећања. Такође су им 

добро познате вештине ненасилне 

комуникације, те им је изузетно добра 

међусобна комуникација и сарадња, као и 

комуникација са васпитачима и свим 

запосленима у Дому. Познају и невербалну 

комуникацију, знају да затраже помоћ када 

им је потребна да реше неки задатак или 

проблем. Што се тиче безбедности наших 

ученика у Дому, тај исход је постигнут и 

остварен  у потпуности. 

Ученици знају шта је то што они треба да 

ураде да би дошли до одређеног циља. Знају 

да о свему треба отворено разговарати и у 

разговору бити довољно мудар и опрезан 

код доношења одлука. 
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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. 

 

  Стабилност и компактност групе је доста 

добра, упућени су једни на друге и спремни 

да се узајамно помажу. Ученици једни друге 

уважавају, уз поштовање различитости, 

показују и испољавају социјално пожељне 

облике понашања. Знају да на 

конструктиван начин разреше евентуалне 

несугласице, па аргументовано износе своја 

мишљења. 
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Индивидуални 

рад 

   Од самог почетка школске године, са ученицима је доста 

разговарано о одвојености од куће и породице, прилагођавању 

на домски живот и кориговању донетих и стечених навика како 

би се боље уклопили у заједницу и привикли на колективни 

смештај. Посебна пажња била је усмерена на ученике из 

осетљивих група, њих осам (без једног родитеља, разведени 

родитељи, социјални случајеви и ученици из хранитељских 

породица, расељена лица), где је било неопходно и потребно 

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

доследност и принципијелност у доношењу одлука и 

спровођењу поступака. Доста пажње посвећено је одговарајућем 

индивидуалном приступу сваком ученику, узимајући у обзир 

многе факторе. Стављен је акценат на емпатичан прилаз, како би 

се ученици што боље повезали, узајамно подстицали и 

развијали, што је и основни циљ ненасилне комуникације и 

прихватања различитости. 

Појачан 

васпитни рад 

    Овај облик васпитног рада био је примењен код два ученика, 

због тежих повреда одредби  Кућног реда Дома. Са ученицима је 

рађено појачано (појачан надзор и друштвено-користан рад), а 

изречене васпитно дисциплинске мере деловале су позитивно и 

имале ефекта, како на ученике којима су изречене, тако и на 

остале ученике у групи. 

Састанци 

васпитне групе 

    Састанци са васпитном групом организовани су сваког месеца 

од почетка школске године. Први, уводни, састанак организован 

је у септембру и на њему је установљен даљи темпо и начин 

одржавања састанака. Укупно одржано је десет састанака 

васпитне групе, којима је у просеку присуствовало двадесет 

ученика. 

Сарадња са 

родитељима 

    На дан пријема ученика у Дом, одржан је родитељски састанак 

коме је присуствовала већина родитеља ученика који су први пут 

примљени у дом. Сарадња са родитељима током године била је 

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 нарочито 

на класификационим периодима. Такође, појачана сарадња 

остварена је и са родитељима двојице ученика којима су 

изречене одговарајуће васпитно-дисциплинске мере. 

Сарадња са 

школама 

  Сарадња са школама била је веома добра, при редовним и 

ванредним посетама, телефонским и личним контактима, како са 

разредним старешинама, директорима школа, тако и са 

предметним наставницима. 
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Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

музичка спортска забавне активности 

2 2 2 

 

 

  

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Интересни рад хемија 

Савет домске заједнице 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Секције и 

комисије 
Шаховска секција 
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Извештај о раду XII васпитне групе за школску 2021/2022. годину:  

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

24 0 0 24 

 

Распоред ученика по школама 
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2 0 2 8 0 5 7 0 

 

Распоред ученика по разредима 
I разред II разред III разред IV разред 

3 7 7 7 

 

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

4,62 3,98 4,15 4,15 

 

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

4 9 5 2 1 0 
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Теме реализоване у XII васпитној групи 

Област Теме 
Време 

реализацие 

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 / током године 

окт / током године 

сеп 

Учење 

и школска 

успешност 

  1. Планирање учења и учење по плану   

  2. Мотивација за учење  

  3. Врсте учења 

  4. Методе и технике успешног учења 

  5. Чиниоци школске успешности и неуспешности 

  6. Анализа успеха и неуспеха 

  7. Како побољшати успех 

  8. Праћење тока и ефеката учења 

  9. Помоћ вршњацима у учењу 

10. Трансфер учења 

11. Памћење и заборављање 

12. Професионални развој 

окт 

окт 

током године 

окт 

током године 

нов 

јан 

мај 

дец 

јан 

мар 

јун 

Животне 

Вештине 

  1. Адолесценција 

  2. Међулична наклоност 

  3. Младалачка љубав 

  4. Међугенерацијски односи 

  5. Лепо и ружно понашање 

  6. Социјални односи 

  7. Толеранција, поштовање и права других 

  8. Хигијена и њен значај 

  9. Болести савременог доба 

10. Наркоманија 

11. Ризична понашања 

12. Интернет зависност 

13. Брак и породица 

14. Суочавање са губитком 

15. Безбедност и небезбедност 

феб 

дец 

мар 

окт 

нов 

дец 

феб 

нов 

дец 

феб 

апр 

јун 

мар 

мај 

мар 

Живот 

у 

заједници 

  1. Конфликти и неспоразуми 

  2. Уважавање различитости 

  3. Конструктивна комуникација 

  4. Успостављање, неговање и развијање односа са другима 

апр 

нов 

апр 

мај 

Укупно 35 тема 

Реализација 

 

 

   На свеукупну реализацију тема је утицале су противепидемијске мере које су 

биле на снази због неповољне ситуације са  Корона вирусом. 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, као и насиље, 

злостављање, занемаривање као и толеранцији у понашању према другима. 

Велика пажња је посвећења 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. 



95 
 

 

 

 Исходи Оствареност исхода 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

 

 

 

- ученици познају организацију 

дома, начин његовог 

функционисања и поштују 

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 с 

удом и школа, 

- зна где и на који начин може да 

добије потребне информације и 

помоћ. 

 

Сви исходи су остварени на сазнајном 

нивоу код свих ученика. Поштовање 

Кућног реда 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 пет ученика која су 

непоштовањем Кућног реда 

санкционисани. Ради се о ученицима 

другог разреда и једном ученику четвртог 

разреда. Један ученик је имао адаптационе 

проблеме, због здравствених разлога, па је 

често одлазио кући, а једно време је 

провео у здравственој установи. 

Значајно је напоменути да су сви спремни 

да 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 

другог разреда. 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 преласком на 

наставу на даљину. То је утицало да се 

ученици слабије одазивају на часове, па је 

успех нешто слабији, а оцене лошије. 

Ученици су морали да се редовно јављају 

на часове онлајн наставе измишљајући 

разлоге болести или лошег интернета што 

је условило пад у успеху.  
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- Учење на даљину у 

новонасталим околностима 

- учење путем друштвених мрежа 

- Гоогле учионица 

- Вибер група 

 

 

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 насоцијално 

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 ододговарајуће 

особе уколико има тешкоће које 

не може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

- уме да се прилагоди 

новонасталим опасностима по 

здравље 

- одговорно се понаша, поштује 

мере превенције, држи дистанцу 

и понаша се одговорно. 

 

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 

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. Један број 

ученика је био заражен, као и њихови 

чланови породица. 

 

Живот 

у 

заједници 

 

- својим понашањем и 

поступцима показује да уважава 

 

Сви ученици су прихватили живот у 

заједници. Међусобно поштовање и 



97 
 

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. 

 

прихватање различитости је допринело 

успешној сарадњи, међусобном 

разумевању и помагању у васпитној групи. 

При комуникацији и сарадњи испољавају 

пожељне облике понашања, 

конструктивно решавају проблеме и 

сукобе са вршњацима у дому и школи. 

Свесни су да прихватају одговорност за 

сопствено понашање у свим ситуацијама. 

Велики број учествује у секцијама и у 

њима успешно сарађује са осталим 

члановима. Узајамно су повезани и 

спремни да помогну један другом у сваком 

тренутку. 

Током наставе на даљину 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... 

 

Индивидуални 

рад 

    Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према 

потребама и актуелним догађајима у васпитној групи и личним 

афинитетима, активностима и потребама ученика. Највећим делом се 

односио на непосредну помоћ сваком ученику у зависности од тренутног 

проблема везаног за школу, породицу или неки лични проблем уколико га 

ученик има. Посебно је посвећена пажња ученицима којима су изречене 

васпитно дисциплинске мере како би се њихово понашање променило. 

Укључени су у друштвено корисне активности у дому.  

Састанак 

васпитне 

групе 

Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно у 

зависности од тога да ли је требало ученике упознати или подсетити на 

нека правила понашања, када је требало организовати неку активност или 

се договорити о даљем раду или на захтев ученика уколико се десио неки 

проблем у групи. Одржано је седам таквих састанака, а након преласка на 

наставу на даљину контакти су остваривани кроз Вибер групу у којоу су 

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. Посебни 

контакти су остваривани са родитељима ученика којима је изречена казна, 
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што је допринело да се њихово понашање поправило и више нису кршили 

Кућни ред дома. 

 

 

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. С 

обзиром да су школе увеле електронски дневник, а васпитачима шифра 

није доступна увид у дневник је ишао преко разредних старешина или 

педагога школа. 

 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 
Фолклор  Литерарна  Ликовна  Стрељаштво  Шах Спортска  Забавне активн. 

3 2 2 2 1 4 5 

 

Учешћеученика у осталим активностима  
Манифестација Учешће ученика 

Конкурс Холокауст: „Култура сећања“ 1 

 

 Укупно сусрета 

Спортски сусрети са домовима  8 

Спортски сусрети са школама 5 

Сусрети са спортистима 8 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Секције и 

комисије 

Фолклорни студио 

Стрељаштво 

Комисија за стандард и исхрану ученика 

Фудбал 
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Извештај о раду XIII васпитне групе за школску 2021/22. годину: 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

26 2 2 26 

 

Распоред ученика по школама 
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М
и
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в
и

ћ
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2 0 8 1 0 3 11 3 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

14 7 5 2 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,12 3,84 3,99 4,18 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

5 2 1 0 3 0 
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Теме реализоване у XIII 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 

сеп 

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 насатве 

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 оријентација 

10. Извори знања и средства учења у измењеним условима наставе 

окт 

окт  

дец 

нов 

нов / феб 

током године  

феб 

окт 

мар 

нов / дец 

Животне 

Вештине 

1. Упознај себе 

2. Појам и искушења слободног 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 

нов 

дец / апр 

током године 

мар 

мар 

јан 

јан 

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 

током године 

Укупно  36 тема 

Реализација 

План и програм васпитног рада за школску 2021/22. је у потпуности реализован. 

Пар промена у ритму и календару рада нису имали било каквог негативног 

ефекта на динамику и реализацију предвиђених тема. Такође, није било потребе 

ни за увођењем нових тема.   

По месецима би то изгледало овако:  

- септембар: акценат је стављен на процесе интензивне адаптације у 

домском и школском аспекту. Соцјална и образовна адаптација у доба короне, 

привикавање на онлајн рад, упознавање са основним методама и техникама 

учења, апострофирање на развијању радних навика. Све време инсистирање на 

поштовању епидемиолошких мера и безбедности ученика. 

- октобар: наставак процеса адаптације у социјалном и образовном аспекту, 

као и наставак примене свих безбедносних и здравствено-превентивних мера. 

Сукцесивно се укључују и теме из других програмских подручја.  

- новембар: Потпуна примена и активација свих програмских подручја, 

анализа успеха и изостанака у школком учењу и евидентирање ученика којима је 

потребна помоћ у савлађивању градива. Избор стручних сарадника из области 

такмичарских секција и почетак рада у њима, у сагласности са препорукама 

ресорног Министарства. 

- децембар: Овај месец карактеришу појачане активности у области учења, 

рад секција и Комисија, али је, нажалост, изостала прослава Дана Дома и 

обележавање Новогодишњих празника. 

- јануар: обележавање школске славе, Светог Саве, зимски школски 

распуст, анализа успеха и изостанака у школском учењу, активација свих секција 

из такмичарског погона секције за културно-уметничко стваралаштво као и 

готово свих секција и Комисија. 

- фебруар: Насатвак реализације примене тема из сва четири програмска 

подручја, благо попуштање епидемиолошких мера и потпуна активација свих 

такмичарских секција. 

- март: Све активности које су карактерисале месец фебруар настављене су 

и у месецу марту 

- април: Карактеристике за месец април: 

• трећи класификациони период у школском учењу; 

• евидентирање „критичних“ ученика у смислу успеха по школама; 

• регионалне Домијаде у спорту и културно-уметничком стваралаштву 

- мај: изналажење нових тема и мотивација ученика, завршни рад са 

матурантима, републичка Домијада у културно-уметничком стваралаштву и 

спорту, после пар година прво забавно вече посвећено матурантима и свим 

ученицима дома и припреме за завршетак другог полугодишта. 

- јун: завршетак другог полугодишта и раздуживање и исписивање ученика 

из дома. 
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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. 

 

    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 

мали број пролазних проблема. Успешна 

реализованост исхода из овог програмског 

подручја огледа се у сасвим солидно 

оцењеној естетици и хигијени соба, 

правилном односу према запосленима, 

прихватању сопственог окружења, добром 

одазиву на учешће у раду сектора и 

комисија и релативно брзом укључивању у 

живот и рад Дома.  

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 из овог програмског подручја 

су, у овој школској години, сигурно 

остварени и реализовани у нешто мањој 

мери у односу на прошлу школску годину. 

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. 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. Други приступ се 

базирао на искуствима  из прошле школске 

године, где је до изражаја дошла ИТ 

писменост самих ученика, те развијене и 

устаљене радне навике. Уз стручну помоћ 

васпитача, веома изражен интересни рад, 

увођењем нових елемената метода учења 

ученици су се брзо привикли, мада не без 

жаљења, на нове услове. Треба истаћи и 

одличну сарадњу са родитељима, као и 

одличну међусобну комуникацију и помоћ 

између самих ученика. 
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Животне 

вештине 

 

- реално сагледава себе, 

сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу 

познајући одлике здравих 

стилова живота и последица 

негативних животних 

навика, 

- води рачуна о личној 

хигијени и хигијени 

просторија које 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. 

 

Изузетна важност ових питања и тема из 

овог програмског подручја су и у овој 

школској години добиле на 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. 

Посебно се истиче, у оквиру животних 

вештина, конструктивно коришћење 

слободног времена и препознавање од 

стране ученика, напора које домска 

средина улаже у анимацију тог истог 

слободног времена. Резултати те 

интеракције су веома видљиви у току ове 

школске године. У комбинацији са 

одговорним односом ученика према 

сопственом и туђем здрављу и 

безбедности, врло добра, чак одлична 

оцена у остварености исхода у овом 

сегменту животних вештина, је реаланост у 

овој школској години. 
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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. 

 

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 

самосталности, одговорности ученика и 

њиховом што масовнијем учешћу у 

активностима које организује Дом. 

Нормално, увек постоји један број деце 

које је теже покренути, али ту долази до 

изражаја улога васпитача. Ове године 

ученици су показали да умеју да буду део 

тима, да испољавају социјално пожељне 

облике понашања и да репрезентативно 

учествују у активностима дома и 

унапређују квалитет домског живота. 

 

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 и приликом примене епидемиолошких и безбедоносних 

мера. Нека искуства из тог периода биће драгоцена и за у 

будуће, у новој школској години. 

Појачан 

васпитни рад 

    Појачан васпитни рад се примењивао само у појединим случајевима. 

Конкретно, у три случаја односио се на побољшање личне хигијене , 

хигијене соба, као и код два ученика за изречене мере укора пред 

искључење. Појачан рад са њима је дао изразито позитиван ефекат као и 

активирање изречене мере друштвено корисног рада. 
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Састанци 

васпитне групе 

    У току школске 2021/2022. године одржано је укупно дванаест 

састанака тринаесте васпитне групе. Динамика је одговарала 

организовању састанка једном месечно, у смислу социјалне и 

образовне адаптације ученика на домске услове живота и рада. 

Састанцима је просечно присуствовало 22 ученика, а 

проблематика о којој се расправљало били су живот и рад у 

дому, акције, такмичења, проблеми везани за микропростор 

васпитне групе и соба, као и питања везана за школски успех и 

класификационе периоде у школском учењу. 

Сарадња са 

родитељима 

    Сарадња са родитељима, варирала је од случаја до случаја, 

тако да се поједини родитељи нису појавили ни једном, нити су 

пробали да контактирају васпитача, до оних који су били у 

контакту с васпитачем једном седмично.  Нема сумње да је 

комуникација са родитељима изузетно значајна, динамична и 

обострано корисна. Са родитељима се сарађивало по свим 

питањима везаним за школску успешност, безбедност и 

здравствено стање њихове деце, као и у случајевима 

дисциплинских поступака и изрицања дисциплинско-васпитних 

мера. 

