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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

         Назив школе 

 
Економска школа „Ђука Динић“ 

Адреса 

 
Косте Стаменковић бр. 15 

Контакт подаци школе: 

 

Телефон/фах: 

 
016/600-449, 016/600-476 

Мејл школе: 

 
ssdjudinles1@gmail.com 

Сајт школе: 

 
www.ekonomskale.edu.rs 

Име и презиме директора школе: 

 
Биљана Ђорђевић 

Мејл адреса директора школе: 

 
djordjevic.biljana25@gmail.com 

Матични број школе: 

 
07207328 

 

У школској 2022/2023. години у школи се образују ученици на 

следећим профилима: економски техничар, пословни 

администратор, финансијски администратор, службеник у банкарству и 

осигурању,  правно-пословни техничар и финансијско-рачуноводствени 

техничар. Школа тренутно  броји 20 одељења и 596 ученика. У школи је 

формирано 11 тимова: тим за професионални развој запослених и 

каријерно вођење и саветовање ученика, тим за подршку ученицима и 

сарадњу са родитељима,  тим за самовредновање, тим за израду Годишњег 

плана рада и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе, тим за 

инклузивно образовање, тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, тим за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе, тим за пројектно планирање, тим за маркетинг и 

промоцију школе, тим за  развој  међупредметних  компетенција и 

предузетништва и тим за израду и праћење школског програма. 

 У школи постоје комисија за израду распореда дежурстава и 

комисија за спортске активности, здравствено васпитање и културно-

уметничке активности, Актив за школско развојно планирање и Ученички 

парламент. Одређени су и лица за рад са ученичким стипендијама, за 

спровођење забране пушења, за ванредне ученике, за заштиту података о 

личности и за израду распореда часова. 

Ђачки Парламент у школи је формиран 2000. године и из године у 

годину јача свест и снагу ученика да се боре за своје, као и интересе школе, 

у исто време мотивишући их за укључивање у друге друштвене 

http://www.ekonomskale.edu.rs/
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организације. Школа има своју библиотеку, која располаже са више од 

2600 наслова стручне литературе, односно белетристике. 

 

 

2.ЦИЉ И ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

 

Економска школа "Ђука Динић" као средња стручна школа има 

прворазредну улогу у изграђивању свестране развијене личности младог 

члана наше заједнице, припремајући га за даље школовање на вишим и 

високим школама, спремајући га за самообразовање које све више постаје 

део свакодневог живота. 

Примарни задаци наставе и ваннаставног рада су:                                           

оспособљавање ученика и формирање личности која ће имати активан 

стваралачки однос према наставној материји, науци, техници и свим 

видовима људске делатности; развијање интересовања за научне 

дисциплине; систематичнији рад на професионалној оријентацији 

ученика; оспособљавање ученика за критичко мишљење; рад на 

развијању вештина ненасилне комуникације; међупредметних 

компетенција; развијање навика за систематичан плански рад и упућивање 

на правилно коришћење интернета; коришћење слободног времена; 

подстицање осећања одговорности за рад и обавезе пред самим собом и 

колективом. 

У остваривању ових задатака посебна пажња усмерена  је на: 

• обучавању ученика у раду са уџбеницима, дигиталним алатима, 

коришћењу интернета као извора знања, раду на пројектима, 

изради матурског рада, полагању државне матуре. На тај начин 

ученици се усмеравају ка процесу самообразовања, 

самоваспитања и целоживотног учења, које  постаје све више 

потреба  човека, 

• актуелизацију наставе, усавршавање и осавремењивање наставе 

и ваннаставног рада, 

• припремање ученика за завршни (матурски) испит и државну матуру, 

• пружање помоћи ученицима у избору животног позива, 

• примену радионичарског облика рада, пројектне наставе и 

других модернијих наставних метода којима се остварује настава 

оријантисана ка исходима, 

• коришћење рачунара као услова нормалне комуникације у свету, 

• ненасилну комуникацију. 

Циљеви образовања и васпитања  су: 

• да се путем стицања функционалних знања, овладавања 

вештинама, формирања ставова и вредности обезбеди пун 

интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички 

развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама 

и интересовањима; 
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• да се осигура унапређење језичке, математичке, економске, 

научне, уметничке, културне, техничке, информатичке и 

медијске писмености, што је неопходно за наставак образовања 

и професионални развој. 

Акценат је на кључним компетенцијама које представљају скуп 

интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком 

појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и 

запошљавање. Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

• комуникација на матерњем језику: способност изражавања 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној 

форми; 

• комуникација на страном језику: способност изражавања мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми, 

укључујући вештине посредовања сумирањем, тумачењем, 

превођењем, парафразирањем; 

 

• математичке, научне и технолошке компетенције: основно 

нумеричко резоновање, разумевање природе, способност 

примене знања за људске потребе; 

• дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење 

информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и 

комуникацију; 

• учење учења: способност да се ефективно управља сопственим 

учењем: планирање, управљање временом, информацијама, 

способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, 

коришћење претходних знања и вештина као и њихова примена  

у различитим ситуацијама, индивидуално и у групи; 

• друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно 

и конструктивно учествује у друштвеном и радном животу; 

• осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје 

претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање 

ризика, као и способност за планирање и управљање пројектима; 

• културолошка освешћеност и изражавање: способност да се 

схвати значај креативних идеја, искустава и емоција у 

различитим медијима – музика, књижевност, плес, ликовна 

уметност и друго. 

 

2.1. Мисија школе 

Ученик је у центру процеса наставе и учења. Програми су  

оријентисани ка развијању функционалних, актуелних и трајних знања, 

међупредметних и кључних компетенција како би били конкурентни и 

функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном 

простору и да компетентно и активно реализују своје грађанске улоге. 

Ученици се упућују на различите изворе информација и употребу 

информационих технологија у образовне сврхе, негује се и подстиче 

критичко мишљење и слобода говора, а настава је оријентисана ка 

исходима. 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

8 
 

 

2.1. Визија школе 

Образовање ученика са високим нивоом образовно социјалних, 

културних и дигиталних компетенција који ће се својом одговорношћу, 

знањима, радним навикама укључити у даљи процес образовања и живота 

у савременом свету. Желимо да останемо препознатљива стручна школа 

по квалитету рада. Школа која у првом уписном кругу реализује упис у 

пуном капацитету и у којој се тражи место више сваке године. Повезујемо 

се са нашим некадашњим ученицима као и са родитељима ученика и у 

њима тражимо подршку и социјалне партнере. Пратимо процес 

модернизације и дигитализације и континуирано радимо на стручном 

усавршавању запослених. Тежимо да остваримо стандарде квалитета рада 

установе, стандарде за област наставе и учења, образовне стандарде и 

стандарде компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја. 

 

 

 

3. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ 

УСЛОВИ 

3.1. Школски објекти и квадратура 

Економска школа ради са Гимназијом у истој згради (Музичка 

школа такође користи одређене учионице ове зграде за извођење наставе 

и то у смени са нашом школом). Рад у обе школе одвија се двосменски, а 

смене се мењају на недељу дана. 

Канцеларија директора, секретара и библиотека Економске школе 

налазе се у приземљу зграде. Педагошка служба смештена је у 

канцеларији рачуноводства на првом спрату. Наставничка канцеларија 

налази се на другом спрату. 

 

Р.б. Назив просторије Број m2 

1. Учионице (по учионици 48 квадрата) 2 656 

2. Фискултурна сала са пратећим објектима 1 543 

3. Кабинет за информатику и рачунарство 3 110 

4. Библиотека 1 25 

5. Канцеларије 3 84 

6. Ходници, холови, светларници и степениште 1 1194 

7. Санитарни чворови 9 142.75 

8. Двориште 1 4016 

9. Просторије за смештај наставног материјала 1 40 

 УКУПНО: 42 6.810,75 
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        1. Квадратура корисног простора у школи 

 

 

3.2. Објекти за образовно васпитни рад ван школе  

У објектима ван школе одвија се настава у блоку, практична 

настава. То су предузећа и установе са којима школа уговара време 

извођења наставе, број ученика и методологију рада у складу са законским 

прописима. Ученици воде Дневник рада уз адекватну помоћ стручних 

лица у тим установама и самих професора, који су задужени за рад са 

њима. 

 

3.3 Опрема и намештај 

Као и ранијих година, школа је и ове године чинила додатне напоре 

на обезбеђивању нових наставних средстава и опреме, у набавци 

потребних средстава и сређивање простора како би се у школи омогућили 

услови за ефикаснији рад. У Школи постоји видео надзор.  

 Школске 2022/2023. године наставило се, у складу са средствима 

из буџета локалне самоуправе, учешћем у пројектима и донацијама са 

набавком савремене опреме, а све у циљу побољшања квалитета рада у 

школи. Школа има: 

 

• 14 лаптопова; 

• 53 рачунара; 

• 4 таблета; 

• 13 пројектора; 

• 6 штампача. 

МПНТР донирало је школи 10 комплета лаптопова и пројектора са 

држачима у оквиру пројекта ,,Дигитална учионица“ у септембру месецу, 

као и 16 рачунара и 2 штампача у циљу бољег,  квалитетнијег и 

савременијег образовања ученика. Донација је допринела бољој 

опремљености информатичких кабинета. 

Школа је добила 30 нових столица 13.10. 2022.године, као и 3 клупе 

и сто за опремање летњиковца који је изграђен у склопу пројекта 

Канцеларије за младе у сарадњи са Ученичким Парламентом.      Добијена 

опрема је донација родитеља. 

Набављена је клима за наставничку канцеларију. 

Школа је средствима из буџета Града Лесковца набавила 2 

рачунара. 

Током школске године наставља се реализација плана унапређења 

материјално-техничких услова рада. 

 

Време Место Начин Носиоци 
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У току 

школске 

године 

Набавка и замена 

дотрајалог намештаја 
Из буџета и донација 

Директор школе, 

домар школе 

У току 

школске 

године 
Кречење учионица 

Из средстава планираним 

буџетом 

Директор школе, 

домар школе 

У току 

школске 

године 
Набавка нових рачунара  Из донација 

Директор школе, 

чланови 

колектива школе 

 

2. План унапређења услова рада 

 

4.ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

Економска школа 2022/2023. године има  наставни кадар за све 

предмете у складу са Наставним планом и програмом за подручје рада 

Економија, право, администрација. 

Квалификациона структура радника у школи задовољава 

прописане нормативе и настава је у потпуности стручно заступљена. 

Радници изван наставе испуњавају  потребне услове. Школа нема 

кадровских проблемa. 

 На руководећем месту је директорка Биљана Ђорђевић, наставник 

српског језика и југословенске књижевности и педагошки саветник, са 24 

године радног стажа у области образовно-васпитне делатности. Школа 

нема систематизовано место помоћника директора.  

4.1 Број извршилаца по предметима  

Наставни предмети Број извршилаца 

Српски језик и књижевност 6 

Енглески језик 5 

Немачки језик 3 

Руски језик 1 

Француски и Латински језик 1 

Физичко васпитање 6 

Ликовна култура 1 

Историја 1 

Географија 1 

Психологија 1 

Вештине комуникације 1 

Физика 1 

Филозофија и Логика 1 

Социологија и Социологија са правима грађана 2 

Математика 5 

Хемија 1 

Екологија и Биологија 1 
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Рачунарство и информатика 1 

Пословна информатика 1 

Правна група предмета 6 

Економска група предмета 21 

Реторика и беседништво 1 

Пословни енглески 1 

Верска настава 1 

Грађанско васпитање 2 

3. Број извршилаца по предметима 

4.2 Квалификациона структура запослених:  

Кадрови ОШ КВ ССС ВШС ВСС Свега 

Директор     1 1 

Секретар     1 1 

Шеф рачуноводства    1  1 

Административно-финансијски радник    1  1 

Техничар одржавања информационих система и 

технологија 
  1   1 

Педагог     1 1 

Наставници      69 69 

Организатори практичне наставе     4 4 

Библиотекари     6 6 

Домар   1   1 

Чистачи   5   5 

Укупно:   7 2 73 82 

 

4. Квалификациона структура 

 

 

 

4.3 Наставно особље   

У табели je дат приказ ангажованих радника са утврђеним бројем 

часова: 

Редни 

број 
Име и презиме Радно место 

Године 

стажа 
% радног 

времена 
Предаје у 

одељењима 

1. Сузана Ђорђевић 
Наставник српског језика и 

књижевности 
26 100 

I/1, II/1, II/2, II/3, 

II/4, II/5 

2. Данијела Радовановић  
Наставник српског језика и 

књижевности 
20 92 

I/2, I/3, I/4, I/5, 

III/1 

3. Марина Динић 
Наставник српског језика и 

књижевности 
11 16,44 I/5, III/4 
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4. Душан Благојевић 
Наставник српског језика и 