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. Сарадња је  била  

континуирана и одвијала се појачано углавном у време 

класификационих периода, али се ипак одвијала у ограниченом 

обиму, јер су епидемиолошке мере то захтевале. Без обзира на 

све потешкоће сарадња са школама је успешно приведена крају. 
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Учешће учениka у секцијама и комисијама Дома 

Фолклор Драмска Музичка Спортска 
Забавне 

активности 

0 0 3 4 3 

 

Учешће ученика у осталим активностима  

Манифестација 
Учешће 

ученика 

Индивидуална музичка такмичења  3 

Школска такмичења 2 

Домијада 7 

 

 

  

 

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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Извештај о раду XIV васпитне групе за школску 2021/22. 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 0 18 0 0 0 3 3 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

13 3 3 5 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,42 4,21 4,38 4,39 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

7 0 5 1 0 0 
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Теме реализоване у XIV васпитној групи 

Програмско 

подручје 
Теме 

Месец 

реализације 

Адаптација 

на живот 

у Дому 

5. Организација, функционисање и правила живота у дому 

6. Права, обавезе и одговорности ученика у дому 

7. Процес адаптације на нову средину 

8. Окружење у коме су школа и дом 

сеп 

сеп 

сеп 

сеп / окт 

Учење 

и школска 

успешност 

10. Планирање учења и учење по плану 

11. Методе и технике успешног учења (стратегије учења) 

12. Мапе ума 

13. Мотивација у учењу 

14. Радне навике: развијање и неговање 

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

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

17. Читање – сложена ментална активност 

18. Професионална оријентација 

19. Писање CV-a 

окт 

феб 

феб 

јун 

феб 

мар 

нов / феб / апр 

мај 

мај 

јун 

Животне 

Вештине 

14. Превенцијом против вируса 

15. Организација слободног времена 

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

17. Упознај себе 

18. Безбедно и небезбедно понашање 

19. Бонтон - култура живљења 

20. Стрес и начини његовог превазилажења 

21. Моја породица и живот у њој 

22. Животне вештине, доношење одлука, решавање проблема 

23. Сексуално и репродуктивно здравље 

24. Прихватање личних проблема и животних криза 

25. Морал и вредности 

26. Емоције и емоционалне тешкоће 

27. Хемијске и нехемијске зависности 

28. 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 

11. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

12. Резилијентност – способност да адекватно реагујемо на стрес 

13. Ученик у мрежи друштвених мрежа 

14. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији 

15. Утицај масовних медија на развој личности 

16. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

17. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће 

18. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других 

окт 

нов 

дец 

јан 

мар 

мар 

апр 

мај 

Укупно  37 тема 

Реализација 

По годишњем плану васпитног рада предвиђена је обрада тридесет седам 

тема у току десет наставних месеци. Највећи акценат стављен је на 

програмско подручје животних вештина чије теме су чиниле преко четрдесет 

посто од броја тема. Ова област била је у фокусу у највећој мери због 

пандемије корона вируса. 

У току школске 2022/23 године реализоване су све теме васпитног рада 

предвиђене годишњим планом васпитача у намењеним терминима, колико је 

то календар рада дозвољавао. У периодима одсуства с посла због боловања 

васпитача, васпитачи других васпитних група преузимали су на себе 

реализовање предвиђеног плана и програма, тако да ученици у том смислу 

нису остали ускраћени. 

 

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. 

 

Ове школске године посебна пажња 

посвећена је програмском подручју 

адаптације на живот у Дому због великог 

броја ученика првог разреда у васпитној 

групи. Тринаест ученика прве године одмах 

након усељења у Дом упознати су са 

правилима понашања и начином 

функционисања Дома, и одмах су усвојили 

све што им је пренето. Током целе године 

испуњавали су своје обавезе без већих 

проблема, бринули су о себи и својим 

стварима и сналазили су се у окружењу 

школе и Дома. Одвојеност од куће није се 

показала као проблем ни за једног ученика. У 

случајевима када је ученицима била 

потребна помоћ, тражили су је без 

устручавања. Закључак је да су сви исходи из 

овог подручја остварени у потпуности и без 

проблема. 
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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. 

 

На пољу учења и успешности у школи било 

је одређених проблема у току школске 

године. Док је највећи број ученика са 

успехом примењивао стратегије учења и 

лако се прилагодио условима учења у Дому, 

код неколицине ученика заинтересованост 

за учење и одговорност у доношењу одлука 

представљао је препреку за постизање 

адекватног успеха у школи. Три ученика у 

току године испољила су проблеме са 

превазилажењем ових препрека, а код два од 

три горепоменута ученика може се 

констатовати да одређени исходи нису 

испуњени ни до краја школске године, 

упркос напорима од стране професора, 

родитеља, васпитача, а и ученика у 

одређеној мери. Један од тројице ученика до 

краја другог класификационог периода 

испунио је циљеве постављене предвиђеним 

исходима васпитног рада у овој области. 

Двадесет два ученика четрнаесте васпитне 

групе до краја године остварило је све 

исходе из овог програмског подручја. 

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 

У области животних вештина ученици 

четрнаесте васпитне групе остварили су све 

исходе, што је било јако битно с обзиром на 

свеприсутну претњу од ширења вируса. 

Нагласак је стављен на вођење рачуна о 

личној хигијени и хигијени просторија које 

ученици користе, одговоран однос према 

здрављу, упражњавање здравих животних 

навика и смањење или укидање ризичних 

облика понашања. 
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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. 

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. 

Живот у заједници неизбежан је део 

свакодневног разговора са ученицима. У 

разноврсним животним приликама сви 

ученици су у пракси показали да су у 

потпуности усвојили и да на адекватан начин 

могу да примене све што су научили из 

области овог програмског подручја. У 

васпитној групи није било проблема у 

међуљудским односима, а сви ученици били 

су у сваком тренутку спремни и да пруже 

помоћ и подршку онима којима је то било 

потребно. У овом смислу посебно су се 

истицали ученици старијих разреда који су 

великом броју ученика прве године у 

васпитној групи у великој мери олакшали 

процес адаптације у раном периоду живота у 

Дому. У неколико спроведених радионица у 

току године, ученици нижих разреда слушали 

су а затим и примењивали у пракси кроз 

симулације, лекције о препознавању 

предрасуда и борби против дикриминације и 

нетолеранције. 
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Индивидуални 

рад 

Преферирани облици рада и ове године били су индивидуални 

рад и рад у малим групама, делимично због ограничења 

постављених мерама за спречавање ширења вируас, а делом због 

тога што су се облици рада који укључују мањи број ученика и 

индивидуалнији приступ, показали знатно ефикаснијим у односу 

на друге облике рада. У пракси се показало да и ученицима више 

одговара овакав начин рада. 

Појачан 

васпитни рад 

У току школске године, појачан васпитни рад примењиван је код 

седморице ученика васпитне групе у различитим периодима 

године. У већини случајева повод за укључивање појачаног 

васпитног рада било је изрицање казне у виду опомене 

васпитача, али у неким случајевима, појачан васпитни рад 

примењиван је и као превентивна мера ако се чинило да за тим 

има потребе. Код свих ученика код којих је примењиван, појачан 

васпитни рад дао је очекиване, жељене резултате. 

Састанци 

васпитне групе 

Одржано је осам састанака васпитне групе на којима је у просеку 

учествовало по осамнаест ученика, а ученици који нису били у 

могућности да састанку присуствују лично, индивидуално су 

обавештени о најбитнијим тачкама дневног реда и одлукама и 

закључцима са састанка. 

Сарадња са 

родитељима 

Сарадња са родитељима и ове године била је на задовољавајућем 

нивоу. С обзиром на велики број ученика прве године у групи, у 

просеку је комуникација са родитељима била интензивнија. Иако 

двосмерна, комуникацију су углавном иницирали родитељи 

ученика, осим у случајевима који су захтевали обавештавање о 

битним ставкама везаним за живот у Дому или ученике 

појединачно. 

Сарадња са 

школама 

Са школама сарадња се одвијала у смањеном обиму и одласци до 

школа обављани су на крају класификационих периода, а 

редовне, свакодневне обавезе реализовале су се кроз увид у 

електронски дневник ученика, са повременим телефонским 

контактима са разредним старешинама. 
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Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

фудбал стрељаштво стони тенис забавне активности 

2 1 1 5 

 

 

  
Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

председник Комисије за накнаду штете 

члан Дисциплинске комисије 

члан Комисије за израду извештаја о раду Дома 

Секције и 

интересне 

групе 

председник Интересне групе за енглески језик 

члан Интересне групе за информатику 

члан Туристичке секције 

члан Секције за културно – забавни живот 
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Извештај о раду XV васпитне групе за школску 2021/22. годину, васпитач 

Дражен Павић: 

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 

П
р
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а 
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ч
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а 

ш
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о
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„д
р
 

М
и

л
о
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 М
и

л
о
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в
и

ћ
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2 0 10 3 0 0 9 0 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

12 3 4 5 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,36 3,81 4,17 4,17 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

6 0 0 0 0 0 
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Теме реализоване у XV 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 и школски) 

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

7. Учење, памћење и заборављање - фазе и активности 

окт 

окт 

окт 

нов 

јан 

мај 

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.  Хигијена 

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 

нов / феб 

јан 

дец 

окт 

апр 

апр 

мар 

апр 

мар 

апр 

апр 

феб 

мар 

мај 

дец 

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. Подршка и помоћ особама са тешкоћама 

5. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

дец 

мар 

мај 

мај 

мар 
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Укупно  36 тема 

Реализација 

 План и програм је реализован у потпуности у директној комуникацији са 

ученицима.  Током првог полугодишта ученици су похађали наставу сваког 

другог дана, али су у Дому боравили непрекидно. 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. Током другог полугодишта, настава је спровођена 

свакодневно, тако да се и живот и комуникација у Дому обављала по 

устаљеним методама које су важиле пре пандемије. 

 

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. 

Половину васпитне групе чинили су ученици 

првог разреда. Што се тиче социјалног аспекта 

адаптације, један ученик је током првог 

полугодишта имао проблеме са адаптациојом, 

које је успео да превазиђе тек у другом 

полугодишту. Проблеме са образовним 

аспектом адаптације имало је више ученика, 

било је недовољних оцена на класификационим 

периодима, али су сви разред завршили са 

позитивним успехом. 

Све теме везане за Адаптацију на живот у Дому 

реализоване су у непосредном контакту са 

ученицима кроз индивидуални рад. 

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, 

Све теме из ове области су успешно релизоване. 

Начин  реализације наставе током првог 

полугодишта већини ученика није одговарао, а 

ова школска година донела јеједну  

специфичност, а то је да ученици нису знали  да 

се за закључну оцену посматрају све оцене у оба 

полугодишта. 

Током целе школске године један ученик је 

имао проблем са недовољном оценом из 

математике, која је поправљена тек на крају 

школске године. Други ученик је због свог 

неодговорног понашања довео у питање и сам 

позитиван успех на крају школске године.  

Са ученицима се радило на бодрењу и подизању 

мотивисаности за школска постигнућа. 

Један ученик првог разреда учествовао је  на 

Републичком такмичењу из механике, а ученик 

Прве крагујевачке гимназије на Републичком 

такмичењу из физике и математике. 
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- учествује у организованим 

додатним активностима из 

области за коју је заинтересован 

и/или надарен, 

- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

професионални развој. 

-показује спремност да другима 

помогне у учењу  у области коју 

добро познаје 

  

Животне 

вештине 

- реално сагледава себе, 

сопствене потребе, 

интересовања, могућности, 

- одговорно се односи према 

сопственом здрављу познајући 

одлике здравих стилова живота 

и последица негативних 

животних навика, 

- води рачуна о личној хигијени 

и хигијени просторија које 

користи, 

- препознаје сопствена и туђа 

осећања и на социјално 

прихватљив начин изражава 

емоције, 

- изражава критички однос 

према информацијама и 

вредностима исказаним у 

медијима и непосденом 

окружењу, 

- изражава правилне ставове 

према ризичном понашању и 

уме да бира неризичне 

ситуације и окружење, 

- одговорно се односи према 

сопственој и туђој безбедности 

у Дому и окружењу, 

- уме да се одупре притиску 

вршњака, 

- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од одговарајуће 

особе уколико има тешкоће које 

не може сам да реши, 

- уме конструктивно да користи 

слободно време. 

 

  

Тежиште током ове школске године било је на 

темама везаним за здравствено 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 Дома и 

укључивањем у рад секција. 
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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. 

-коментарише актуелна 

спортска дешавања са 

тежиштем на насиљу које се 

дешава на спортским теренима 

   Са ученицима се у више наврата разговарало о 

различитостима, толеранцији и поштовању 

права других, отвореној комуникацији и 

сузбијању дискриминација. 

 

Ученици су испољавали пожељне облике 

понашања у  односима са вршњацима и 

одраслима.  

 

Старији ученици су у потпуности прихватили 

ученике првог разреда и максимално им 

помогли у адаптацији и решавању школских 

проблема.  

Секција драмски студио је освојила прво место 

на Регионалном такмичењу домова и друго 

место на Републичком такмичењу. 

 

 

Индивидуални 

рад 

Индивидуални рад са ученицима обављао се свакодневно према потребама и 

актуелним догађајима у васпитној групи и личним активностима и потребама 

ученика.         

Појачан 

васпитни рад 

Није било потребе за појачаним васпитним радом, јер није било кажњених 

ученика.  

Састанци 

васпитне групе 

  Одржано је осам 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 одржавање праксе ученика, 

● успех ученика, 

● поштовање Кућног реда са тежиштем на анализи хигијене у 

собама и оценама на "Прегледу соба", 

● текући проблеми. 
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Сарадња са 

родитељима 

 Kонтакти са родитељима били су везани за: 

● понашање ученика у Дому,  

● неблаговремено одјављивање, 

● неблаговремено плаћање и  

● успех и изостанци ученика. 
 

Сарадња са 

школама 

 Сарадња са школама је била  интензивнија крајем класификационих периода 

и успостављена је добра комуникација са разредним старешинама, а негде и са 

педагозима и директорима школа. 

 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 

фолклор спортска секција 

2 5 

 

  



120 
 

Извештај о раду XVI васпитне групе за школску 2021/22. годину, 

васпитач: Бојан Радовановић: 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

26 - - 26 

 

Распоред ученика по школама 

П
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а 
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ћ
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- - 20 - - 1 5 - 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

6 12 - 8 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку 

школске године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,31 4,10 4,18 4,18 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

7 1 - - - - 
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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 / окт 

сеп  

Учење 

и школска 

успешност 

1. Помоћ вршњака у учењу 

2. Планираље учења и учеље по плану 

3. Стратегије учеља 

4. Мотивација у учењу 

5. Пажња и концентрација 

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

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

8. Учеље, памћење и заборавњаље 

9. Читаље – сложена ментална активност 

10. Каријерно вођење 

нов 

феб 

дец 

окт / јан 

феб 

мар 

дец 

мај / феб 

феб / мар 

апр / мај 

Животне 

Вештине 

1. Одржаваље хигијене 

2. Здравствена култура 

3. Спречавање ширења заразних болести 

4. Религија 

5. Здрави стилови живота 

6. Хемијске зависности 

7. Нехемијске зависности 

8. Сексуално и репродуктивно здравље 

9. Супростављање притиску вршњака 

10. Безбедно и небезбедно понашање 

11. Организација слободног времена 

12. Вршњачко насиље 

13. Критички однос према инфомацијама на интенет 

 

окт 

окт 

окт / нов 

мар 

мај 

мар / апр 

дец 

мај 

јун 

феб / јун 

апр 

апр 

дец / мај 
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Живот 

у 

заједници 

1. Уважавање различитости,толеранција,поштовање права других 

2. Комуникација у фрустирајућим ситуацијама 

3. Подршка и помоћ особама са потешкоћама 

4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

5. Одговорно понашање према заједници 

6. Сарадња у групи, тимски рад 

7. Спорт и насиље 

8. Активности које организује Дом и начин учествовања у њима 

9. Резилијентност 

апр 

мар 

мар 

мар 

јун 

мај 

феб / мај 

дец / апр 

јан 

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 је дозвољавала епидемиолошка ситуација до 

стварања услова за нормалан рад (март). Појачан је васпитни рад у погледу 

редовног и активног учења, а све у циљу постизања што бољег школског 

успеха. У месецу новембру се одлуком Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја отишло на мини распуст. 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, са апелом на свакодневном, 

редовном извршавању школских обавеза. Посебан акценат је стављен на 

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. У марту месецу су се стекли услови за 

рад секција, тако да се активно кренуло са припремама за Домијаду. Са 

завршетком школске године ученици су раздужени, исписани и напустили су 

Дом. 
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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. 

 

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 ученикa. Један 

ученик је имао проблема са одржавањем 

личне хигијене, буђењем, поштовањем 

Кућног реда, редовности похађања наставе. 

Уз појачан рад и свакодневни надзор  

(разговори са учеником), сарадњом са оцем, 

као и ангажовањем других ученика из 

васпитне групе, ученик је знатно 

напредовао. 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 

великој  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, 

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 

једног ученика  1. разреда и два ученика 2. 

разреда, због нередовног  извршавања 

школских задатака као и нередовног учења. 

Код два ученика је дошло до побољшања 

успеха, а један ученик је задржао слабији 

успех . Ученици 1.разреда (5. ученика) су се 

изузетно добро адаптирали, редовно и 

активно уче и сви имају висок успех на 

крају школске године.  Са једним учеником 

појачано се радило, а укључен је и у рад 

интересних група. 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. 
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- одговорно доноси одлуке које 

имају последице на његов 

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 

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. 