књижевности, реторике и 

беседништва 
12 10 IV/4 

5. Марина Савић 
Наставник српског језика и 

књижевности 
18 16,65 IV/2 

6. Татјана Илић 
Наставник српског језика и 

књижевности, основа 

реторике и беседништва 
16 33,58 IV/1, IV/3, IV/4 

7. Биљана Златковић 
Наставник српског језика и 

књижевности 
8 83,58 

III/2, III/3, III/4, 

III/5, IV/4, IV/5 

8. Весна Станковић  Наставник енглеског језика 31 100 
I/1, I/2, I/3, I/4, 

II/2, II/3, IV/1, 

IV/2, IV/3 

9. 
Данијела Јовановић 

Алексић  
Наставник енглеског језика 21 88,89 

I/4, I/5, II/1, II/4, 

II/5, III/5, IV/1 

10. Лепосава Рангелов  Наставник енглеског језика 13 30 III/1, III/3, IV/4 

11. Милена Ђурић  Наставник енглеског језика 12 20,86 IV/4, IV/5 

12. Слађана Јовић  Наставник енглеског језика 12 53,54 
III/1, III/2, III/4, 

IV/5 

13. Лидија Илић Наставник немачког језика 14 11,11 II/4 

14. Тања Маринковић  
Наставник немачког и 

енглеског језика 
11 22,22 III/5, II/4, IV/4 

15.  Ђорђе Стаменковић Наставник немачког језика 5 11,11 I/4 

16. Виолета Стојиљковић  Наставник руског језика 24 11,11 
I/4, II/4, III/4, 

IV/4 

17. Данијела Синадиновић  
Наставник француског и 

латинског језика 
20 22,22 

I/4, II/4, III/4, 

IV/4, II/5 

18. Иван Ђокић  
Наставник физичког 

васпитања 
18 25 II/5, III/1, III/3 

19. Марјан Младеновић  
Наставник физичког 

васпитања 
10 20 IV/4, IV/5 

20. Владимир Станковић  
Наставник физичког 

васпитања 
12 100 

I/1, I/2, I/3, I/4, 

I/5, II/1,II/2, II/3, 

II/4, III/5 

21. Саша Коцић  
Наставник физичког 

васпитања 
13 35 

III/2, III/3, III/4, 

I/1 

22. Владимир Ђуричић  
Наставник физичког 

васпитања 
13 10 I/3 

23. Александар Досев  
Наставник физичког 

васпитања 
21 20 IV/1, IV/2 

24. Сунчица Младеновић  Наставник музичке културе 36 5 III/2 

25. Александар Крстић Наставник музичке културе 4 15 III/1, III/3 

26. Драган Јовановић  Наставник математике 31 100 
II/2, II/4, II/5, 

III/1, III/2, III/3, 

III/4, 3III5 

27. Мића Костић  Наставник математике 27 11,11 I/4 

28. Драгана Крстић  
Наставник математике, 

статистике 
8 50+50 

I/1, I/3, I/5, III/1, 

IV/1 
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29. Синиша Илић Наставник математике 33 100 
II/1, II/3, IV/1, 

IV/2, IV/3, IV/4 

30. Бојана Моравац  Наставник математике 14 11,11 IV/5 

31. 
Јадранка Петковић 

Анђелковић  
Наставник биологије и 

екологије 
21 65 

IV/2, IV/3, IV/4, 

I/1, I/3, I/4, I/5, 

II/2 

32. Биљана Миленковић  
Наставник хемије и 

грађанског васпитања 
11 65 

I/1, I/2, I/3, I/4, 

I/5, II/1, IV/1, 

IV/2, IV/3, 

IV/4,IV/5 

33. Славица Савић  Наставник физике 13 10 I/2 

34. Миодраг Стојановић  
Наставник географије и 

економске географије 
10 50 

I/3, I/4, I/5, II/2, 

I/1 

35. Божидар Михајловић 
Наставник филозофије, 

логике и грађанског 

васпитања 
29 80 

III/4, III/5, IV/5, 

III/2, III/3, II/2, 

II/3, II/5 

36. Неда Цакић Наставник ликовне културе 14 20 
II/1, II/2, II/4, II/5, 

III/3 

37. Милена Манојловић  Наставник историје 18 100 
I/1, I/2, I/3, I/4, 

I/5, II/1, 

II/3,II/4,II/5,IV/1 

38. Марија Јовић Наставник социологије 8 10 III/1 

39. Горан Митић  Наставник социологије 12 30 IV/2, IV/3, IV/4 

40. Мирјана Ивковић  
Наставник психологије, 

вештина комуникације и 

комуникација у продаји 
12 70 I/5, III/4, II/4, II/2, 

41. Костадинка Петровић  
Наставник правних 

предмета 
13 100 

I/4, III/3, I/5, 

3III5, II/5 

42. Валентина Ђокић  
Наставник правних 

предмета 
14 20 III/1, I/5 

43. Светлана Станковић  
Наставник правних 

предмета 
11 100 IV/5, III/5, II/5 

44. Биљана Жугић  
Наставник правних 

предмета 
11 100 III/5, IV/5, II/5, I/5 

45. Татјана Цветковић  
Наставник правних 

предмета 
5 100 

II/5,I/5,II/2,II/3, 

III/2,IV/1 

46. Ивана Стојановић  
Наставник правних 

предмета 
1 80 

I/2, III/4, IV/4, 

IV/5 

47. Тања Петковић  
Наставник економских 

предмета 
20 100 

IV/5, III/1, I/2, 

II/1, II/2, II/3 

48. Татјана Добреновић  
Наставник економских 

предмета 
22 70 

IV/3, II/3, IV/2, 

III/2 

49. Каролина Прокоповић  
Наставник економских 

предмета 
24 100 

III/5, II/3, III/1, 

II/1 

50. Марина Станковић 
Наставник економских 

предмета 
17 100 IV/3, I/2, I/4, II/4 
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51. Ирена Дикић  
Наставник економских 

предмета 
33 100 

IV/4, IV/3, I/1, 

I/3, II/1 

52. Маја Антуновић  
Наставник економских 

предмета 
21 100 

IV/4, III/5, IV/3, 

II/3, IV/4 

53. Зоран Димитријевић  
Наставник економских 

предмета 

18156+23 

 
100 

III/3, II2, III/2, 

IV/2 

54. Сузана Стојиљковић  
Наставник економских 

предмета 
20 100 

I/4, I/3, III/2, IV/1, 

I/2 

55. Живојин Прокоповић 
Наставник економских  

предмета 
26 100 

IV/2, IV/1, IV/4, 

II/1 

56. Бојана Џунић Јосиповић  
Наставник економских 

предмета 
29 100 

II/2, III/2, I/1, 

III/1, IV/1 

57. Сања Ристић  
Наставник економских 

предмета 
11 100 

III/4, I/2, II/2, 

IV/2 

58. Весна Младеновић  
Наставник економских 

предмета 
15 100 

I/3, III/3, IV/3, I/1, 

II/1 

59. Мирослав Станковић  
Наставник економских 

предмета 
15 100 

II/4, III/4, IV/2, 

III/2 

60. Љубица Димитријевић  
Наставник економских 

предмета 
15 100 

IV/1, III/3, I/2, 

IV/3 

61. Миодраг Јањић  
Наставник економских 

предмета 
15 100 

III/3, II/4, II/3, 

II/1, IV/3, III/2 

62. Бојана Цветановић  
Наставник економских 

предмета 
15 100 III/4, III/2 

63. Марија Тричковић 
Наставник економских 

предмета 
14 30 I/2, III/5 

64. Ивана Станојевић  
Наставник економских 

предмета 
9 100 

IV/2, I/3, III/3, 

IV/4 

65. Бојан Ђурић  
Наставник економских 

предмета 
11 10 I/4 

66. Бранкица Ђокић  
Наставник економских 

предмета 
8 40 

III/1, IV/1, IV/3, 

IV/2 

67. Горан Миловановић  Наставник информатике 12 100 
I/1, I/2, I/3,   

I/4,I/5 

68. Милена Стевановић  Наставник информатике 4 60 
 II/1, II/3, 

 III/1 

69. Мартин Мичић  Наставник верске наставе 16 45 

I/3, IV/2, I/1, I/2, 

II/2, II/3, II/5, 

III/1, III/5, 

III/3,III/4,II/1,II/4 

 

5. Наставно особље 

4.4 Стручни сарадници  

Ред. Број Име и презиме 
Радно место и 

звање 
Године стажа 

% радног 

времена 
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1. Сања Коцић Маркакис  Педагог 18 100 

2. Марија Тричковић  Библиотекар 14 10 

3. Данијела Синадиновић  Библиотекар 20 31 

4. Данијела Радовановић  Библиотекар 20 7 

5. Биљана Миленковић  Библиотекар 11 35 

6. Милица Лукић  Библиотекар 11 5,55 

7. Биљана Цветановић  Библиотекар 10 11,11 

 

6.Стручни сарадници 

4.5 Ваннаставно особље  

Министарство просвете /Школска управа Лесковац/ дало је 

сагласност за ненаставно особље према следећим табелама:  

Ред. 

Бр. 
Име и презиме Радно место 

Године 

стажа 
% радног 

времена 

1. Жељко Вишковић  Секретар 14 100 

2. Душица Павловић  Шеф рачуноводства 23 100 

3. Марјан Стојановић  Административно финансијски радник 12 100 

4. Тања Јовановић Марковић  
Техничар одржавања информационих 

система и технологија 
18 50 

5. Славиша Тасић  Домар 11 100 

6. Васип Еминовић Чистач 1 100 

7. Миодраг Ђорђевић  Чистач 19 100 

8. Снежана Гашевић  Чистач 19 100 

9. Слађан Дисић  Чистач 22 100 

10. Валентина Милошевић  Чистач 9 100 

7.Административно и помоћно особље 

 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме Радно место 

Године 

стажа 
% радног 

времена 

1. Мирослав Станковић  Организатор практичне наставе 15 5 

2. Бојана Цветановић  Организатор практичне наставе 15 45 

3. Биљана Жугић  Организатор практичне наставе 11 30 

4. Бранкица Ђорђевић  Организатор практичне наставе 8 20 

8. Организатори практичне наставе 

4.6 Одељењске старешине  

У табели испод дат је списак одељењских старешина и њихових 

замена за школску 2022/2023. годину: 

Одељење Одељењски старешина Замена 

I/1 Сузана Ђорђевић Драгана Крстић 

I/2 Марина Станковић Сања Ристић 

I/3 Весна Младеновић Ивана Станојевић 
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I/4 Костадинка Петровић Биљана Миленковић 

I/5 Данијела Радовановић Биљана Жугић 

II/1 Биљана Миленковић Синиша Илић 

II/2 Бојана Џунић Јосиповић Мирјана Ивковић 

II/3 Каролина Прокоповић Милена Манојловић 

II/4 Мирослав Станковић Марина Станковић 

II/5 Данијела Јовановић Алексић Татјана Цветковић 

III/1 Тања Петковић Каролина Прокоповић 

III/2 Татјана Добреновић Биљана Златковић 

III/3 Зоран Димитријевић Весна Младеновић 

III/4 Сања Ристић Саша Коцић 

III/5 Владимир Станковић Костадинка Петровић 

IV/1 Ирена Дикић Љубица Димитријевић 

IV/2 Сузана Стојиљковић Mарина Савић 

IV/3 Љубица Димитријевић Ирена Дикић 

IV/4 Маја Антуновић Горан Митић 

IV/5 Светлана Станковић Божидар Михајловић 

9.Одељењске старешине 

 

5. УЧЕНИЦИ 

5.1 Редовни ученици 

У  следећој табели дати су подаци о броју одељења по образовним  

профилима у школској 2022/2023. години: 

 

Разред 

Број одељења 

Економски 

техничар 

Службеник 

у 

банкарству 

и 

осигурању 

Финансијски 

администратор 

Финансијско -

рачуноводствени 

техничар 

Пословни 

администратор 

Правно-

пословни 

техничар 

Први 1 1 / 1 1 1 

Други 1 1 1 / 1 1 

Трећи 1 1 1 / 1 1 

Четврти 1 1 1 / 1 1 

10. Број одељења по образовним профилима 

Укупно у сва четири разреда 20 одељења (по 5 одељења у сваком 

разреду) 

 

5.2 Обавезе ученика у образовно–васпитном раду  

У циљу да се обезбеде неопходни педагошко–психолошки услови 

за нормалан физички и психички развој ученика, омогућено је рационално 
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коришћење слободног времена, те бављење спортом и разонодом, 

планирана је просечна структура радне недеље ученика: 

 

Број часова Активност 

27-28 часова Присуство на часовима редовне наставе и наставе на даљину 

1 час Учешће у друштвено корисном раду 

2 часа Присуство на допунској, припремној и додатној настави 

1 час Учешће у раду секције, слободне активности 

11. Структура радне недеље ученика 

 

Преостало време у зависности од амбиција ученика предвиђено је  

за индивидуални рад на савладавању наставног градива и друге 

активности. 