 

 

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 

упражњавају здраве животне стилове, а са 

једним учеником се констснтно радило на 

побољшању личне хигијене. Акценат је 

више стављен  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. Ученици 

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. 
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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. 

 

Ученици осећају припадност групи, активно 

учествују у активностима везаним за 

васпитну групу и Дом, тако да је и динамика 

на високом нивоу.  У раду са групом на 

развијању односа са другима, највећу помоћ 

сам имао од старијих ученика групе и то 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, 

адаптације и одржавању хигијене). 

Закључак је да је вољни исход који се 

односи на спремност да пруже помоћ онима 

који имају потешкоће, остварен на високом 

нивоу (посебно у раду са једним учеником 

1. разреда). Ученици конструктивно и 

ненасилно решавају сукобе и ризичне 

ситуације.  У васпитној групи већина 

ученика  зна да на конструктиван начин и  

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. Са 

једним учеником 1. разреда је обављан свакодневни индивидуални 

рад, како у погледу одржавања хигијене, тако и у подстицању на 

важност редовног и активног учења  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 т.ј. жељеног успеха 

ученика. Ученици су саветовани да свакодневно и редовно 

извршавају своје школске обавезе, а доста разговора је вођено на 

тему заштите и превенције  здравља, поштовању мера, значаја 

хигијене, здравих стилова живота, као и бављење физичким 

активностима (учествовање у раду секција Дома) у функцији 

одржавања здравља и физичке кондиције.  
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Појачан 

васпитни рад 

Није било потребе за појачаним васпитним радом ( у погледу 

изречених васпитно-дисциплинских мреа),  али је постојала 

континуирана комуникација, сарадња, као и упућивање ученика на 

разговор код педагога Дома ( према потреби). 

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 девет састанака васпитне групе до краја школске године и 

присуствовао је различит број ученика ( у зависности од тренутног 

броја ученика у васпитној групи).  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 свакодневна помоћ и подршка у погледу учења и 

извршавања школских обавеза. 

Сарадња са 

родитељима 

Kонтакти са родитељима су се одвијали редовно, путем телефона, 

смс порука или доласком родитеља у Дом. Са већином родитеља је 

остварена добра сарадња (у погледу информисаности о ученику, 

промени одјава, ранијег одласка кући због здравствених разлога, 

измиривањем обавеза према Дому и сл.),  док је код 4 ученика 

контакт  остварен само са мајком или оцем ( непотпуне породице, 

разведени родитељи, преминули и сл.). Са родитељима је 

раговарано о понашању ученика у Дому, успеху, оценама и 

владању у школи, прикупљању документације за упис и др. 

Остварена је добра комуникација и међусобна сарадња, а све у 

општем интересу здравља  и редовног испуњавања свих школских 

обавеза ученика. 

Сарадња са 

школама 

Сарадња са школама се одржавала редовно, на крајевима 

квалификационих периода, али и по потреби.  Остварен је успешан 

контакт са разредним старешинама, професорима,  педагозима и 

заменицима дирекотра школа. У случају једног ученика је 

остварена добра сарадња и комуникација са разредним 

старешином како би се проблем превазишао у корист свих, а 

нарочито самог ученика.  Неки текући проблеми у погледу наставе 

су успешно решавани на релацији између разредних старешина и  

групног васпитача ученика. 
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Учешће учениka у секцијама и комисијама Дома 

Одбојка Кошарка Фудбал Стони тенис Стрељаштво Теретана 

1 3 4 1 - 6 

 

Учешће ученика у осталим активностима 
Манифестација  Учешће ученика 

Регионална Домијада 09.04.2022. Свилајнац 5 

Републичка Домијада 13.-15.05.2022. Београд 5 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Члан Савета Домске заједнице  

Члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Секције и 

комисије 

Мали фудбал (дечаца) 

Мали фудбал (девојчице) 

Теретана 
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Извештај о раду XVII васпитне групе за школску 2021/22. годину, 

васпитач: Дејан Радевић: 

Број ученика у групи 

на почетку школске 

године 
напустило групу дошло у групу 

на крају школске 

године 

29 2 2 29 

 

Распоред ученика по школама 
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а 
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и
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и
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о
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в
и

ћ
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5 6 8 - 3 1 8 - 

 

Распоред ученика по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

8 10 5 8 

 

Просечан успех ученика васпитне групе 

на почетку школске 

године 

на крају првог 

полугодишта 

на крају другог 

полугодишта 
на крају године 

4,2 3,9 4,21 4,21 

 

Број награда и 

похвала 
Број казни  

награде похвале опомене укори 
укори пред 

искључење 
искључење  

9 3 2  1  
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Теме реализоване у XVII 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. Стратегије учења 

3. Помоћ вршњака у учењу 

4. Мотивација у учењу 

5. Пажња и концентрација 

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха 

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

8. Учење,памћење и заборављање,фазе и активности 

9. Неуспех и како га превазићи 

10. Професионални развој 

11. Помоћ вршњака у учењу.Читање и култура говора 

сеп 

дец 

окт / мај 

мар 

мај 

нов / мај 

јан 

феб 

апр 

мар 

окт 

Животне 

Вештине 

1. Одржавање хигијене 

2. Организација слободног времена 

3. Спречавање ширења заразних болести 

4. Религије 

5. Понашање у доба пандемије 

6. Вршњачко насиље и супротстављање притиску 

7. Стрес и начини његовог превазилажења 

8. Адолесценција 

9. Хемијске зависности 

10. Сексуално и репродуктивно здравље 

11. Вршњачко насиље и супротстављање притиску вршњака 

12. Морал и вредности 

13. Нехемијске зависности 

окт 

нов 

сеп / мај 

дец 

нов 

феб 

феб 

мар 

мар 

мај 

феб 

мар 

апр 
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Живот 

у 

заједници 

10. Активности које организује дом и начин учествовања у њима 

11. Како стећи и сачувати пријатеља 

12. Сарадња у групи,тимски рад 

13. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима 

окт 

мај 

дец 

јан 

Укупно  37 тема 

Реализација 

Васпитни рад је планиран тако да подразумева поштовање узрасних 

карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима. 
Облици рада који су најчешће коришћени у раду са ученицима јесу групни рад и 

индивидуални.  

Код ученика који су први пут у Дому акценат је стављен на адаптационе тешкоће, а 

код старијих у центру пажње су  били процеси учења. 
Сви планови и програми васпитног рада су реализовани  у потпуности како је 

и планирано.  

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

Посебан акценат је стављен на питање безбедности и очување здравља. 

 

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 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. Ученици су упознати са 

окружењем дома и школе као и са радом 

стручних служби преко којих могу добити 

све битне информације и помоћ. 

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 

У овој области исходи су у потпуности 

остварени код 28 ученика и код једног 

делимично. 

Успешно примењују ефикасне стратегије 

учења и поштују време учења у дому које је 

било флексибилно и прилагођено распореду 

у школи. 

 Након првог тромесечја код ученика са 

нешто слабијим успехом предузете су 

одговарајуће мере за побољшање успеха: 
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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. 

 

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. 

 Успех је задовољавајући. Сарадња међу 

ученицима   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 

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, 

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 

о томе обавесте родитеље или васпитаче. 

Препознају узроке стреса и знају правилно 

да реагују у стресним ситуацијама. 

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 (у 

првом полугодишту су прилагођени 

епидемиолошкој ситуацији.) 
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- у стресним ситуацијама 

конструктивно реагује, 

- тражи помоћ од 

одговарајуће особе уколико 

има тешкоће које не може 

сам да реши, 

- уме конструктивно да 

користи слободно време. 

 

Живот 

у 

заједници 

- својим понашањем и 

поступцима показује да 

уважава различитост и 

поштује права других, 

- препознаје предрасуде, 

дискриминацију, нетолеранцију и 

реагује на њих, 

- уме да комуницира на 

конструктиван начин, 

- испољава социјално 

пожељне облике понашања у 

односима са вршњацима и 

одраслима, 

- уме да конструктивно 

решава сукобе са вршњацима 

и одраслима, „напада проблем, 

а не особу“, 

- прихвата одговорност за 

сопствено понашање, 

- уме да сарађује и да буде 

члан тима, 

- аргументовано износи 

сопствено мишљење, 

- учествује у активностима 

које организује дом, 

- иницира или прихвата 

промене усмерене ка 

унапређивању квалитета 

живота у дому, 

- спреман је да пружи помоћ 

другима који имају тешкоће. 

Групна динамика је  на  високом нивоу. 

Кохезија групе је задовољавајућа. 

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. 

 

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. 

Због специфичности наставе изазване епидемијом у првом 

полугодишту знатно више времена је посвећено разговору са 

ученицима првог разреда. 



133 
 

Појачан 

васпитни рад 

    

Појачан васпитни рад је спроведен код једног ученика (Никола 

Марашевић) који се вербално и физички сукобио са учеником из 

друге васпитне групе. Појачан рад је врло брзо дао резултате, 

ученик је схватио последице својих поступака и искрено се 

покајао.Такође је био укључен и у друштвено користан рад. 

Састанци 

васпитне групе 

Састанци са васпитном групом су организовани једном месечно. 

Укупно је одржано дест 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.  

Сарадња са 

родитељима 

    Kонтакти са родитељима остваривани су према потреби и 

интересовању. Са појединим родитељима сарадња је била стална 

(ученици првог разреда) 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.  Све информације су благовремено прослеђиване. 

Учешће ученика у секцијама и комисијама Дома 
Кошарка Одбојка Фудбал Стони тенис Шах Стрељаштво Фолклор 

6 4 3 2 2 3 1 
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Учешће ученика у осталим активностима 
Манифестација 

Учешће ученика 
 Укупно сусрета 

Спортски сусрети са домовима-домијаде 2 65 

Спортски сусрети са школама 3 24 

Сусрети са спортистима 11 92 

 

 

 

 

  

Активности 

васпитача 

на нивоу Дома 

Председник пописне комисије 

Кординатор рада спортских секције 

Секције и 

комисије 

кошарка 

одбојка 

теретана 
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5. РАД СЕКЦИЈА И КОМИСИЈА 

       На седници Педагошког већа, током октобра месеца, 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 2021/22. 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.  Здраво мисли. Здраво живи 

5.5.  Секција за естетско уређење Дома и околине 

5.6.  Секција за културно забавни живот 

5.7.  Туристичка секција 

5.8.  Театар клуб 

5.9.  Нутриционистички клуб 

5.10.  Теретана   

5.11.  Бадминтон    

5.12.  Плесни клуб Артем 

5.13.  Читалачки клуб 

5.14.  Фитнес 

5.15.  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 
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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 

7.5.   Интересна група информатика 

7.6.   Интересна група за правну групу предмета 

 

 

Секције за културно забавни живот такмичарског карактера 

 

Ликовна секција 

              Ликовна секција је почела са радом у новембру месецу и са динамиком рада два 

пута недељно радила је током целе школске године како је то епидемиолошка ситуација  

дозвољавала. Технике рада биране су према афинитетима ученика и углавном је рађен цртеж 

графитном оловком и акрилном бојом и уметничка фотографија.  

       Крајем новембра расписан је ликовни конкурс поводом обележавања Дана дома, чији су 

се победници пласирали на Регионалну домијаду. У децембру је расписан и конкурс за 

најбољу фотографију на тему ,, Моје место за опуштање“.  Пристигао је велики бој радова а 

победници су награђени картама за биоскоп. 

       На регионалној домијади освојено је прво  и треће место у ликовном стваралаштву и 

прва места у категоријама уметнича фотографија, ликовна уметност и макетарство. На 

Републичкој домијади ученица Н. М. освојила је посебну похвалу за свој ликовни рад. 

Ученици ликовне секције радили су на снимању и монтирању филма ,,Пробуди сећања“ за 

потребе презентовања нашег дома на Конференцији за васпитни рад домова ученика 

средњих школа.  

 

Литерарна секција 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ, ШКОЛСКА 2021/2022. 

 

Формирање 

секције 

Број 

чланова 

секције 

 

Активности 

Време 

извођења 

активности 

 

Начин рада 

секције 

 

 

 

 

 

 

*У Дому ученика обележена је 

недеља Дечјих права израдом 

паноа који су креирали чланови 

литерарне секције. 

*  Сваког четвртог понедељка у 

Прва недеља 

месеца 

октобра 
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Током 

септембра 

месеца на 

основу 

интересовања 

ученика 

Литерарна 

секција 

наставила је 

са радом  у 

школској 

2021/2022. 

год. 

Секција је 

почела са 

радом 

почетком 

октобра и 

према плану 

и програму 

рада, 

састанци су 

организовани 

два пута 

недељно и по 

потреби уз 

поштовање 

свих 

епидемиоло-

шких мера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

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. Друго место 

освојила је ученица Аница 

Манојловић песмом „Архе“.. Рад је 

штампан у Зборнику радова. 

* Међународни дан толеранције, 

дан када смо се подсетили на то да 

је потребно уважавати туђе 

мишљење, 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 . 

* Обележен је Дан дома ученика 

средњих школа Крагујевац. Тим 

поводом организован је ликовни и 

литерарни конкурс. 

У области литерарног 

стваралаштва награђени су радови 

Анице Манојловић, Александре 

Милачић и Анастасие Весић.  

* Обележен је Дан љубави. 

* Организовано је Литерарно вече 

у библиотеци Дома поводом 

26. 10. 2021. 

 

 

 

 

 

4. 11. 2021. 

 

 

 

5. 11. 2021. 

 

 

 

 

16. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

1. 12. 2021. 

 

 

24. 12. 2021. 

 

 

14. 2. 2022. 

21. 2. 2022. 

 

 

Литерарна секција 

окупила је 

ученике који 

показују 

интересовање и 

склоност ка 

литерарном 

стваралаштву, 

креативном 

размишљању, 

креативном 

писању и читању, 

ученике који воле 

да истражују, 

дискутују на 

различите теме, 

износећи лични 

став и критичко 

мишљење у вези 

са прочитаном 

књигом, 

постављеним 

проблемом, 

задатом темом. 

Радом секције 

била је 

обухваћена 

креативна настава 

српског језика и 

књижевности, што 

је подразумевало 

и интересни рад 

са ученицима.  
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обележавања Дана матерњег језика. 

* Израдом видео записа и 

постављањем на YouTube каналу 

Дома обележен је Светски дан 

поезије. 

*Чланови литерарне секције 

учествовали су на песничком 

конкурсу под називом 

„Запесничимо“ у организацији 

школских библиотекара 

Златиборског округа СШ “Свети 

Ахилије“, Ариље. Ученица Милица 

Вељковић освојила је треће место  

песмом “Цвет на олуји“. 

*Онлине час поводом песничког 

конкурса одржан је за све ученике 

чији су радови награђени и 

истакнути. 

*Регионални сусрет домова 

ученика Републике Србије; прво 

место у категорији: литерарно 

стваралаштво, освојила је ученица 

Александра Миличић. 

*Дан планете Земље 

*Светски дан књиге и ауторских 

права. 

*Дан Ћирила и Методија 

21. 3. 2022. 

 

 

21. 3. 2022. 

 

 

 

 

 

14. 4. 2022. 

 

20. 4. 2022. 

 

 

22. 4. 2022. 

 

23. 4. 2022. 

24. 5. 2022. 

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. 
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Секција за културно уметничко стваралаштво (такмичарски карактер) 

      

      Због познате ситуације са вирусом Ковид-19 у првим месецима школске 2021/2022 није 

било могуће да раде све секције у оквиру матичне секције за културно-уметничко 

стваралаштво.  

       Почетком месеца новембра 2021. године почеле су са радом музичка секција а потом и 

драмски и плесни студио, примењујући све законске прописе у вези поштовања 

епидемиолошких мера.  

       Фолклорна секција, као најризичнија, почиње са радом тек после зимског школског 

распуста, почетком фебруара и то после позитивног мишљења од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Без обзира на касне почетке рада, условљене пре 

свега, присуством вируса короне и применом заштитних мера, ученици су се у великом 

броју ангажовали у раду секције, мотивисани и реалном могућношћу одржавања 

„Домијада“, што је један од најатрактивнијих и најбитнијих постулата домског живота. У 

самом раду секције за кутурно- уметничко стваралаштво учешће је узело око педесетак 

ученика и ученица дома.  

       И на регионалној „Домијади“ у културно- уметничком стваралаштву одржаној у 

Крагујевцу, 20.04.2022., и на републичкој, одржаној у Београду од 13. до 15. 05. 2022. године 

постигнути су одлични резултати који су још једном потврдили да наш Дом заслужено 

заузима једно од водећих места у Републици. 

Секције за културно забавни живот такмичарског карактера 
 

 

Секције 

 

Број ученика 

 Регионална 

домијада 

Републичка 

домијада 

На почетку 

другог пол. 

На крају 

године  

Време 

реал. 

 

Учешће  

Осв. 

место 

 

Учешће  

Осв. 

место 

 

Ликовна секција 

 

5 

 

5 

два пута 

недељно 

 

+ 

 

I и  III 

 

+ 

Спец. 

нагр. 