5.3 Преглед броја ученика по образовним профилима 

 

Разред Образовни профил 
Број 

одељења 
Број ученика 

I 

Економски техничар 1 31 

Службеник у банкарству и осигурању 1 30 

Финансијско-рачуноводствени техничар 1 31 

Пословни администратор 1 31 

Правно пословни техничар 1 30 

 
УКУПНО 5 153 

II 

Економски техничар 1 32 

Службеник у банкарству и осигурању 1 31 

Финансијски администратор 1 30 

Пословни администратор 1 31 

Правно пословни техничар 1 30 

 
УКУПНО 5 154 

III 

Економски техничар 1 31 

Службеник у банкарству и осигурању 1 29 

Финансијски администратор 1 29 

Пословни администратор 1 29 

Правно пословни техничар 1 30 

 
УКУПНО 5 148 

IV 

Економски техничар 1 30 

Службеник у банкарству и осигурању 1 28 

Финансијски администратор 1 29 

Пословни администратор 1 26 
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Правно пословни техничар 1 28 

 
 5 141 

УКУПНО 20 596 

 

12.Број одељења и ученика по разредима 

 

Одељења по образовним профилима и полу ученика 

 

Разред 

одељење 
Број 

ученика 
Мушки Женски Смер Oдељењски старешина 

Први разред 

I/1 31 6 25 Економски техничар Сузана Ђорђевић 

I/2 30 8 22 
Службеник у 

банкарству и 

осигурању 

Марина Станковић 

I/3 31 9 22 
Финансијско 

рачуноводствени 

техничар 

Весна Младеновић 

I/4 31 8 23 
Пословни 

администратор 
Костадинка Петровић 

I/5 30 7 23 
Правно пословни 

техничар 
Данијела Радовановић 

 

Други разред 

II/1 32 12 20 Економски техничар Биљана Миленковић 

II/2 31 3 28 
Службеник у 

банкарству и 

осигурању 

Бојана Џунић Јосиповић 

II/3 30 9 21 
Финансијски 

администратор 
Каролина Прокоповић 

II/4 31 11 20 
Пословни 

администратор 
Мирослав Станковић 

II/5 30 9 21 
Правно пословни 

техничар 
Данијела Јовановић Алексић 

Трећи разред 

III/1 31 13 18 Економски техничар Тања Петковић 

III/2 29 5 24 
Службеник у 

банкарству и 

осигурању 

Татјана Добреновић 

III/3 29 7 22 
Финансијски 

администратор 
Зоран Димитријевић 

III/4 29 13 16 
Пословни 

администратор 
Сања Ристић 

III/5 30 4 26 
Правно пословни 

техничар 
Владимир Станковић 

Четврти разред 

IV/1 30 8 22 Економски техничар Ирена Дикић 
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IV/2 28 4 24 
Службеник у 

банкарству и 

осигурању 

Сузана Стојиљковић 

IV/3 29 8 21 
Финансијски 

администратор 
Љубица Димитријевић 

IV/4 26 6 20 
Пословни 

администратор 
Maja Антуновић 

IV/5 28 12 16 
Правно пословни 

техничар 
Светлана Станковић 

13. Одељења по образовним профилима и полу ученика 

 

5.4 Приказ  група за Грађанско васпитање и Верску наставу 

 

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА 

I/1 16 15 

I/2 23 7 

I/3 22 8 

I/4 23 8 

I/5 16 14 

II/1 31 - 

II/2 20 11 

II/3 15 15 

II/4 21 10 

II/5 17 13 

III/1 17 14 

III/2 22 7 

III/3 21 8 

III/4 16 13 

III/5 20 10 

IV/1 28 3 

IV/2 28 - 

IV/3 18 11 

IV/4 14 13 

IV/5 14 14 

 

14. Број ученика по изборним предметима 

 

 

5.5 Постигнућа ученика  
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Постугнућа су праћена и вреднована кроз формативно оцењивање 

редовним прикупљањем података о напредовању ученика, остваривање 

исхода и   циљева које су предметни наставници бележили у електронском 

дневнику и водили педагошку евиденцију. Редовно су праћена 

ангажовања ученика на часу, однос према постављеним задацима, 

спремност за учење и напредовање. Наставник у циљу праћења 

напредовања ученика на почетку године иницијалним процењивањем 

утврђивао је степен развијености компетенција ученика у оквиру свог 

предмета, појединачних области и  модула. 

 

 

Сумативно оцењивање вршило се по завршетку програмске целине 

и класификационог периода, уз претходну најаву ученицима, усменим 

испитивањем, петнаестоминутним проверама знања, писменим 

задацима (по утврђеном распореду), вредовањем есеја, презентација и 

пројеката. 

 

Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

2022/2023. године по разредима: 
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I/1 

31 13 16 2 0 0 0 0 4,26 31 0 0 811 11 822 

 

 

I/2 

30 4 

14 10 0 0 0 1 3.65 29 1 0 871 17 888 

 

 

I/3 

31 7 17 6 0 1 0 0 4 31 0 0 871 15 886 

 

 

I/4 

31 6 21 0 0 4 0 0 4.16 31 0 0 726 4 730 

 

 

I/5 

30 10 16 1 0 3 0 0 4,06 30 0 0 989 20 1009 

УКУПНО 153 41 84 19 0 8 0 1 4,026 152 1 0 4268 67 4335 

 

                     15. Успех и дисциплина ученика првог разреда 
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II/1 

32 15 8 1 0 4 4 0 4.04 32 0 0 1322 33 
1355 

 

 

II/2 

31 3 11 4 0 5 5 2 3,61 30 0 1 1536 106 
1642 

 

 
 

II/3 

30 6 10 10 0 1 1 2 3,57 30 0 0 1609 136 
1745 

 

 
II/4 

31 12 14 2 0 0 0 0 4,31 31 0 0 1237 56 
1293 

 

 

II/5 

30 16 13 0 0 1 0 0 4,36 30 0 0 1230 42 
1272 

УКУПНО 154 52 56 17 0 11 10 4 3,978 153 0 1 6934 373 7307 

 

16. Успех и дисциплина ученика другог разреда 
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III/1 

31 14 11 2 0 4 0 0 4,2 22 8 1 1298 42 1340 

 