Литерарна 

секција 

 

6 

 

6 

 

месечно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

III 

Д
р
ам

ск
и

  

ст
у
д

и
о

 

 

Драмски 

приказ 

 

6 

 

6 

два пута 

недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 
 

II 

Поетско 

сценски 

приказ 

 

3 

 

3 

 

једном 

недељно 

 

+ 

 

II 

 

/ 
 

/ 

М
у
зи

ч
к
а 

се
к
ц

и
ја

 

Класична 

музика 

 

4 

 

4 

 

једном 

до два 

пута 

недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 
 

IV 

Популарна 

музика 

 

5 

 

5 

 

+ 

 

I 

 

+ 
 
I 

Етно  

музика 

 

5 

 

5 

 

+ 

 

II 

 

/ 
 

/ 

Фолклорни 

студио 

 

14 

 

14 

два пута 

недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

II 

 

Плесни студио 

 

5 

 

5 

два пута 

недељно 

 

+ 

 

I 

 

+ 

 

II 
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       На регионалној „Домијади“ у Крагујевцу освојено је пет првих места у сценском 

наступу и то у драмском приказу, фолклору, плесној групи, популарној и класичној музици 

и два друга места у поетско-сценском приказу и етно музици.  

       У ликовном и литерарном стваралаштву освојена су још два прва места као и у изложби 

уметничких радова. Ученица Ј. Катић је награђена за најбољу женску улогу.  

       На републичкој „Домијади“ у Београду, на сцени позоришта „Душко Радовић“ освојено  

је прво место у популарној музици, три друга места, и то у фолклору, драмском приказу и 

плесној групи и четврто место у класичној музици. Ученица В.Стевановић је награђена за  

најбољу женску улогу а освојена је и специјална награда у ликовном стваралаштву. 

       Ови одлични резултати су добра основа као и обавезујући фактор да се са оваквим 

радом настави и у следећим годинама.  

 

Следе извештаји о раду и постигнутим резултатима по појединим секцијама у оквиру 

такмичарског програма секције за културно-уметничко ставралаштво. 

 

Драмски студио  

       Драмски студио је почео са радом 01. новембра 2021. године на темељима 

прошлогодишњег састава и консултација урађених током месеца септембра и радио је до 

16.05.2022. године. У почетку број ангажованих ученика је био већи да би се временом тај 

број зауставио на пет ученица. Динамика рада је била просечно два пута недељно, да би у 

марту месецу 2022. године била и три до четири пута недељно.  Руководиоц секције се 

определио да се ове године изводи драма “Stand Up Woman” по мотивима књиге: „Женско 

лице историје Крагујевца“ Леле Вујошевић. На регионалној Домијади одржаној у 

Крагујевцу, учесници драмског студија одушевили су публику и жири и освојили прву 

награду, а за најбољу глумицу проглашена је ученица Ј.К. На републичкој Домијади 

одржаној у Београду, освојена је друга награда, а за најбољу глумицу проглашена је ученица 

В. С.  

      Циљ рада секције постављен на почетку рада секције у потпуности је остварен. Велика 

сатисфакција раду ове секције јесте свеопшти утисак учесника и гледалаца такмичења да је 

наступ нашег тима у свим елементима био добар. На темељу тих оцена наставиће се са 

преданим радом и у следећој школској години. 

 

Поетско- сценски приказ 

       У овиру Драмског студија, школске 2021/2022. године, радила је група ученика 

припремајући се за наступ у категорији   Поетско- сценски приказ. Ученици су у сарадњи са 

васпитачима почели са радом  још у септембру, разговорима о концепцији и садржају рада. 

Рад је настављен током октобра према утврђеном плану и програму. Током новембра рад је 

интензивиран, а у то време започиње сарадња са стручним сарадником, глумцем Дечјег 

позоришта у Крагујевцу, Петром Лукићем.  За наступ на Регионалној домијади  у културно- 
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уметничком стваралаштву, одабрана је песма „То је било, било у Одеси“ Тијане Будимир. 

Ангажоване су биле две ученице, чланице драмског студија, В. Степановић и Ј. Катић.  

       Наступ на Регионалној домијади је био успешан и Дом ученика средњих школа је заузео 

друго место. План и програм рада секције је реализован у потпуности. 

 

Извештај о раду музичке секције 

       Музичку секцију  чине три сегмента: класична, популарна и етно музика. Чланови 

музичке секције  нису само ученици Музичке школе већ и ученици других школа који су 

талентовани за музику.  Секција је радила током читаве године али је  интензивнији рад 

започео у марту, када су мере заштите и превенције од заржавања вирусом корона 

попустиле. За стручни рад секције ангажована је наша бивша ученица, а сада професорка 

Музичке педагогије, М. Стојановић.  

      Током године  ученици   нашег Дома (ученици Музичке школе) су се припремали за 

различита републичка и међународна такмичења. Пре тих такмичења ми смо им 

организовали мини-концерте у нашој свечаној сали за све заинтересоване ученике. На  тим 

нашим концертима они су се ослободили треме од  јавног наступа а на такмичењима 

освојили запажена места, за која ће бити додатно награђени приликом  уписа у наредну  

школску годину.  

       Међусобно дружење  ученика музичке секције је на завидном нивоу. Они често знају да 

се окупе и певају и свирају за “своју душу’”  . Тада им се прикључе други  ученици и  забава 

може  да почне, а то је оно што ученици памте.... 

 

Класична музика 

     Секцију за класичну музику углавном чине ученици средње музичке школе, али има и 

ученика који похађају и друге школе  а желели су да искажу свој таленат за музику. Самим 

тим ови ученици и у оквиру своје школе свакодневно вежбају, тако да су се почетком 

фебруара месеца удружили у Секцију Дома и кренули са заједничким вежбањем. 

     Током другог полугодишта пробе су се одржавале динамиком која је укључивала најмање 

два пута недељно, пред домијаду су се интензивирале. Секцију је чинило шест ученика. 

Ученици су се спремали за Регионалну домијаду, уз помоћ професорке, бившег станара 

Дома. Такмичарску екипу је сачињавало петоро ученика, а композиција коју су припремали 

је „Libertango“, Astor Pizzolla. На регионалној Домијади у Крагујевцу освојили су прво 

место. То их је мотивисало, па су и даље наставии да се окупљају, вежбају у секцији и на 

републичкој Домијади у Београду освоје друго место. 

 

Популарна музика  

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

радом, као и секција за класичну и етно, одмах по почетку школске године, с обзиром да су 
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њени чланови ученици Музичке школе. Највише проба и највећи акценат је стављен,  на ову 

и етно секцију, и у њима је учествовало шест ученика из Музичке школе и других средњих 

школа. 

     Динамика рада је била условљена ангажовањем ученика по школама и такмичењима, као 

и мерама заштите због вируса короне. Интезивиране су током фебруара и марта 2022. 

године, због сазнања да ће бити Домијада. Ученици су припремали нумеру „Je t
, 
aime“ –

канадске кантауторке Larе Fabian.  

      Испоставило се да је овај састав, вокална интерпретација и одабир мелодије био пун 

погодак јер је наш дом са овом нумером оосвојио прво место и на регионалној и на 

републичкој Домијади. 

      Овај пласман је поставио здраве и успешне темеље за рад у наредним годинама. 

 

Етно музика 

      Почетком месеца октобра анализиран је састав, афинитет и заинтересованост ученика у 

Дому за рад у овој секцији. Пошто у Дому бораве ученици Музичке школе, могли смо са 

њима да оформимо Музички студио као секцију, коју је у почетку чинило десетак ученика. 

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

оркестарски рад. За увежбавање, за Домијаду, изабрана је мелодија српске изворне песме: 

„Засп
, 
o

 
 Јанко“. У реализацији ове мелодије учествовало је пет ученика, који су се током 

увежбавања издвојили својим вокалним и оркестарским могућностима. 

       Ученици су увежбавали изабрану мелодију најмање два до три пута седмично. Током 

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

одећа, шминка, инструменти, светла). 

      На регионалној Домијади крајем марта у Крагујевцу, етно група је имала запажен наступ, 

освојила је друго место, али се није квалификовала за републичку Домијаду. 

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

коришћење слободног времена, дисциплиновано учешће на такмичењима и пример лепог и 

културног понашања у свим ситуацијама. 

 

Фолклорни студио 

       Фолклорна секција није радила током првог полугодишта због тада важећих мера 

заштите због вируса короне. Почетком другог поугодишта, када се стање мало побољшало, а 

посебно током фебруара месеца фолклорна секција је почела са активним радом радом 

окупљањем заинтересованих ученика за учешће у овој секцији. На почетку се пријавило 18 

ученика од чега 60% девојчица и 40% дечака. Од укупног броја ученика, половина су 

ученици првог и другог разреда. На почетку су укључени сви заинтересовани ученици и са 

њима се паралелно радило. Након тога, због кратког рока до почетка регионалне Домијаде, 

ученици који су већ били укључени у фолклорне групе, имали искуства и који су показали 

најбоље резултате су наставили активно да вежбају и да се спремају за Домијаду. Одабрана 
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је кореографија „Игре из Нереснице“  и уз помоћ стручног сарадника приступило се 

увежбавању два пута недељно. Крајем  фебруара је одређена прва постава, која је и 

наступила на регионалној Домијади и освојила прво место. И даље је трајало увежбавање, 

два пута недељно, и на републичкој Домијади у Београду, фолклорна секција је освојила 

друго место. На смотри фолклора домова у Београду, фолклорна секција од 12 чланова, је 

поздрављена громогласним аплаузом од стране пуне сале.  

 

Плесни студио 

       Као и све остале секције, ни плесни студио није радио током првог полугодишта због 

мера заштите прописаних и даљим пртисуством вируса короне.  

       Почетком месеца фебруара одржан је иницијативни састанак са свим ученицима Дома 

који су заинтересовани за рад ове секције. Ученицима су дата упутства и смернице о начину 

рада, активностима, пробама. За рад у секцији се пријавило десетак ученица.  

На почетку заинтересовани полазници су увођени у основе модерног плеса кроз вежбе 

технике, ритма и музикалности, учење кратких корео целина као увода у такмичарску 

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

искристализовао састав такмичарске екипе од пет ученица. 

       У договору са члановима секције, кореограф је  изабрала такмичарску нумеру 

„Невербално“, коју је сама осмислила и коју ће ученици увежбавати за такмичење на 

Домијади. Кренуло је постављање корео целина за такмичарску кореографију, рад на 

техници и координацији покрета, формирање формацијских целина и промена, увежбавање 

синхронизованости  плесача. Пробе и увежбавања су обављана најмање два пута седмично. 

Следио је рад на сценској презентацији и енергији за наступ. Завршну кореографију 

изабране нумере изводило је пет девојчица. На регионалној Домијади освојиле су прво 

место. 

      Наставиле су са вежбањем и на републичкој Домијади у Београду освојиле друго место. 

 

 

Секције за спортску активност такмичарског карактера 

        

       Ове секције, ове године, после епидемиолошких мера и препорука надлежних органа 

радиле су веома активно. Све спортске активности у Дому одвијале су се и рекреативно и уз 

припрему за Домијаде са знатним бројем ученика. 
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Секције за спортску активност такмичарског карактера 

 

Секције 

 

Број ученика 

 Регионална 

домијада 

Републичка 

домијада 

На почетку 

године 

На крају 

године  

 

Време реал. 

 

Учешће 

Осв. 

место 

 

Учешће 

Осв. 

место 

Мали фудбал  

(девојчице) 

 

16 

 

12 

два пута 

недељно 

 

8 

 

I 

 

8 

 

III 

Мали фудбал 

(дечаци) 

 

17 

 

13 

два пута 

недељно 

 

8 

 

I 

 

8 

 

- 

Одбојка 

(девојчице) 

 

11 

 

10 

два пута 

недељно 

 

8 

 

I 

 

8 

 

- 

Одбојка  

(дечаци) 

 

12 

 

9 

два пута 

недељно 

 

8 

 

I 

 

8 

 

II 

Ст.тенис- ек. 

(девојчице) 

 

7 

 

5 

два пута 

недељно 

 

4 

 

I 

 

4 

 

II 

Ст.тенис- ек. 

(дечаци) 

 

8 

 

5 

два пута 

недељно 

 

4 

 

I 

 

4 

 

III 

Ст.тенис- пој. 

(девојчице) 

 

2 

 

2 

два пута 

недељно 

 

1 

 

I 

 

1 

 

- 

Ст.тенис- пој. 

(дечаци) 

 

2 

 

2 

два пута 

недељно 

 

1 

 

I 

 

1 

 

- 

Кошарка 

(девојчице) 

 

12 

 

9 

два пута 

недељно 

 

8 

 

I 

 

8 

 

- 

Кошарка 

(дечаци) 

 

11 

 

9 

два пута 

недељно 

 

8 

 

I 

 

8 

 

III 

Шах- екипно 

(девојчице) 

 

5 

 

5 

два пута 

недељно 

 

4 

 

IV 

 

- 

 

- 

Шах- екипно 

(дечаци) 

 

5 

 

5 

два пута 

недељно 

 

4 

 

III 

 

- 

 

- 

Шах- поједин. 

(девојчице) 

 

1 

 

1 

два пута 

недељно 

1  

- 

 

- 

 

- 

Шах- поједин. 

(дечаци) 

 

1 

 

1 

два пута 

недељно 

 

1 

 

I 

 

1 

 

III 

Стрељаштво 

екип. (девојч.) 

 

15 

 

5 

два пута 

недељно 

 

4 

 

I 

 

3 

 

- 

Стрељаштво 

екип. (деч.) 

 

13 

 

4 

два пута 

недељно 

 

4 

 

II 

 

- 

 

- 

Стрељаштво 

појед. (девојч.) 

 

- 

 

- 

два пута 

недељно 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Стрељаштво 

појед. (деч.) 

 

- 

 

- 

два пута 

недељно 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Фудбал- девојке и дечаци 

       Фудбалска секција је почела са такмичарским припремама и радом у марту месецу, када 

су се стекли услови за нормално функционисање. У претходном периоду ученици су већ 

анкетирани и формиране су секције за дечаке и девојчице. Фудбалска секција за дечаке је 

имала 17 ученика, а за девојчице 16 ученица. Секције су одржаване сваке недеље са 2-3 

термина у вечерњим сатима. Формиране су екипе од по 8 играча за дечаке и девојчице. 

Регионална домијада у спорту (мали фудбал, одбојка и шах) је одржана 09.04.2022. у 

Свилајнцу. Фудбалска екипа дечака и девојчица је освојила прво место и самим тим се 

пласирала за учешће на републичкој Домијади од 13.-15.05.2022. у Београду. Секција је 

активно наставила са радом и припремама за републичку Домијаду. Од 13.-15.05.2022. је 
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одржана републичка Домијада у Београду. Фудбалска екипа дечака се није пласирала за 

завршни део такмичења, а фудбалска екипа девојчица је освојила треће место. 

  

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 (3-5 ученица). 

    У децембру и  јануару су прекинуте активности по налогу Министарства просвете, због 

погоршања епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

    У фебруару се наставља рад секције и почињу интезивне припреме за учешће на 

Домијади. Врши се селекција и формира екипа која ће се такмичити. Од тада па до 07. 04. 

2022. године реализовани су бројни тренинзи (кондициони, техничка и тактичка припрема) и 

одржане су пријатељске утакмице са мушком одбојкашком екипом из Дома, Домом 

медицинске школе Сестре Нинковић и Одбојкашким клубом Раднички. 

    На Регионалној Домијади, одржаној 09.04. 2022. године у Свилајнцу девојке су освојиле 

прво место, након чега су уследиле припреме за такмичење на републичкој Домијади, која се 

одржала од 13-15. маја 2022. године у Београду. Тада није било пласмана. 

    До краја школске године све ученице које су биле заинтересоване, рекреативно су 

учествовале у секцији на отвореним теренима дома. 

 

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 корона вируса 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 су ученици могли 

користити салу у ограниченом броју. 

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

предвиђених садржаја. Почеле су припреме за такмичења домова. Одиграно је више  

пријатељских утакмица са ОК Раднички, Медицинским факултетом и стари домцима.  
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Регионална домијада  одржана  је  у Свилајнцу  9.04.2022. Дечаци су освојили прво место. 

На Републичкој домијади 13-15.05.2022. у Београду дечаци су освојили друго место. 

      До краја школске године ученици су могли рекреативно користити отворен терен и 

балон салу. 

      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 заинтересовани 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 корона вируса Министарство 

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

Почевши од октобра па до марта није било активности у секцији. 

      У марту су стечени услови за наставак рада секције и реализације предвиђених садржаја 

уз придржавање мера безбедности ради очувања здравља. Уједно су отпочеле и припреме за 

Регионалну домијаду где је Крагујевац био домаћин за стони тенис. 

      Током марта и априла месеца радило се на усавршавању технике и тактике као и на 

завршној селекцији за учешће на  Домијади. Највише  су  коришћени отворени терени кад су 

временски услови дозвољавали, а у лошим временским условима коришћени су балон сала и 

нови део Дома.  

      16.04.2022.године одржана је регионална Домијада у Крагујевцу где су остварени 

запажени резултати. Освојена су прва места у екипној и појединачној конкуренцији и за 

дечаке и за девојчице. 

      Уследиле су припреме за републичку Домијаду где је домаћин био Београд од 13.-

15.05.2022.године. 

      На републичкој Домијади у Београду у екипној конкуренцији дечаци су освојили друго 

место а девојчице треће. 

     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. Међусобна 

сарадња, подршка и помоћ ученика је била на завидном нивоу. 
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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 (3-5 ученица). 

     У децембру и  јануару су прекинуте активности по налогу Министарства просвете, због 

погоршања епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

     У фебруару се наставља рад секције и почињу интезивне припреме за учешће на 

Домијади. Врши се селекција и формира екипа која ће се такмичити. Од тада па до 12. 04. 

2022. године реализовани су бројни тренинзи (кондициони, техничка и тактичка припрема) и 

одржане су пријатељске утакмице са  Домом медицинске школе Сестре Нинковић и 

Кошаркашким  клубом Раднички. 

    На Регионалној Домијади, одржаној 14.04. 2022. године у нашем дому, девојке су освојиле 

прво место, након чега су уследиле припреме за такмичење на републичкој Домијади, која се 

одржала од 13-15. маја 2022. године у Београду. Тада није било пласмана. 

    До краја школске године све ученице које су биле заинтересоване, рекреативно су 

учествовале у секцији на отвореним теренима дома. 

 

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 корона вируса 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 су ученици могли 

користити салу у ограниченом броју. 

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

предвиђених садржаја.Почеле су припреме за такмичења домова. Одиграно је више  

пријатељских утакмица са КК Раднички, КК Зицер и КК Шумадија.  Регионална домијада  

одржана  је  у Крагујевцу 14.04.2022. Дечаци су освојили прво место. На републичкој 

домијади 13-15.05.2022. у Београду дечаци су освојили треће место. 

      До краја школске године ученици су могли рекреативно користити отворен терен и 

балон салу. 

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

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

     Због епидемије и прописаних мера шаховска секција  је почела са радом тек  кад су  се 

створили реални услови, у марту. 

     У рад ове секције укључена су била 23 ученика  (15 дечака и 8 девојчица). 

     Организован је и један сусрет са  ученицама Медицинске школе. 

     9.04.2022. год у Свилајнцу је одржана Регионална  домијада у спорту. Дечаци су освојили 

треће место, девојчице четврто. Ученик М. Савановић је освојио прво место у појединачној 

конкуренцији. На републичкој  домијади у Београду  освојио је треће место. 

Постигнутим резултатима можемо бити задовољни. 

 

Стрељаштво 

      Секција је након анкетирања заинтересованих ученица и ученика почела са радом у 

децембру. Тренинзи су се одвијали у стрељани Чика Мата два пута недељно. Интересовање 

ученика је било огромно. У марту су одређене такмичарске екипе. На регионалној Домијади 

која је одржана код нас девојчице су освојиле прво место, дечаци друго. На републичкој 

домијади у Београду нису оствариле пласман. 

 

Секције у Дому, за активност ученика нетакмичарског карактера 

 

Секције у Дому, за активност ученика нетакмичарског карактера 

 

Секција  

 

Број ученика 

  Време 

реализације 

 

Новинарска 

 

9 

месечна окупљања, 

издат 1 број новина 

 

крајем године 

 

Инфо секција 

 

5 

свакодневне информације 

преко ТВ-а, у време оброка 

 

свакодневно 

Ажурирање 

сајта 

 

5 

 

периодично 

 

недељно 

Здраво мисли. 

Здраво живи 

велики број 

ученика 

презентације, трибине, 

дебате... 

 

месечно 

Естетско 

уређење Дома 

 

групно 

рад на чишћењу и сређивању 

домске околине 

 

периодично 

 

Културно 

забавни живот 

учесници у 

тематским 

вечерима, сви 

заинтересовани 

ученици 

 

 

одржане  2 забавне вечери 

(новогодишње испраћај 

матураната) 

 

 

једном месечно 

Туристичка 

секција 

 

упознавање града 

посете сајмовима и 

презентацијама 

 

/ 

 

 

 

 

у првом полугодишту ученици 

упуђивани на гледање 

 

више пута- 
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Театар клуб / виртуелних представа, у 

другом директне посете 

представама у позоришту 

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 

 

4 

 

одржано је 2 тренинга 

 

по договору 

Читалачки клуб 8 5 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 

 

Новинарска секција 

 

      Новинарска секција Дома ученика средњих школа Крагујевац окупља ученике који желе 

да се баве актуелностима, да трагају за значајним и занимљивим информацијама, да 

промовишу достигнућа и успехе Дома. Радом и ангажовањем у новинарској секцији ученици 

развијају нове вештине и способности, овладавају новим знањима, развијају аналитичко и 

критичко мишљење, као и машту и оригиналност. Кроз рад секције, ученици  се упознају и 

са новинарском етиком – новинар треба да сазна, прикупи информације, провери њихову 

веродостојност, напише текст и потпише га. Све ученице истичу да их је рад у секцији 

научио да буду део тима. 

      У школској 2021/22. години новинарска секција је окупила 9 ученица из различитих 

васпитних група. Састанци новинарске секције су се најчешће одвијали једном у току 

месеца;  тај континуитет је значајно измењен у мају, када су се ученице знатно чешће 

окупљале услед рада на домском часопису. 

       На састанцима новинарске секције расправљало се о публицистичком функционалном 

стилу и облицима који га прате (вест, извештај, репортажа, интервју, чланак...) као  и 

питањима на која они треба да одговоре.  

       Својим чланцима  ученице су пропратиле најзначајније догађаје који су обележили 

годину за нама. Писале су о раду домских секција, припремиле интервју са педагогом 

Љиљаном Тоскић, испратиле припреме наших домаца за регионалну, па затим и републичку 

Домијаду, упознале нас са успесима које наши ученици постижу ван „своје друге куће“, 

испратиле наш опроштај од матураната... Теме о којима су писале - ученице су бирале према 

својим интересовањима и афинитетима. 

       У мају је дошло до реализације и штампања двоброја Артемагазина, у тиражу од 500 

примерака. Настављена је добра сарадња са Ликовном секцијом, чији су чланови и овог пута 

били задужени за визуелни идентитет часописа. 
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       Два састанка су посвећена креативном писању. Прилику да покажу своје креативне 

способности ученице су добиле већ почетком новембра. Филозофски факултет Универзитета 

у Нишу, тачније Департман за српски језик и књижевност, био је организатор пројекта  

Round Robin-  „Умрежавање књижевношћу“. Свака прича представља колективно дело 

неколико десетина аутора различитог узраста и са различитих образовних институција. Тим 

„Артем“ прикључио се овом занимљивом пројект.у и дао свој допринос у  писању друге 

приче. У тиму су радиле ученице А Манојловић, В. Милошевић, М. Стојковић и А. 

Миливојевић, које су све време имале подршку васпитача. Приче су објављене на сајту 

Филозофског факултета у Нишу, а штампана је и збирка свих прича. 

 

Инфо секција 

    У оквиру рада Новинарске секције 2019. године као пилот пројект почела је са радом 

Инфо секција. Инфо секција ради континуирано а информације се ажурирају 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 подразумева тимски рад пре свега библиотекара и васпитача али и педагога, 

самих ученика и других запослених. Креирањем презентација, израдом видео записа, у циљу 

информисаности, кроз Инфо секцију подсећамо се на актуелне догађаје, јубилеје, значајне 

датуме. Рад секције је постигао свој циљ, тако да данас Инфо секција функционише као 

самостална секција.    
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Ажурирање сајта 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САЈТА И ФЕЈСБУК СТРАНИЦЕ, ШКОЛСКА 2021/2022. 

 

Време 

извођења 

активности 

Место извођења 

активности и 

руководиоци 

 

Чиниоци 

 

Начин извођења 

активности 

 

Ажурирање 

Сајта школске 

2021- 2022. 

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 и васпитач 

Емилија Радовановић 

 

 

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, информација у вези са одржавањем домијада у 

области Културно- уметничког стваралаштва и у спорту,  извештаја у вези са учешћем 

наших ученика у различитим активностима. 
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Здраво мисли. Здраво живи 

       Здраво мисли здраво живи је нова домска секција основана са циљем подизања 

здравствене свести тинејџера и формирања ставова и вредности у скаду са актуелним 

друштвеним и социјалним дешавањима. Актуелна епидемиолошка ситуација се одразила на 

рад ове секцији па сви предвиђени садржаји нису реализовани. 

       3.11.2021.године обележен је Дан менталног здравља кроз презентацију о менталном 

здрављу са посебним освртом на психо-социјалне последице корона вируса и мрежу стручне 

помоћи која је доступна сваком појединцу нашег друштва. Одрађена је медитација ,,Моје 

место за опуштање“ која је пријала свим присутним ученицима. 

       15.12.2021.године одржана је трибина ,,Нега лица“са гостом козметологом Сузаном 

Станковић. 

       28.12.2021. године ученице друге и четврте групе размениле су мишљења и искуства 

везана за негу косе и ноктију. 

       15.03.2022. године ученице пете и седме васпитне групе присуствовале су презентацији 

о репродуктивном здрављу и кроз отворен дијалог изнеле своје страхове и дилеме као и 

канале помоћи који су им доступни а тичу се сексулне свести и репродуктивног здравља. 

       19.4.2022.године под називом ,,Причаоница  здраво мисли“ одржан је скуп на коме су 

ученице размениле своја искуства али и сазнања о здравим начинима живота а везаним за 

исхрану, физичку активност и сан. 

       26.05.2022. године одржана је дебата ,,Шта јача его једне тинејџерке“ између 

матуранткиња друге и четврте васпитне групе. 

       Одзив, мотивација и анганжовање ученика је било на задовољавајућем нивоу, добијене 

су и смернице за рад убудуће што ћемо искористити у планирању ове секције већ и наредној 

школској години. 

Секција за естетско уређење Дома и домске околине 

        Секција за естетско уређење дома није у потпуности реализовала свој план и прогрм 

рада због епидемиолишких мера изазваних корона вирусом и упућивања ученика на онлајн 

наставу (Дан пешачења програмиран за септембар и посета ботаничкој башти планирана за 

октобар). 

       18. 11. 2021. године обележен је Светски дан љубазности кроз презентацију и размену 

мишљења ученика о појму љубазност и његовом коришћењу не само у домским условима 

већ и у свакодневном животу.  

       14. 03. 2022. године обележен је Светски дан воде кроз презентацију и уз присуство 30 

ученика. 

       29. 04. 2022. године десетак ученица у пратњи вапитача посетило је Сајам хортикултуре. 

       26. 05. 2022. године  уз презентацију о Валенсији, Мадриду  и Лисабону обележен је 

Светски дан здравих градова.  
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       Поред ових активности ученици чланови секције, бавили су се одржавањем постојећих 

биљака и оплемењивањем домског дворишта новим садним материјалом. 

 

Секција за културно забавни живот 

 

Време и 

начин 

реализације 

 

Планирана 

активност 

 

Садржај активности 

Број 

присутних 

ученика 

 

/ 

 

Игре без 

граница 

Ова активност није реализована због 

епидемиолошких мера и одласка ученика на 

онлајн наставу 

 

/ 

 

22.11.-

2.12.2021. 

вибер 

 

 

Домско 

лице звучи 

познато 

Активност је организована преко вибер 

групе, где су ученици слали своје снимке-

снимљених у домском простору, а после 

проглашења победника резултати објављени 

на фејсбук страници дома како би били 

прегледани од стране свих заинтересованих 

ученика. 

 

 

 

11 

 

16.12.2021. 

Трпезарија 

дома, клуб 

ученика 

10.12.-

16.12.2021. 

вибер 

 

 

 

Новогоди-

шње 

забавно вече 

Такмичење у изради новогодишњих торти 

одржано је у трпезарији дома уз учешће  14 

екипа. У осталим категоријама нај фризура, 

шминка, боди арт и новогодишњи стајлинг 

такмичење је реализовано преко вибер групе. 

Традицинално новогодишње даривање и 

дефиле Деда Мраза организовани су у Клубу 

ученика у присуству свих васпитача и 

васпитних група.  

 

 

 

 

90 

 

/ 

 

Маскембал 

Активност није одржана због 

епидемиолошких мера и продужетка зимског 

школског распуста 

 

/ 

 

19.4.2022. 

Свечана 

сала 

 

 

Квиз знања 

Централно такмичење оранизовано је 16.4. а 

такмичења по мањим групама рађена су 

током целе школске године. Квиз је садржао 

категорије питалице, асоцијације, 

нумизматику, скривалице  и игру словима.  

У завршној 

активности 

учествовало  

је 30 

ученика 

 

 

25.5.2022. 

Свечана 

сала 

 

 

Испраћај 

матураната 

Активност је обухватала више сегмената: 

дефиле матураната, матурантски 

филм,проглашење победника матурантске 

анкете, матурантски плес и традиционалну 

живу свирку за све домце. На свечаности су 

уручене и годишње награде најбољим 

домцима. 

 

 

 

250 

        Колико су то околности дозволиле секција је радила, окупила велики број ученика који 

су својим активностима и ангажовањем допринели реализацији предвиђеног плана и 

програма. Поред класичног начина рада,  показало се да се ученици одлично сналазе и у 

вибер апликацији и да су спремни да у сваком моменту искажу свој таленат и креативност. 

Захваљујући томе план и програм секције је реализован. 

 

Туристичка секција 
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       Ова секција је још једна од мноштва у читавој палети секција коју нуди наш дом. У овој 

школској години њен рад је доста скроман и не превише запажен, што због епидемиолошке 

ситуације и њеног постепеног смиривања, што због активности у организацији и 

реализацији овогодишњих „Домијада“ које су биле апсолутни приоритет.  

       Већ традиционално новопридошли ученици су упознавали околину дома, школа и сам 

град, посећивали сајмове туризма и специјализоване сајмове за лов, риболов, етно, итд. 

Чланови туристичке секције су посетили и презентацију виших и високих школа као и 

сајмове запошљавања. 

      Сигурно ће, уколико то епидемилошка ситуација дозволи, рад ове секције у наредној 

школској години опет бити једна од најзанимљивијих активности за ученике нашег дома. 

 

Театар клуб 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТЕАТАР КЛУБА, ШКОЛСКА 2021/2022. 

 

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 

2021/2022. 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 

 

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. 

Током протеклог периода 

погледали смо представе које 

су се нашле на месечним 

репертоарима Књажевско - 

српског театра ,,Јоаким Вујић“. 

Наши ученици су током месеца 

марта и априла погледали 

следеће представе:  

,,На рубу памети“, ,,Опет 

плаче, ал сад од среће“, ,,Моје 

бивше, моји бивши“, ,,Ја од 

јутра нисам стао“, ,,Блитва и 

кромпир“, ,,Бриши од своје 

жене“, ,,Бајка о мртвој царевој 

кћи“, ,,Врапчић“, ,,Ревизор“. 

У периоду од 7. 5. до 14. 5. 

2022. присуствовали смо 58. 

Фестивалу професионалних 

позоришта Србије „Јоаким 

Вујић“. 

Током јуна на репертоару су се 

нашле следеће представе: 
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праћења месечног 

репертоара онлајн путем. 

 ,,Опет плаче, ал сад од среће“, 

,,Моје бивше, моји бивши“, 

,,Бриши од своје жене“, ,,Ја од 

јутра нисам стао“, ,,На рубу 

памети“, „Успомене на црвену 

заставу“. 

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 активности су биле усмерене на виртуелну реализацију. Непосредне посете позоришту 

организоване су од марта 2022. 

 

Нутриционистички клуб 

 

Време и 

начин 

реализације 

 

Планирана 

активност 

 

Садржај активности 

Број 

присутних 

ученика 

 

 

 

21. 10. 2021. 

Летња 

учионица 

 

 

 

Обележавање  

Дана хлеба и  

Дана кафе 

Ученици су погледали презентацију о хлебу 

и кафи и имали прилике да се упознају са 

њиховим историјатом и дегустирају неке 

врсте које се срећу у нашој исхрани. Уз ово 

представљена је Пирамида исхране кроз 

време, од свог настанка до данас, кроз 

различите културе и традиције. 

 

 

 

 

25 

 

 

24. 11. 2021.  

Свечана 

сала 

 

Обележавања 

Светског дана 

борбе против 

дијабетеса 

У оквиру обележавања месеца борбе против 

дијабетеса одржана је трибина-

,,Полицистични јајници“. Гост је била др Д. 

Бубања. Ученици су погледали и 

презентацију ,,Храном против дијабетаса“. 

 

 

40 

 

14. 12. 2021.  

Клуб 

ученика 

 

 

''Укуси мога 

краја'' 

 Кроз презентацију ''Укуси мога краја'', 

ученици су се упознали са различитим 

навикама и обичајима у исхрани  на нашем 

поднебљу,  а размену рецепата  и 

фотографије традиоционалних јела урадили 

су на вајбер групи НК. 

 

 

 

12 

 

28. 12. 2021.  

Клуб 

ученика 

Детоксикација, 

 ИТМ (анализа 

параметара 

добијених на 

паметној ваги) 

 

Ученици су погледали презентацију о 

детоксикацији и провериле своју ТТ као и 

остале параметре које  ова вага избацује.  