 
 

III/2 

29 9 9 0 0 9 1 0 4,11 29 0 0 1722 31 1753 

 

 
 

III/3 

29 11   12 6 0 0 0 0 4,15 27 2 0 1229 38 1267 
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III/4 

29 17 9 2 0 0 0 0 4,37 19 8 2 1691 28 1719 

 

 
 

III/5 

30 15 13 2 0 0 0 0 4,36 27 3 0 1167 58 1225 

УКУПНО 148 66 54 12 0 13 1 0 4,238 124 21 3 7107 197 7304 

 

                       17.Успех и дисциплина ученика трећег разреда 
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IV/1 

30 10 15 1 0 3 0 0 4.29 28 2 0 1765 60 1825 

 

 
 

IV/2 

28 7 7 7 0 1 0 0 3,97 23 3 2 1912 101 2013 

 

 
 

IV/3 

29 10 17 1 0 0 0 0 4,23 29 0 0 1682 28 1710 

 

 
 

IV/4 

26 9 7 2 0 0 0 0 3,95 26 0 0 2541 114 2655 

 

 
 

IV/5 

28 21 6 1 0 0 0 0 4,22 28 0 0 1828 13 1841 

УКУПНО 141 57 52 12 0 4 0 0 4,132 134 5 2 9728 316 10044 

 

                             18. Успех и дисциплина ученика четвртог разреда 
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РЕДОСЛЕД ОДЕЉЕЊА ПО УСПЕХУ ОД НАЈБОЉЕГ КА НАЈСЛАБИЈЕМ НА ОСНОВУ СРЕДЊЕ 

ОЦЕНЕ. 

1. 2. 3. 4. 

Одељења Успех Одељења Успех Одељења Успех Одељења Успех 

I/1 4,26 II/5 4,36 III/4 4,37 IV/5 4,64 

I/5 4,21 II/4 4,31 III/5 4,36 IV/1 4,29 

I/4 4,16 II/1 4,04 III/1 4,20 IV/3 4,23 

I/3 4,00 II/2 3,61 III/3 4,15 IV/2 3,97 

I/2 3,65 II/3 3,57 III/2 4,11 IV/4 3,95 

19. Редослед одељења по успеху на основу средње оцене 

 

На нивоу школе према средњој оцени одељења: 

- IV/5 има најбољи успех – средња оцена 4,64 

- II/3 има најслабији успех – средња оцена 3,57 

 

 

Средња оцена на нивоу школе је 4,125. 

 

Средња оцена по разредима: 

1. разред - 4,06 

2. разред - 3,98 

3. разред - 4,24 најбољи успех 

4. разред - 4,22 

 

5.6 Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

школске 2022/2023.године  

На крају првог полугодишта школске 2022/2023. године од 596 

ученика на нивоу школе, позитиван успех остварило је 87,42% ученика, 

што је 17% боље у односу на крај првог класификационог периода, а 3,75%  

у односу на крај првог полугодишта прошле школске године. Проценат 

броја ученика са негативним успехом је за 0,26% мањи него на крају првог 

тромесечја, а за 0,37% мањи у односу на крај првог полугодишта школске 

2021/2022. године. 

Број ученика са негативни оценама је 52  од укупног броја ученика, 

што је 8,72% на нивоу школе и  116 негативних оцена има мање у  односу 

на крај првог  класификационог периода и 2 оцене мање у односу на исти 

период прошле школске године. 

Број неоцењних ученика на крају првог полугодишта је 23, што је 

15 неоцењених више у односу на крај првог класификационог периода, а 

20 неоцењених мање у односу на исти период прошле школске године. 

Ученици су неоцењени због изостајања са наставе. 

Број изостанака је на крају првог полугодишта школске 2022/2023. 

године 28990 што је за  16207 изостанака више у односу на крај првог 

класификационог периода и мање за 1901 изостанак у односу на исти 

период прошле школске године 
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На нивоу школе највећи број изостанака има одељење 4/4, и то 

2655, а  најмање одељење 1/4, 730.  

Ове школске  2022/2023. године на крају првог полугодишта има 

33 изречене васпитно дисциплинске мере, што је за 15 више изречених 

васпитно дисциплинских мера у односу на крај првог класификационог 

периода, и 16 више у односу на исти период прошле школске године. 

5.6.1 Мере на основу анализе успеха и владања на крају првог 

полугодишта  

                       Предложене мере су следеће: 

- са ученицима који имају велики број слабих оцена, велики број 

изостанака што оправданих, што неоправданих радиће тим за подршку 

ученицима у сарадњи са педагогом, а са онима који су кршили правила 

понашања у школи  и сходно томе  васпитно дисциплински кажњени, биће 

појачан васпитни рад од стране педагода у сарадњи са тимом за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања и тимом за подршку 

ученицима; 

-појединачно позивати ученике или групе ученика са 5 и више 

недовољних оцена, ученике са изреченим васпитно дисциплинским 

мерама и оне који имају преко 10 неоправданих на разговор код педагога; 

- анализирати рад ученика који су остали неоцењени  и након тога 

направити план одговарања у договору са предметним наставницима 

почетком другог полугодишта; 

- укључити ученике са негативним оценама, неоцењене ученике и 

све оне који желе у рад допунске наставе; 

- одржати родитељске састанке и упознати родитеље са мерама које 

су предложене на седницама; 

- на састанцима одељењске заједнице извршити анализу стања у 

одељењу и дати предлог мера за унапређење рада на почетку рада другог 

полугодишта;  

- обавештавати редовно Ученички Парламент о успеху и владању 

ученика; 

-у складу са могућностима школе наћи начин да се награде 

одељења са најбољим успехом и најмањим бројем изостанака. 

Закључак - постоји тенденција повећања успеха ученика од 5-

17% правећи компарацију са предходним годинама; смањење броја 

изостанака и пораст броја изречених васпитно дисциплинских мера у 

циљу васпитног деловања. 

 

5.7 Додатна подршка ученицима 

У првој недељи септембра у просторијама школе одржани су 

родитељски састанци ученика првог разреда, којима је поред 

одељењског старешине присуствовао и педагог школе и упознао 

родитеље са организацијом рада школе, Тимовима који постоје у школи, 

Правилником о васпитно дисциплинској одговорности ученика. 
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Стручна служба (педагог и наставник психологије) пружали су 

подршку ученицима упознавајући их са техникама и методама успешног 

учења како би лакше савладали градиво, узимајући у обзир индивидуалне 

карактеристике и потенцијал сваког ученика. Ученицима је била пружена 

помоћ у организацији дневних обавеза, савладавању стреса и у адаптацији 

ученика првог разреда на живот и рад школе. Наведена подршка 

реализована је кроз радионице са ученицима, дељењем штампаних 

материјала, слањем презентација, анкетирањем, индивидуалним и 

групним разговорима. 

Одељењске старешине су уз подршку стручне службе и кроз 

сарадњу са родитељима пружали ученицима психосоцијалну подршку 

ради стварања позитивне атмосфере за рад и пријатељског односа међу 

ученицима, подстицали их на дружење и неговање емпатије. 

Тим за подршку ученицима помагао је ученицима у подстицању 

личног, професионалног и социјалног развоја ученика и откривању 

сопствених потреба и начину задовољавања истих. Уз помоћ педагога, 

кроз разговор, долазило се до сазнања да ли ученици имају довољно 

времена за себе и своје потребе (групни и индивидуални разговори, 

анкете, радионице). У школској 2022/2023.години радило се оснивању 

Клуба за подршку ученицима нижег социјалног статуса. Под 

менторством педагога одабрани су вршњачки ментори из редова 

Ученичког парламента који су били део овог пројекта. Педагог је одрадио 

план активности за школску 2022/2023.годину за ову категорију ученика 

од три активности. Акценат је на: 

1. професионалној орјентацији ученика, кроз радионицу       

дефинисање сопствених циљева,  

 2.    оснаживање  ученика за даље школовање, 

 3.   активност – посета Београду, посета позоришне представе, 

Парламента, Калемегдана, улице Скадарлијске и Новог 

Београда.Успостављена је сарадња са Црвеним крстом. Волонтери 

Црвеног крста и ученици  школе поводом обележавања светског дана 

солидарности и дана школе за основно и средње образовање ученика са 

сметњама у развоју поделили су деци пакете - торбице Црвеног крста са 

школским прибором. Од Црвеног крста добили смо пакете гардеробе 

„Waikiki“ за децу ниског економског стандарда. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

пружао је ученицима подршку превентивним активностима у циљу јачања 

вербалне и ненасилне комуникације, толеранције на различитости, 

конструктивног дијалога, превенцији насиља. Са тим у вези педагог школе 

се укључио у пројекат Центра за социјални рад и „Апел“ удружења 

„Превенција ризичних облика понашања младих“ у оквиру кога су 

одржане три радионице за ученике школе. Успостављена је сарадња са 

ЗЗЈЗ Лесковац. Докторка Вања Илић одржала је радионицу на тему 

„Дигитално насиље“ за ученике са презентацијом и дискусијом на исту 

тему. Одрађен је пакет превентивних активности за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације које ће бити 

реализовани на часовима одељењског старешине у другом полугођу.                

Остварена је сарадње са Удружењем грађана СОС за жене и децу 

жртве насиља из Власотинца. Одржано је 30 радионица о трговини 

људима за ученике 1. и 2. разреда. 
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Успостављена је сарадња са Универзитетом „Сингидунум“ из 

Ниша у оквиру које су договорена предавања за ученике на тему 

Асертивности и Вештине комуникације. 

 

5.8 Ванредни ученици 

Извештај о пријави испита за ванредне ученике на програмима 

преквалификације, доквалификације и стручног оспособљавања дат је у 

следећем прегледу: 

У школској 2022/23. години уписано је 7 ванредних ученика. У 

периоду од септембра до децембра организован је октобарски рок. 

Пријављивање испита је било од 04.10. до 07.10.2022.године . Полагање је 

организовано од 24 до 28 октобра. Пријављени су следећи испити (по 

смеровима): 

Економски техничар, први разред, 4 испита  из следећих предмета: 

1)Рачуноводство 2)Биологија 3)Хемија и 4) Принципи економије. 

Економски техничар, трећи разред 4 испита из следећих предмета: 

1)Рачуноводство 2)Право 3)Пословна економија и 4)Економско 

пословање. 

Правно - пословни техничар, први разред, 4 испита из следећих 

предмета: 1)Физичко васпитање 2)Верска настава 3) Увод у право и 4)Увод 

у јавну администрацију. 

Службеник у банкарству и осигурању, први разред, 8 испита из 

следећих предмета: 1)Принципи економије 2)Канцеларијско пословање 

3)Осигурање и  4)Право. 

Пословни администратор, четврти разред, 4 испита из следећих 

предмета: 1)Право 2)Српски језик и књижевност 3)Социологија са правима 

грађана и 4)Предузетништво. 

Правни техничар, четврти разред, ,4 испита из следећих предмета: 

1)Социологија са правима грађана 2)Радно право 3)Правни поступци и 

4)Математика. 

Број пријављених испита је 28. Ученици су положили испите у 

предвиђеним терминима.  Пријава испита за јануарски рок обављена је 26 

и 27 децембра 2022. године. 

 

5.9 Испитни рокови за ванредне  ученике 

За полагање испита ванредни ученици имају 5 рокова и то: јунски, 

августовски, октобарски, јануарски и априлски. Прецизно одређени 

датуми пријављивања и полагања испита дају се распоредом који се 

истиче на огласној табли. Матурски испит  ванредни кандидати могу 

полагати према условима предвиђеним Правилником о испитима.  

 

6.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

6.1 Општа организација  
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Распоред часова  по данима за сваки разред са сатницицом 

објављен је на  сајту школе: http://www.ekonomskale.edu.rs/. 

Економска  школа  „Ђука  Динић“ са  Гимназијом мења  смене  на    

недељу  дана. Прве недеље у септембру школа је почела са радом у 

преподневној смени.  