 

 

34 

 

09. 03. 2022.  

Клуб 

ученика 

Поремећаји 

исхране-

анорексија, 

булимија, 

гојазност 

 

Ученици су погледали презентацију о 

поремећајима исхране и отворена је 

размена искустава и сазнања о овим 

стањима организма. Присутним ученицима  

послужени су разни   чајеви  и смутији. 

 

 

 

18 

18. 04. 2022.  

Клуб 

ученика и 

 

Фарбање јаја и 

потрага за 

Чланови клуба су у Клубу ученика фарбали 

јаја, док су ученици Дома у дворишту 

тражили сакривена киндер јаја. 

 

 

70 



156 
 

домско 

двориште 

васкршњим 

јајима 

Најуспешнији у потрази су награђени. 

 

 

 

31.05. 2022. 

Клуб 

ученика  

 

 

Суплементација-

врсте и значај 

суплемената 

Обележавање 

дана палачинки 

Ученици су се путем презентације упознали 

са значајем суплементације и врстама 

суплемената, а затим настанком   и врстама 

палачинки у различитим крајевима света. 

Чланови клуба су припремили палачинке 

које су остали ученици дегустирали. 

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 

 

08.06. 2022.  

Клуб 

ученика 

 

Израда предлога  

јеловника 

Прављење 

крофни 

Разговори о здравијим начинима исхране и 

предлог шта би од намирница могло да се 

уврсти у домски јеловник и израда једног 

недељног плана исхране 

- израда и дегустација крофни. 

 

 

65 

        План и програм рада Нутриционистичког клуба у овој школској години је у потпуности 

реализован. Рад секције прилагођен је мерама које је прописало Министарство просвете и 

технолошког развоја. Састанци су одржавани једном месечно. Све активности које су биле 

планиране су и реализоване, једино је динамика реализације планираних активности била 

другачија. Ученици су на сваком састанку имали прилике да погледају едукативне 

презентације и да дегустирају нешто од намирница које су унапред спремљене.  

      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 вежбањем. Евидентирани су сви 

чланови  по васпитним  групама, који су упознати са планом рада секције. Исправност свих 

справа проверила је стручна служба. 

      Због епидемиолошке ситуације и присутности корона вируса у првом полугодишту 

вежбање је било у ограничено броју (6-8) ученика.   

      Почетком другог полугодишта стечени су услови за нормалан рад теретане. Вежбање је 

спровођено према утврђеном распореду по васпитним групама уз надзор дежурног 

васпитача. 

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

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

ученика као и сваке године је било велико. 
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Бадмингтон 

       Секција је у септембру почела са прикупљањем информација по васпитним групама о 

заинтересованости ученика за учешће у раду ове секције. Заказан је састанак на којем су 

ученици  упознати са планом  рада секције која није такмичарског већ рекреативног типа. 

Комплетну опрему за бадминтон  смо набавили пре пар година а на састанку смо се 

подсетили неких основних правила игре. Ово је безбедан спорт у којем учествују 2 или 4 

играча која се на дистанци и на отвореном простору. 

       Неповољна епидемиолошка ситуација је владала у свим сферама живота и рада  у Дому, 

МПНТР је донело одлуку да се обустави рад секција.  

       Почетком другог полугодишта мере су попустиле и створили су се услови за рад  свих 

секција. Циљ секције је био да задовољи потребе ученика за активним коришћењем 

слободног времена и кад год су ученици исказали жељу за бављење овим спортом  излазили 

смо им у сусрет. 

 

Плесни клуб Артем 

    У месецу септембру и октобру су прикупљане информације о заинтересованости ученика 

о учешћу у секцији. Све до фебруара се нису одржавали часови плеса због наглог 

погоршања епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. Једини рад се састојао у 

усменом излагању о музици, врстама плеса и кореофрафији. 

    Од фебруара па до краја школске године (када је дозвољен рад свих секција, услед 

побољшања епидемиолошке ситуације), план и програм није реализован због ангажовања 

стручног сарадника за плесну групу. Наиме, интересовање ученика није у таквом обиму да 

захтева две плесне секције. Исто тако, термини који су преостали у сали за ову секцију нису 

одговарали ученицима као и сазнање да учешћем у истој неће учествовати ни на каквом 

такмичењу. 

 

Читалачки клуб 

      Читалачки клуб Дома ученика средњих школа Крагујевац  је са радом отпочео у 

школској 2021/22. години, са циљем да се код ученика  развија љубав према писаној речи и 

различитим облицима књижевног изражавања. Читалачки клуб негује критичко мишљење, 

дух толеранције, поштовање разлика у ставовима и слободу креативног тумачења. 

       Читалачки клуб је окупио осам ученица, које су својим ангажовањем и посвешћеношћу 

показале да у Дому постоји потреба  да пасионирани читаоци размењују утиске и гледишта о 

одабраним књигама. 

      Клуб је одржао пет састанака. Ментори – васпитачи и ученице су заједно бирали дела 

која ће представити и анализирати на наредном дружењу. 
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- У октобру  је одржан иницијални састанак и ученице су упућене у рад секције. 

Ученице су поделиле своја размишљања о лепој књижевности, упутиле једна другу 

на своје омиљене песнике/писце и дела, поделиле омиљене стихове или цитате; 

- У новембру  је кроз презентацију и читање одломака обележено две стотине година 

од рођења Достојевског; 

- У децембру су представљени савремени песници из земље и региона- Радмила 

Петровић, Иван Новчић, Лана Басташић (презентација); 

- У априлу   су ученице представиле свој књижевни укус кроз рецитовање најдражих 

песама; 

- У јуну су се ученице упознале са животом и књижевним опусом Васка Попе, поводом 

стогодишњице од рођења песника. 

      У пријатељском амбијенту, без круте форме и строгог школског приступа, ученице су 

уживале у пријатном и квалитетном разговору о књигама; њихове различите перспективе и 

гледишта, доприносиле су богатству разговора и његовом квалитету.  

      Одржавање десет састанака који су Планом и програмом рада Читалачког клуба 

предвиђени – није било могуће извести, најпре због обавеза које су ученице имале у другом 

полугодишту у такмичарским секцијама (припреме за регионалну и републичку Домијаду). 

      Ипак, пут којим  је Читалачки клуб отпочео рад даје нам добар темељ за његово будуће 

деловање.  

 

Фитнес секција 

      Једна од нетакмичарских секција која је привукла велико интересовање код ученица 

Дома је фитнес-секција. У септембру је одржан састанак на којем је изнет план рада секције 

и  евидентиране су  заинтересоване ученице. За рад секције у предходним годинама била је 

ангажована фитнес- инструкторка и набављени су елементарни реквизити.  

      Убрзо су на снагу ступиле мере превенције и заштите од вируса корона. Министарство 

просвете је донело одлуку да се обустави рад секција и других  окупљања па због тога  ни 

ова секција није кренула са радом.  

       Један облик фитнес-секције је било повремено окупљање ученица које су 

самоиницијативно вежбале у свечаној сали под контролом задуженог васпитача. 

       Остварен је циљ секције да задовољи потребе ученика за активним коришћењем 

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

 

Клуб забаве 

      Због поштовања епидемиолошких  мера нису створени услови за организован рад клуба 

забаве одмах на почетку школске године. У фебруару  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. Због веће 

површине у теретани је могло боравити осам особа.  Након укидања мера клуб забаве је 

наставио са свакодневним радом. Интересовање је било велико  за стони фудбал, пикадо и 

стони тенис. 
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Комисије које раде у Дому 

 

 

Комисија   

Број 

ученика 

Одржано 

састанака 

 

Време реализације 

 

Домска заједница 

 

34 

 

8 

 

четири пута у полугодишту 

Обележавање значајних 

датума 

 

5 - 10 

 

5 

 

периодично 

Комисија за стандард и 

исхрану ученика 

 

34 

 

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 

доста говорило о свим сферама, садржајима и питањима из домског живота.  

      На самом почетку школске године 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. На Изборном састанку СДЗ-е изабрано је 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 побољшање 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. 
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Обележавање значајних датума 

      Носиоци рада око обележавања значајних датума су чланови литерарне секције, тако да 

је овај рад приказан у њиховом извештају. Креирањем презентација, израдом видео записа, у 

циљу информисаности, кроз Инфо секцију подсећамо се на актуелне догађаје, јубилеје, 

значајне датуме. 

 

Комисија за стандард и исхрану ученика 

      Комисију за ученички стандард и исхрану чине по 2 ученика из сваке од 17 васпитних 

група, укупно 34 ученика.  Ови ученици су се у име своје васпитне групе активно  укључили 

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.  Одржано је укупно 8 састанка, неки од њих су били  са мањим бројем 

ученика. 

      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  епидемиолошке ситуације, која је и 

даље била актуелна  шведски сто за доручак није био активиран, а то је била често и тема 

интересовања ученика.  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 8 

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. Када се смањио број заражених, мере су ублажене и постепено смо увећавали 

број места за оброке у трпезарији, тако  да је у априлу био макималан број столица. 

Педагошко веће је донело одлуку да маска остане обавезна у реду за издавање оброка у 

трпезарији. Након  повратка  са Првомајских празника обавеза  ношења маски  је укинута. 

      Комисија за ученички стандард и исхрану  сарађивала је са Саветом домске заједнице, у 

пар наврата одржавала заједничке састанке а све са циљем да ученици  у  дому што 

безбрижније проведу школске дане и постигну жељене успехе . Надамо се да је Комисија  

испунила сврху постојања. 
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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 

 

       Активност ове секције је преглед и оцена хигијне ученичких соба по дефинисаним 

критеријумима, два пута недељно од стране дежурних васпитача и ученика. Резултати су 

периодично сумирани и објављивани на огласној табли. Ученици најбоље оцењене соба 

нагређени су картама за биоскоп. 

 

Резултати прегледа соба  по васпитним групама 

 

Период септембар/октобар 2021. 

 

Васпитна група  Средња оцена  Васпитна група Средња оцена 

I 4,97 X 4,98 

II 4,93 XI 4,97 

III 4,94 XII 4,91 

IV 4,97 XIII 4,98 

V 4,94 XIV 4,91 

VI 4,93 XV 4,96 

VII 4,92 XVI 4,95 

VIII 4,89 XVII 4,99 

IX 4,95   

 

Период новембар/децембар 2021. 

 

Васпитна група  Средња оцена  Васпитна група Средња оцена 

I 5,00 X 4,96 

II 4,94 XI 4,79 

III 4,93 XII 4,82 

IV 4,92 XIII 4,95 

V 4,98 XIV 4,85 

VI 4,95 XV 4,83 

VII 4,88 XVI 4,75 

VIII 4,88 XVII 4,87 

IX 4,68   
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Период фебруар/март 2022. 

 

Васпитн група  Средња оцена  Васпитна група Средња оцена 

I 4,96 X 4,98 

II 4,93 XI 4,97 

III 4,94 XII 4,91 

IV 4,97 XIII 4,98 

V 4,94 XIV 4,91 

VI 4,93 XV 4,96 

VII 4,92 XVI 4,95 

VIII 4,89 XVII 4,99 

IX 4,95   

 

Период  април/мај/јун 2022. 

 

Васпитн група  Средња оцена  Васпитна група Средња оцена 

I 4,98 X 4,98 

II 4,95 XI 4,85 

III 4,97 XII 4,87 

IV 4,99 XIII 4,62 

V 5,00 XIV 4,91 

VI 4,90 XV 4,88 

VII 4,85 XVI 4,83 

VIII 4,86 XVII 4,90 

IX 4,96   

 

Укупна средња оцена по васпитним групама за школску 2021/22. годину 

 

Васпитн група  Средња оцена  Васпитна група Средња оцена 

I 4,97 X 4,98 

II 4,94 XI 4,83 

III 4,96 XII 4,88 

IV 4,97 XIII 4,88 

V 4,96 XIV 4,84 

VI 4,93 XV 4,91 

VII 4,89 XVI 4,87 

VIII 4,88 XVII 4,94 

IX 4,89   
 

Најбоље оцењене васпитне групе су прва и десета . Просечна средња оцена женских соба је 

4,93 а мушких 4,91 а на нивоу дома 4,92.  
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Комисија за процену штете 

      У току школске 2021/22. године, било је више случајева који су захтевали процену штете 

изласком комисије на место штете, од којих су скоро сви резултовали наплатом. Највећи 

проценат нанете штете био је ненамеран. Део оштећења настао је редовном употребом, док 

је остатак нанет непажњом или немаром ученика. Највише наплате било је везано за 

оштећења, флеке и запрљаност зидова. 

      Комисија се састајала када год је требало проценити насталу штету, а у току школске 

године одржана су и три редовна састанка на којима је дискутовано о плану рада комисије, 

начину процене и, у консултацији са надлежним службама, висини накнаде за најчешћа 

оштећења. 

      Комисија за накнаду штете у свом раду придржавала се Статута дома, Правилника о 

материјалној одговорности ученика и других општих аката Дома. 

 

Комисија за дисциплинску одговорност ученика 

       На седници Педагошког већа која је одржана 17. IX 2021. године именова је нова 

Дисциплинска комисија у саставу:  

 Иванка Крајишник, председник Дисциплинске комисије, 

 Александра Стојиљковић, члан комисије, 

 Бојан Радовић, члан комисије.  

Утврђени су и заменици и то: 

Тијана Николић, Младен Ранковић и Оља Стошић.  

Претходном саставу Дисциплинске комисије је истекао двогодишњи мандат, тако да је 

сагласно члану 22. Правилника донето решење о именовању нове комисије, чији је мандат 

две школске године. 

      Дисциплинска комисија се састајала по потреби и анализирала Пријаве о повреди 

обавеза ученика. За теже повреде на Захтев за покретање дисциплинског поступка, од 

стране Директора, Дисциплинска комисија је прикупљала доказе и затим изрицала васпитно 

дисциплинске мере. Током школске 2021/2022. године, изречено је осам васпиптно 

дисциплинских мера- укор пред искључење. У случају тројице ученика, против којих је 

покренут дисциплински поступак, утврђено је да није у питању тежа повреда и групним 

васпитачима је саветовано да ученике казне укором васпитача. 

     Групни васпитачи, чијим ученицима је изречена васпитно дисциплинска мера, имали су 

појачан васпитни рад са учеником у циљу кориговања понашања. 
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Рад интересних група 

 

    

Интересна група за српски језик 

        Интересна група за српски језик и књижевност у школској 2021/2022 години радила је 

према утврђеном распореду као и ранијих година. Радом интересне групе били су 

обухваћени ученици сва четири разреда свих средњих школа. Рад се одвијао у континуитету 

током читаве школске године и обухватао је градиво предвиђено наставним планом и 

програмом гимназија и средњих стручних школа. Највише пажње посвећено је  писању 

писмених састава, обради градива из књижевности и језика. Током године највише се 

радило са ученицима првих разреда (23 ученика), док је при крају школске године рад 

интересне групе био највише усмерен на матуранте и помоћ око израде матурских радова 

(15 ученика). Рад интересне групе за српски језик и књижевност био је током године 

успешан, што се највише огледа у добрим оценама, као и даљој заинтересованости ученика 

за рад. 

 

Интересна група за енглески језик 

      У школској 2021/22. години, у свом раду Интересна група за енглески језик 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. 

      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. Најпробламитичније области су, као и претходних година биле 

времена у енглеском језику, затим пасив и превод текстова. 

      Рад интересне групе и 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. 
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Интересна група физика и математика 

      Рад интересне групе за физику састојао се превасходно у пружању помоћи слабијим 

ученицима, али и додатног рада са ученицима који су за то показивали интересовање. 

      Како у Дому ученика средњих школа у Крагујевцу има ученика свих средњих школа из 

града и свих разреда, то је програмом ове интересне групе обухваћено градиво физике свих 

струка и свих разреда. Рад интересне групе одвијао се континуирано 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 11 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 

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. У време нормалне наставе у школи, 

по навици, велики број ученика је  слао вибер поруке са задацима које 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. 

     Рад се обављао према распореду и потребама ученика  у Дому (са 39 ученикa) и веома 

често 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 (само када им је потребна помоћ за израду задатака). 
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Интересна група хемија 

      Интересна група хемија почела  је са радом почетком септембра школске 2021/22. 

године. Обухваћени су ученици свих разреда и свих средњих школа којима је хемија један 

од школских предмета. Вид наставе је био допунски и додатни, а облик рада индивидуални 

и рад у малој групи. 

      Највеће интересовање за помоћ из хемије, ученици су показивали пред крај 

класификационих периода, 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. 

      Рад Интересне 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 

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. 
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Интересна група за правну групу предмета 

       Рад Интересне групе за правну групу предмета у школској 2021/22 одвијао се по плану и 

програму те групе предмета свих средњих стручних школа и гимназија.  

       Радом интересне групе били су обухваћени ученици сва 4 разреда свих средњих школа. 

Рад се одвијао у учионици Дома. Током године, највише се радило са ученицима других 

разреда (20 ученика). При крају школске године у интересној групи се највише радило са 

матурантима који су имали намеру да упишу факултете друштвених наука (15 ученика). 

       У интересној групи су обрађени садржаји који су били потребни ученицима који 

заостају у раду и успеху из правне групе предмета, али и ученицима који показују посебно 

интересовање за ову групу предмета. 

       Интересна група је радила и као један облик допунске наставе, ученици су имали 

објашњење и помоћ за сваку лекцију из правне групе предмета, са којом су имали потешкоће 

у разумевању и усвајању. 

       Интересна група за правну групу предмета била је и додатна настава за све оне ученике, 

који су показали посебно интересовање за област хуманистичких наука. У том смислу 

ученицима је била понуђена и шира литература, осим основних школских уџбеника. 

       У свом раду Интересна група за правну групу предмета је постигла да ученици схвате да 

у природи влада закон јачег (међу животињама), а да у друштву владају људски закони, који 

значе вољу већине људи преточену у слово закона и да свако не поштовање закона има за 

последицу трпљење казне (санкције). 

       Интересна група за правну групу предмета је такође постигла циљ да ученици схвате и 

разумеју да сваки човек има Уставом загарантована права и слободе и да нико не сме да му 

их угрожава, а у случају да се то догоди, Закон је прописао пут и начин заштите права 

сваког појединца.                                                      

 

 

 

Рад интересних група 

Интересне 

 групе 

Број  

ученика 

Број остварених 

сати 

Време  

реализације 

Српски језик и 

књижевност 

 

38 

 

79 

 

два до три сата недељно 

Енглески језик 37 76 два сата недељно 

Физика  11 28 два до три сата недељно 

Математика 39 105 два до три сата недељно 

Хемија 40 95 два до три сата недељно 

Правна група предмета 35 67 један до два сата недељно 

Рад на компјутерима велики број значајан свакодневно, по потреби 
      

      Резултати постигнути на класификационим периодима и на крају године, показују сврху и 

оправданост постојања и рада интересних група у дому. Од 412 ученика у дому, недовољан 

успех из неког од горе наведених предмета има само неколико ученика, који су касније 

усељени у Дом и нису стигли да савладају наставно градиво и поправе оцене.  
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Извештај о реализацији Програма заштите ученика од насиља и дискриминације у 

школској 2021/22. години 

Први састанак Тима за заштиту одржан је 4. септембра 2021. године. На састанку је 

анализиран рад Тима за заштиту током претходне школске године и на основу евалуације је 

конципиран и урађен Програм заштите ученика од насиља и дискриминације.  

На седници Педагошког већа одржаној 1. октобра 2021. године педагог Љиљана Тоскић 

презентовала је примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање члановима Педагошког већа . 

На редовном састанку одржаном 16.мартa 2022. године Тим за заштиту је закључио да се 

превентивне мере заштите реализују по плану и у складу са предвиђеном динамиком. Теме: 

Безбедност ученика у дому, Ненасилно понашање, Конфликти, Стереотипи, 

дискриминација и толеранција, Примена здравствених и епидемиолошких мера - јесу 

планирани програмски садржаји који су већ реализовани кроз васпитни рад, или ће бити 

реализовани у наредном периоду текуће наставне године. 

У оквиру редовног рада, Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања извршио 

је измену и допуну Правилника о друштвено-корисном раду у Дому ученика средњих школа 

Крагујевац. 

Чланови васпитне службе су 28. децембра учествовали на вебинару „Васпитна улога 

установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика/ Изазови 

у превенцији психоактивних контролисаних супстанци“ и тиме су се оснажили за суочавање 

са новим изазовима у раду са адолесцентима. 

Ситуација у Дому праћена је свакодневно, истицала се потреба за редовном 

информисаношћу и обавештеношћу свих актера васпитног процеса, спроводило се 

унапређивање социјалних вештина у интерперсоналним односима, унапређивали се 

постојећи физичко - технички услови безбедности у дому, и поштовала су се  јасно 

постављена правила понашања. Појачана су дневна и ноћна дежурства, спроводила се ноћна 

прозивка ученика, а све то је повећало степен безбедности ученика у Дому.  

Степен високе унутрашње безбедности у Дому огледао се и у оценама којима су је ученици 

вредновали претходних година. Нумеричком скалом процене, безбедност ученика у дому 

школске 2021/22 године  добила је оцену 4,91/5. 

У више наврата је контактирано одељење информационих технологија крагујевачког МУПа 

и заменик начелника Слађана Јовановић нам је потврдила да се још увек не реализују 

предавања на тему безбедног коришћења интернета. 

У оквиру превентивних активности које се спроводе у Дому, у учионицама на мушком и 

женском блоку постављен је постер урађен на тему „Вршњачко насиље“, а поводом 

Међународног дана вршњачког насиља (Дан розе мајица) постер је изложен и у холу Дома.  

У два наврата у току текуће школске године било је потребе за интервентним активностима 

Тима за заштиту. 
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У оба случаја, након сагледавања целокупне ситуације (изјаве актера у присуству родитеља 

и сведока), Тим је дошао до закључка да је дошло до испољавања насиља на првом и другом 

нивоу. 

Тим за заштиту одлучио је да у складу са интервенцијама које су предвиђене Правилником 

препоручи појачан васпитни рад, те организовање предавања / презентација за ученике на 

тему права, обавеза и одговорности ученика, а са групним васпитачима ученика договорен је 

Оперативни план заштите, тј. конкретне активности усмерене на промену понашања 

ученика. 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања био је у сталној  спрези са 

Дисциплинском комисијом Дома. Изречене су васпитно-дисциплинске мере  одговорним 

ученицима  у складу са Правилником о похвалама и наградама ученика и о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика .  

На редовним састанцима Тима који су одржани у априлу и мају месецу текуће године-

групни васпитачи ученика којима је изречена дисциплинска мера известили су чланове Тима 

о спровођењу прописаних активности. За свакога ученика је испоштована договорена 

активност, временски период  и учесталост обављања друштвено-корисног рада и код свих 

је примећена позитивна промена у понашању. 

 

6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛАМА И ДРУГИМ УСТАНОВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са родитељима или старатељима ученика 

 

 Сарадња са родитељима/ старатељима,  школске  2021/ 2022. 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 

комбиноване наставе, као и 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. 
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       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. 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 ", СКЦ Крагујевац, Књажевско-српски театар.  

 У циљу спровођења епидемиолошких мера и спречавања појаве и ширења заразних 

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.  
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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. 

        

      У наставку Извештаја следи табеларни приказ стручног усавршавања, и то: 

1. Табела екстерног усавршавања васпитача и стручних сарадника Дома ученика 

Крагујевац, школске 2021/22. године 

2. Табела интерног стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника Дома ученика 

Крагујевац, школске 2021/22. године 
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Табела бодова екстерног усавршавања васпитача и стручних сарадника 

Дома ученика средњих школа Крагујевац 

у току школске 2021/22. године 
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Табела интерног усавршавања  васпитача и стручних сарадника  

Дома ученика средњих школа Крагујевац 

 у току школске 2021/22. године 
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Спровођење конкурса: 

Фестивал љубавне 

поезије 

          

4 

         

Спровођење конкурса: 

Запесничимо  

          

4 

         

Презентовање теме из 

области васпитног рада: 

„Пробуди сећања“ 

 

6 

 

6 
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Презентовање теме из 
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2 
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дигиталног насиља“ 

        

 

16 

           

,,Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању“ 

          

16 

         

Књижевне радионице  32      32            

Основе рачунарске 

писмености 

        

26 

           

Корак ка одабиру правих 

пријатеља 

        

1 

  

1 

         

Активно посматрање- 

како прекинути тишину 

        

3 

  

3 

         

Трикови за ефикаснији 

рад на Гугл драјву 

        

2 

           

Савети за здрав губитак 

килограма 

        

2 

           

Мој први љубимац        3            
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Научи да управљаш 

новцем 

    

3 

    

3 

           

Како да организујеш 

своје обавезе кад си у 

фрци 

    

1 

    

1 

           

Мини курс српског 

језика 

       2            

Улога установа 

образовања и васпитања 

у борби против трговине 

људима 

        

16 

           

Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима 

занемаривања, 

дискриминације, 

злостављања и насиља 

        

 

16 

           

Обука: „Реаговање у 

ванредним ситуацијама 

Пожар/Земљотрес 

 

2 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

2 

   

2 

   

2 

Друштво школских 

библиотекара србије 

          

8 

         

Предавање: „Синдром 

полицистичних јајника“ 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

   

2 

 

2 

  

2 

 

2 

        

Предавање. 

„Младалачка кожa 

  

2 

 

2 

 

4 

  

2 

 

2 

  

2 

  

2 

       

2 

 

Регионална домијада у 

култури 

 

4 

 

4 

  

4 

 

4 

 

4 

  

4 

  

4 

  

4 

 

4 

 

8 

 

4 

 

4 

  

4 

 

4 

Регионална домијада у 

спорту 

   

4 

  

4 

 

4 

      

4 

 

4 

  

4 

 

4 

 

8 

  

Пешачка тура           1  1  1    1 

Ажурирање сајта и 

фејсбук странице 

      

10 

    

10 

         

 

Укупно: 

 

62 

 

52 

 

18 

 

24 

 

58 

 

31 

 

26 

 

139 

 

12 

 

80 

 

35 

 

16 

 

19 

 

16 

 

17 

 

19 

 

16 

 

14 

 

15 
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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 

2021. године 

Резултати 

скале процене 

Просечна оцена 

шест услова  

износи 4,49 

Безбедност 

ученика у дому 

Процена 

безбедности 
Нумеричка 

скала процене 

Новембар 

2021.  

године 

Средња оцена 

безбедности 

 износи  

4,91 

Задовољство 

ученика  

домским 

условима 

живота и рада 

Утврђено 

задовољство 

ученика 

1.разреда 

 

Нумеричка 

скала процене 

Јун  

2022. годне 

Резултати 

скале процене 

Просечна оцена 

шест услова  

износи 4,60 

Безбедност 

ученика у дому 

Анализа стања 

безбедности 

ученика у дому  

Нумеричка 

скала процене 

Јун  

2022. године 

Средња оцена 

безбедности 

 износи 4,91 

 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 2021/2022. 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  

 

 

9. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

         Благовремено и уредно је у току школске 2021/22. 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 
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2021/22. 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.  

Област: Планирање и програмирање 

 Све активности  из ове области реализоване су у складу са планираним , а носиоци 

активности су реализовали активности и задатке који су планирани  Годишњим планом рада 

у планираним роковима. Захваљујући добром и реалном планирању и усмеравању средстава, 

рационалном  и економичном пословању, као и оствареном  износу сопствених  средстава од 

тржишног привређивања, ове школске године се наставило са значајним улагањима у циљу 

побољшања стандарда ученика, смањења трошкова и уштеде у енергентима. Директор Дома 

је узела активно учешће:   

- у планирању и програмирању  рада Дома, 

- планирању и програмирању васпитног рада и обезбеђивању квалитета васпитног рада,  

- планирање материјалних услова рада и учествовање у изради финасијског плана, 

- учествовала у планирању јавних набавки, 

- учествовала у планирању, креирању и обезбеђивању безбедног окружења за све ученике и 

запослене усаглашавањем плана превентивних мера за спречавање појаве и ширење појаве и 

епидемије заразних болести, 

- планирању сопственог рада на годишњем и месечном нивоу. 

Област: Организација рада у Дому 

Све планиране активности из ове програмске области реализоване су у складу са планом. У 

току године рађено је на проналажењу што адекватнијих облика и форми рада, као и на 

организационим питањима рада појединих служби и непосредних извршилаца. Службе у 

дому радиле су према посебном распореду поштујући сва упутства из Допуне Акта о 

процени ризика у епидемиолошким условима. О доследној примени свих мера свакодневно 

се водило рачуна у складу са свим примљеним препорукама и упутствима. Извештаји о 

броју оболелих ученика и запослених, броју лица у карантину и броју вакцинисаних, 

директор је слала редовно сваке недеље МПНТР, у складу са добијеним упутствима.  

-Сви организациони послови на припреми просторија у објекту и опреме за почетак нове 

школске године реализовани су у складу са планираним  у циљу повећања стандарда 

ученика. 

-Организациони послови у вези примене и усаглашавања услова рада у складу са 

препорукама МПНТР за спречавање covid 19 . Сви послови извршени у складу са 
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упутствима добијаним сваке недеље од стране Тима за праћење и координисање примене 

превентивних мера у раду школа. 

- 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. 

- Организација пријема ученика у Дом извршена је по посебном распореду прилагођеном 

датим епидемиолошким условима. Пре усељења сви ученици су обавештени о времену 

усељења њихове васпитне групе. 

-Посебна пажња посвећена је организацији рада васпитне службе у специфичним 

епидемиолошким условима. Поштована су упутства и препоруке МПНТР у вези 

организације рада добијана сваке недеље. 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. Доста 

пажње посвећено је организација учења у Дому, о чему говори средња оцена свих ученика 

који су боравили у Дому на крају школске године ( 4,40 ). Провођење слободног времена 

ученика у Дому организовано је ускладу са околностима које је у том моменту допуштала 

епидемиолошка ситуација. Посебан изазов за све запослене у дому представљала је 

организација на међудомским сусретима на нивоу региона, који су се одржали у Крагујевцу. 

Све активности у вези такмичења ученика  на  тзв. Региналним домијадама у спорту и 

културно уметничком стваралаштву организоване су  и реализоване на више различитих 

локација у исто време, уз придржавање свих препоручених епидемиолошких мера. Овај 

организациони изазов је остварен на најбољи могући начин  без икаквих проблема, 

захваљујући добром планирању активности и максималном ангажовању и посвећености 

свих запослених у дому. 

- Извршена је измена организацине шеме у дому и усвојена нова систематизација од стране 

МПНТР. 

-Током целе године активно сам учествовала у организацији стручног усавршавања 

запослених, организацији послова службе за исхрану, организацији послова техничке 

службе, организацији послова службе за хигијену, организацији послова рачуноводствене 

службе, организацији послова годишњег пописа, организација послова службе за 

административне, кадровске и правне послове. 

Област: Педагошко-инструктивни рад са васпитачима и ученицима 

- У оквиру редовних активности, сам  руководила радом Педагошког већа  и активно 

учествовала у његовом раду . Сви усвојени закључци и мере на седницама Педагошког већа 

су реализвани. 

-Током године присуствовала сам састанцима васпитних група, радионицама и другим 

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. На почетку школске године дом је 

добио новог педагога са којим је у циљу увођења у посао, остварена одлична сарадња. 
Обављала сам   индивидуалне разговоре са ученицима у циљу унапређења комуникације 

свих учесника у васпитном процесу и подизања школске успешности ученика. Учествовала 

сам у организацији и присуствовала сам васпитним активностима и догађајима 

организованим у Дому. Током године имала сам увид  у рад и сарадњу и комуникацију са 

ученицима, Саветом домске заједнице , Комисијом за стандард и исхрану и Комисијом за 

естетско уређење Дома, као и ученицима који су учествовали у раду секција. Континуирано 

сам  радила на организовању  послова свих запослених, на повећању здравља и  безбедности  
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ученика и запослених. Обављала сам и саветодавни рад са родитељима током године, по 

потреби. 

-Узела сам активно учешће у организацији послова  у оквиру истраживања и унапређења 

васпитног рада. 

Област : Рад са стручним органима Дома 

Директор је у оквиру својих надлежности узела учешће и у раду у стручним органима дома 

и координацији рада свих служби у дому. У оквиру ове области остварена је одлична 

сарадња са Управним одбором. Настављена је и унапређена сарадња са МПНТР и Сектором 

за ученички стандард  МПНТР. Унапређена је сарадња са локалном самоуправом, средњим 

школама које похађају ученици из дома, здравственим установама, са установама културе, 

спортским удружењима и клубовима, инспекцијским органима, са другим домовима у 

региону и Републици, са родитељима ученика и медијима кроз промовисање примера добре 

праксе у раду дома. У раду Актива директора региона узела сам активно учешће и вршила 

заступање Дома кроз  размену искустава са Домовима у окружењу и Републици. Унапређена 

је сарадња са Полицијском управом, сектором за ванредне ситуације, учествовањем  

запослених у вежби „ Систем 2021“. 

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 у вези рекатегоризације 

дома су успешно обављени и очекује се решење од стране МПНТР. 

 

10.2 Рад Педагошког већа 

 

 У току школске 2021/22. године  Педагошко веће је радило према Плану рада. 

Одржано је 11 седница Педагошког већа, на којима је разматрано  86 тачака 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 

пандемије по моделу од 13.09.2021. 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 29 васпитно-дисциплинских мера. За лакше прекршаје 

изречено  је 21 дисциплинска  мера, од тога 16 опомена васпитача и 5 укора васпитача.  За 

тежи прекршај изречено је 8 мера  и то  укор  пред искључење. 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  168  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. 
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10.3 Рад педагога Дома 

 

 План и програм  рада педагога Дома за школску 2021/2022.годину реализован је у 

потпуности. Актуелности које су се односиле на промене у Календару образовно - васпитног 

рада средњих школа за школску 2021/22. Годину је настава која је  организована  по 

упутству МПНТР према моделу I, II, III, пратећи епидемиолошку ситуацију изазавану 

вирусом Ковид 19. Током септембар, од 13. до 19, настава је организована по моделу III, 

односно на даљину, а због епидемиолошке ситуације јесењи распуст је продужен и трајао је 

од 8. до 13. новембра. 

Зимски распуст је, у складу са школским календаром, реализован из једног дела и почео 

је  31.12.2021. а завршио се 21.01.2022.године. 

   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 

2021/2022. годину.  

Почетком школске године рад  је усмерен  на узраду појединих делова Годишњег 

плана и програма рада Дома за школску 2021/2022. годину и делове Извештаја о раду Дома 

за школску 2021/2022. годину. 

За овај период је значајно формирање и структуирање 17 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 4.10.до 10.10.2021.године обележена је Недеља дечијих права, 

креирањем паноа и приказом  инфо секције. На исти начин је обележен Међународни дан 

толеранције 16.11.2021.година. 

Ажурна и доследна примена процедура ДУК. П15, ДУК. П13,  ДУК.УО3 је верификована 

интерном провером у месецу новембру 2021.године, и потврђена екстерном провером  

крајем новембра и почетком децембра, чиме је потврђена примена ISO стандарда. 

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 116 ученика/ це првих разреда 

средњих школа , а у јуну 103 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.  
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Табеларни приказ резултата скале процене о задовољству ученика домским условима 

живота и рада: 

 ДОМСКИ УСЛОВИ СРЕДЊА ОЦЕНА 

У НОВЕМБРУ 

2021.ГОДИНЕ. 

СРЕДЊА 

ОЦЕНА У 

ЈУНУ 

2022.ГОДИНЕ. 

1. СМЕШТАЈ 4,48 

 

4,54 

2. ИСХРАНА 3,92 

 

4,41 

3. ОДНОСИ У СОБИ 4,82 

 

4,83 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕЊЕ 4,34 

 

4,40 

5. УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 

4,48 

 

4,50 

6. БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА У ДОМУ 4,91 

 

4,91 

 ПРОСЕК 

ПРОСЕК 
4,49 4,60 

    

             

 

Добијене оцене су показатељ задовољства ученика/ца пруженим услугама. 

 

Ученици су најзадовољнији са безбедношћу у Дому, која је вреднована и упрвом и у другом 

истраживању оценом 4,91.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 

4,41 у односу на новембар која је износила 3,92.  Смерница за праћење  је прошлогодишња 

оцена исхране  која је вреднована оценом 4,22. Врло добра оцена исхране је смерница у 

праћењу и побољшању исте. Средња оцена од 4,60 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.  

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. 
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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 августа. 

  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. 

 

10.4 Рад библиотекара Дома 

 Програм рада домског библиотекара у школској 2021/22. години, као и претходних 

година, обухватао је задатке и послове: 

 – Библиотечко – информационе активности 

 – Васпитно – образовне 

 – Културне активности 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ - ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 

Библиотечко – информационе активности 
 

Набавка 

 

Начин 

набавке 

 

Врста литературе 

 

Библиотечки 

фонд 

Инвентарни број 

(последња уписана књига у 

књизи инвентара) 
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46 8 17 10 0 19 9396 10183 

Током године набављено је 72 кињге за награђивање ученика. 

Реализација: Током месеца септембра у библиотеци је извршен упис нових чланова и 

регистровање корисника у 2021/2022. 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. 

У складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, ради утврђивања стварног 

бројчаног стања инвентарисане библиотечко-информационе грађе и извора у власништву 

библиотеке Дома ученика средњих школа Крагујевац, извршена је редовна ревизија 

библиотечко-информационе грађе у периоду од 8. 7. 2021. до 20. 7. 2021. Ревизија је обављена 

методом: Ревизија помоћу инвентара 

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 
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10.5 Рад Управног одбора 

 

 У току школске 2021/2022 године одржано је  седам седница УО. Због актуелне 

епидемиолошке ситуације рад Управног одбора је прилагођен новим околностима, тако да 

су се  у овој школ.години седнице добрим делом одржавале електронским путем, у складу са 

одредбама Пословника о раду Управног одбора.  У свом раду 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, усвајање Извештаја о раду директора дома. 

УО је разматрао и усвојио измене Финансијског плана, Плана јавних набавки, донео 

Правилник о управљању сукобом интереса, Измене ценовника, потребне одлуке у вези 

савањем балон сале. 

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. Поред доножења Плана набавки и потребних измена и 

допуна, донет је Правилник о управљању сукобом интереса, извршено је ажурирање 

Информатора о раду, предузете потебне активности и донета потребна акта у вези са 

спровођењем трећег циклуса Плана интегритета, један од значајнијих задатака био је рад на 

потврђивању усвојених стандарда ISO и HACCP, и са тим у вези ажурирање  усвојених 

процедура и упутстава, а екстерна провера која је извршена крајем новембра и почетком 

децембра 2021.године је успешно окончана, тако да је дом још једном потврдио да доследно 

примењује стандарде НАССР и ISO 9001:2015. Добар део времена и активности посвећен је 

прикупљању и припреми потребне документације за категоризацију Дома. Као и 

претходних, тако и ове школске године усвојени су Финансијски план и План набавки, али 

због рада дома у измењеним околностима, са променљивим  бројем присутних ученика, 

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. 

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“, песнички 

конкурс „Запесничимо“. „Отворена библиотека“ уврштена је у Ризницу идеја и примера добре 

праксе у организацији ДШБС. Oбележени су значајни јубилеји везани за Дом, обележен је Дан 

дома,  обележена је Школска слава, обележена је ,,Дечја недеља“ „Дан библиотека“, 

„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 жена“, „Дан планете земље“, „Дан шале“, „Светски дан дечје књиге“, 

„Светски дан књиге и ауторских права“, „Почеци словенске писменосити“, онлине путем 

извршена је набавка књига. 

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. Реализација циљева 
 

Годишњим планом и програмом рада Дома за школску 2021/2022.годину, сагласно 

Пословнику о квалитету, утврђени су  циљеви  квалитета из области подршке ученицима, 

план активности са роковима, одрећени носиоци активности и утврђен начин праћења 

реализације, утврђивање резултата и рокови извештавања. Циљеви су: 

 

1. Назив циља:  Смањење разлике између донетог успеха приликом уписа у дом и 

оствареног успеха на крају школске године 

 

2. Назив циља:  Подстицање креативности и рада ученика кроз секције  

 

3. Назив циља:  Побољшање Задовољства ученика боравком у дому 

 

 

На основу стручних анализа, анкета, праћења рада и других облика праћења извршена је  

оцена  реализације задатих циљева, а  постигнути резултати су дати кроз Извештај о 

аналитичко – истраживачким активностима у циљу самовредновања установе. Након 

спроведених активности за реализацију циља и извршених праћења и анализа, на крају 

школске 2021/2022 године утврђени су следећи резултати : 
 

1.  Циљ: Смањење разлике између донетог успеха из претходног разреда и оствареног 

успеха на крају школске године 

На седници Педагошког већа  поднет је  извештај  о успеху ученика . 

Упоредном анализом резултата из претходне две школске године и ове школске године 

утврђено је: 

 
Школска година Донет успех Успех на крају 

школске године 

Разлика % 

2019/2020 4,50 4,17 0,33 7,33 

2020/2021 4,68 4,56 0,12 2,56 

2021/2022 4,50 4,40 0,10 2,22 

 

Планирани циљ је остварен 

 

 Упоређујући резултате из претходних школских година, ове школске године је разлика 

донетог успеха и успеха на крају школске године  знатно смањена, чиме је задати циљ 

остварен.   

 

2. Циљ: Подстицање креативности и рада ученика кроз секције 

Због околности изазваних пандемијом вируса COVID 19  рад секција се одвијао у 

отежаним уловима. У току првог полугодишта радиле су само оне секције које су могле 

да задовоље епидемиолошке захтеве (ликовна, литерарна, музичка и неколико 

спортских) док су у другом полугодишту активно радиле све планиране секције. 

Застпљени су били ученици свих васпитних група,, при чему је зависно од пола и узраста 

интересовање било различито. Резултати рада секција, нарочито оних такмичарског 

карактера, су видљиви, имајући у виду бројне награде и изузетан пласман са различитих 

такмичења, како у спортскимдисциплинама, тако и у културноуметничком стваралаштву.  

Креативност ученика се нарочито огледала кроз рад у секцијама нетакмичарског 

карактера. Број ученика који је узео учешћа у раду ових секција је задовољавајући. 
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Закључак је да је овај циљ остварен утолико што су ученици подстакнути и анимирани 

да узму учешћа у раду свих секција и комисија које су планиране у дому, као и да су 

постигнути одлични резултати. Задатак за наредну годину би требало да буде повећање 

броја ученика у секцијама и већа заинтересованост за рад у секцијама нетљкмичарског 

карактера.  

 

 

3. Циљ: Задовољство ученика боравком у Дому 

Задовољство ученика боравком у дому је трајан,  континиурани задатак и прати се сваке 

године. У циљу сагледавања остваривања овог задатка коришћена  је нумеричка скала 

процене односно, истраживање задовољства ученика домским активностима и 

могућностима. Анализом  анкета спроведених:   у новембру месецу, када је  обухваћено  116 

ученика  првих разреда, којом приликом  је средња оцена задовољства  износила 4,49 и 

приликом исписивања ученика из дома у јуну месецу,када је анкетирано 103  ученика првих 

разреда  по принципу случајног узорка, и када су добијени резултати износили 4,60,  Тим за 

самовредновање задовољства ученика је добио увид о повећању задовољства ученика. 

Табеларни приказ резултата скале процене о задовољству ученика домским условима 

живота и рада у школској 2021/2022.години је следећи:                          

 ДПМСКИ УСЛПВИ СРЕДОА ПЦЕНА У 
НПВЕМБРУ 

2021.ГПДИНЕ. 

СРЕДОА 
ПЦЕНА У ЈУНУ 
2022.ГПДИНЕ. 

1. СМЕШТАЈ 4,48 
 

4,54 

2. ИСХРАНА 3,92 
 

4,41 

3. ПДНПСИ У СПБИ 4,82 
 

4,83 

4. УСЛПВИ ЗА УЧЕОЕ 4,34 
 

4,40 

5. УСЛПВИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ СЛПБПДНПГ 
ВРЕМЕНА 

4,48 
 

4,50 

6. БЕЗБЕДНПСТ УЧЕНИКА У ДПМУ 4,91 
 

4,91 

  
ПРПСЕК 

4,49 4,60 

 

Планирани циљ је остварен 

 

Средња оцена на крају школске године је већа у односу на ону из новембра. Закључак је да 

су ученици најзадовољнији безбедношћу у дому, задовољство исхраном је показало значајан 

раст, док су остали елементи оцењивања показали раст у мањем проценту. Упоређујући 

резултате из претходних школских година, ове школске године је пораста задовољства 

ученика већи, при чему је средња оцена нешто нижа. Задати циљ  је остварен, али остаје  као 

трајни задатак и циљ који треба остварити и у наредној школској години.  
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Закључак 

 

 Сагледавајући целокупни рад Дома у протеклој школској години, може се закључити 

да је Годишњи план и програм рада Дома за школску 2021/2022. 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. (4,60).  

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 , радом у малој групи ,радом у васпитној групи. Актуелности које 

су се односиле на промене у Календару образовно - васпитног рада средњих школа за 

школску 2021/22. Годину, је настава која је  организована  по упутству МПНТР према 

моделу I, II, III, пратећи епидемиолошку ситуацију изазавану вирусом Ковид 19. Током 

септембар, од 13. до 19, настава је организована по моделу III, односно на даљину, а због 

епидемиолошке ситуације јесењи распуст је продужен и трајао је од 8. до 13. новембра. 

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 (15 опомена васпитача и 6 укора васпитача) 

који се односе на лакше прекшаје Кућног реда и 8 изречених васпитно дисциплинских мера 

– укор пред искључење нам говори о примерном понашању ученика и поштовању правила 

Дома. Проценат од 98,30% или 405 ученика са позитивним успехом и то 235 ученика или 

57,04% одличних и 148 ученика или 35, 92% врло добрих, 22 ученика или 5,34% добриx, а 7 

ученика или 1,70% је са недовољним успехом што је показатељ постигнућа успеха на крају 

4. класификационог периода школске 2021/ 2022. године.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Број:IX/05-904-2 

29. 09. 2022. год.                   Управног одбора 
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Табела 1 

 

Преглед успеха ученика по васпитним групама на крају 

школске 2021/22. Године: 

 

Васпитна 

група 

Број 

ученика 

Просеч. Оцена 

на поч. Шк. 

Год 

Просеч. 

Оцена на 

крају шк. 

Год. 

I 24 4, 65 4,74 

II 24 4, 78 4,56 

III 24 4, 43 4,34 

IV 24 4, 69 4,71 

V 21 4, 74 4,63 

VI 21 4, 40 4,14 

VII 22 4, 59 4,61 

VIII 23 4, 59 4,42 

IX 24 4,77 4,65 

X 26 4, 43 4,53 

XI 26 4, 27 4,18 

XII 24 4, 62 4,15 

XIII 26 4, 13 4,18 

XIV 24 4, 41 4,39 

XV 24 4, 36 4,30 

XVI 26 4, 31 4,19 

    XVII 

 

29 4,20 4,21 

 

Укупно 

           412 4,50 4,40 

 

Просечна оцена на нивоу Дома: 

 на почетку школске године 4,50 

Просечна оцена на нивоу Дома: 

 на крају школске године 4,40 
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Табела 2 

Преглед успеха ученика по васпитним групама од првог до 

четвртог класификационог периода школске 2021/22. Године: 

 

Вас

. 

Гр. 

Бр. 

Уч. 

Прво 

тромесечје 

Друго 

тромесечје 

Треће 

тромесечје 

Четврто 

тромесечје 

Крај 

школске 

године 

%                    Позит. Недов. Позит. Недов. Позит. Недов. Позит. Недов. Позит. Недов. 

I 24 92 8 100 / 92 8 100%  100%  

II 24 88 12 96 4 83 17 100%  100%  

III 24 92 8 83 12 

4 

Б.О. 

92 8 100%  100%  

IV 24 71 12 96 
4 

 

87 13 
100% 

 
100% 

 

V 21 100 / 100 / 95 5 

 б. о. 
100%  100%  

VI 21 76 24 95 5 90 10 100%  100%  

VII 22 82 18 95 5  

Б.О

. 

91 9 100%  100%  

VIII 23 67 
33 

 
83 

8 

9 Б.О. 

 

87 13 
95,65

% 

4,35% 100% 
 

IX 24 100 / 92 
8 

Б.О. 

 

100 / 
100%  100% 

 

X 26 92 8 88 8 

4 
Б.О

. 

85 15 96,15

% 

3,85% 100%  

XI 26 81 12 85 
12 

3 Б.О. 

 

81 19 
96,15

% 

3,85% 
100% 

 

XII 24 87 13 96 4 
96 4 

100% 
 100%  

XIII 26 81 15 88 
12 

 

88 12 
92,31

% 

7,69% 
100% 

 

XIV 24 71 29 96 4 
92 8 

91,67

% 

8,33% 
100% 

 

XV 24 71 29 83 17 87 13 100%  100%  

XVI 26 73 27 88 
8 

4 Б. 

О. 

 

85 15 
100% 

 
100% 

 

XVII 29 83 17 93 
7 93 7 

100% 
 

100% 
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Табела 3 
Преглед успеха ученика на нивоу Дома: 

редни 

број 

класификац. 

период 

проценат 

позитивних 

проценат 

негативних 

укупан број 

негат. оцена 

1. прво тромесечје 82,77 16,02 + 1,21 б. о. 89 

2. друго тромесечје 91,50 6,31 + 2,18 б. о. 39 

3. треће тромесечје 89,56 10,19+0,24.б.о. 58 

4. четврто тромесечје 98,30 1,70 8 

5. крај школске 

године 

100% / / 

 

  



189 
 

Табела 4 

 

Преглед успеха по васпитним групама на 4. 

класификационом периоду школске 2021/22. године: 

 

Васп. 

група 

 

број ученика 

свега са 

позитивним 

успехом 

свега са 

недовољним 

успехом 

број неоцењених 

ученика 

 
I 

24 100% / 
/ 

 
II 

24 100% 
/ / 

 
III 

24 100% 
/ / 

 
IV 

24 100% 
/ / 

 
V 

21 100% 
/ / 

 
VI 

20 100% 
/ / 

 
VII 

23 100% 
/ / 

 
VIII 

22 95,65% 4,35% 
/ 

 
IX 

24 100% / 
/ 

 
X 

25 96,15% 
3,85% / 

 
XI 

25 96,15% 
3,85% / 

 
XII 

24 100% 
/ / 

 
XIII 

24 92,31% 
7,62% / 

 
XIV 

22 91,67% 
8,33% / 

 
XV 

24 100% 
/ / 

 
XVI 

26 100% 
/ / 

XVII 
29 100% 

/ / 

 

Укупно 

412   
/ 

/ 

% 100%  
/ / 
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Табела 5 

 

  П р е г л е д  у с п е х а  у ч е н и к а 
 

                   Број             Општи успех        Свега        Неоцењен.    Упућ. на          Свега            Свега                Изостан.            

Разред       учен.        -----------------------        са             ученици        попр. исп.     положило      понавља          --------------         

                                 5       4        3        2           позит.                             пол.      пало                                                   О.             Н.  

  

I            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   

 
 