                 САТНИЦА У ПРЕПОДНЕВНОЈ СМЕНИ 

ЧАС ВРЕМЕ  

1. 700 – 745  

 мали  одмор 5,  

2. 750 – 835  

 велики  одмор 15,  

3. 850 – 935  

 мали  одмор 5,  

4. 940 – 1025  

 мали  одмор 5,  

5. 1030 – 1115  

 мали  одмор 5,  

6. 1120 – 1205  

 мали  одмор 5,  

7. 1210 – 1255  

 

                 САТНИЦА У ПОПОДНЕВНОЈ СМЕНИ 

ЧАС ВРЕМЕ  

1. 1330 – 1415  

 мали  одмор 5,  

2. 1420 – 1505  

 велики  одмор 15,  

3. 1520 – 1605  

 мали  одмор 5,  

4. 1610 – 1655  

 мали  одмор 5,  

5. 1700 – 1745  

 мали  одмор 5,  

6. 1750 – 1835  

 мали  одмор 5,  

7. 1840 – 1925  

20. Сатница 

 

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА за школску 

2022/2023. годину 

 

http://www.ekonomskale.edu.rs/
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Приземље 

Лева 

страна 
II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 

Десна 

страна 
I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 

 

Први спрат 

Лева 

страна 
     

Десна 

страна 
III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 

 

Други спрат 

Лева 

страна 
     

Десна 

страна 
IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 

21. Распоред одељења по учионицама и спратовима 

 

Класификациони периоди првог полугодишта 

 

 

класификациони 

периоди 
Одељење Датум 

Седнице 

Одељењских већа 

Саопштавање 

успеха 

Први Сва одељења 05.11.2022. 04.11.2022. 

Након седнице ОВ 

одржани 

родитељски 

састанци 

Други Сва одељења 29.12.2022. 30.12.2022. 05.01.2023. 

 

22. Класификациони периоди 

 

6.2 Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 

15 минута за школску 2022/2023. годину  

 

Предмет Сви разреди Сви разреди Сви разреди 
I, II и III 

разред 
IV разред 

Писмени 

задаци 
1. 2. 3. 4. 4. 

Српски језик и 

књижевност 
2. недеља 

октобра 
1. недеља 

децембра 
3. недеља 

марта 
1. недеља 

маја 
4. недеља априла 

Први страни 

језик (2 часа 

недељно) 
/ 

3. недеља 

децембра 
/ 

1. недеља 

јуна 
4. недеља априла 

Други страни 

језик и 

латински 
/ 

1. недеља 

новембра 
/ 

2. недеља 

маја 
4. недеља априла 
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Математика 
3. недеља 

октобра 
3. недеља 

децембра 
5. недеља 

марта 
1. недеља 

јуна 
1. недеља маја 

Пословни 

енглески 
/ 4. недеља 

октобра 
/ 5. недеља 

марта 
/ 

23. Распоред писмених задатака и писмених провера 

 

6.3 Распоред писмених провера по разредима  

ПРВИ РАЗРЕД  

Рачуноводство Одељење 1/1 

Писмени задаци 

1. недеља 

октобра 
2. недеља 

децембра 
1. недеља 

марта 
1. недеља 

маја 

Рачуноводство одељење 1/1 

Контролни задаци 

1. недеља 

новембра 
/ 

2. недеља 

априла 
/ 

Рачуноводство  

Одељење 1/2 

4. недеља 

септембра 
2. недеља 

децембра 
2. недеља 

фебруара 
1. недеља 

јуна 

Рачуноводство Одељење 1/3 
4. недеља 

октобра 
2. недеља 

децембра 
1. недеља 

марта 
3. недеља 

априла 

Књиговодство Одељење 1/4 
4. недеља 

септембра 
2. недеља 

децембра 
2. недеља 

фебруара 
1. недеља 

јуна 

Канцеларијско пословање 

Одељење 1/2 

2. недеља 

октобра 
2. недеља 

децембра 
4. недеља 

фебруара 
2. недеља 

маја 

Пословна економија одељење 1/1 
3. недеља 

октобра 
3. недеља 

марта 
/ / 

Пословна економија одељење 1/3 
3. недеља 

октобра 
3. недеља 

марта 
/ / 

Принципи економије одељење 

1/1 
3. недеља 

децембра 
3. недеља 

априла 
/ / 

Принципи економије одељење 

1/3 
3. недеља 

децембра 
3. недеља 

априла 
/ / 

 

ДРУГИ РАЗРЕД  

Рачуноводство Одељење 2/1 

Писмени задатак 

1. недеља 

октобра 
3. недеља 

децембра 
1. недеља 

март 
1. недеља мај 

Рачуноводство Одељење 2/1 

Контролни задатак 

1. недеља 

новембра 
/ 

3. недеља 

априла 
/ 

Рачуноводство Одељење 2/2 

Писмени задаци 

1. недеља 

октобра 
3. недеља 

децембра 
1. недеља 

марта 
1. недеља 

маја 

Рачуноводство Одељење 2/2 

Контролни задаци 

1. недеља 

новембра 
/ 

3. недеља 

априла 
/ 

Рачуноводство Одељење 2/3 
4. недеља 

октобра 
2 недеља 

децембра 
2. недеља 

марта 
/ 

Књиговодство Одељење 2/4 
4. недеља 

септембра 
2. недеља 

децембра 
2. недеља 

фебруара 
1. недеља 

јуна 

Пословна економија Одељење 

2/1 
2. недеља 

децембра 
3. недеља 

марта 
1. недеља 

јуна 
/ 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД  

 

Рачуноводство Одељење 3/1 
1. недеља 

октобра 
/ 

3. недеља 

марта 
          / 

Рачуноводство Одељење 3/3 
2. недеља 

октобра 
/ 

3. недеља 

марта 
          / 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  

 

Рачуноводство одељење 4/1 
4. недеља 

септембра 
3. недеља 

новембра 
4. недеља 

фебруара 
1. недеља 

априла 

Рачуноводство одељење 4/3 
3. недеља 

октобра 
2. недеља 

децембра 
2. недеља 

марта 
2. недеља маја 

Предузетништво 

Одељење 4/1, 4/2, 4/3 и 4/4 

3. недеља 

марта 
           / / / 

 

СТАТИСТИКА – писане провере 

 

Одељење 3/1  
3. недеља 

октобра 
3. недеља 

новембра 
2. недеља 

марта 
4. недеља 

априла 
/ 

Одељење 3/4 
3. недеља 

октобра 
3. недеља 

новембра 
2. недеља 

марта 
4. недеља 

априла 
/ 

Одељење 3/5 
2. недеља 

октобра 
2. недеља 

новембра 
2. недеља 

марта 
2. недеља 

априла 
4. недеља 

маја 

Одељење 4/1 
3. недеља 

октобра 
3. недеља 

новембра 
2. недеља 

марта 
4. недеља 

априла 
/ 

Одељење 4/3 
5. недеља 

септембра 
1. недеља 

новембра 
2. недеља 

марта 
4. недеља 

априла 
/ 

24. Распоред писаних провера по разредима 

6.4 Додатна настава 

Програм за организовање ове наставе одређен је почетком школске 

године. Додатна настава  се изводила из предмета за које су ученици  

показали склоности и интересовања. Током првог полугођа одржано је 6 

часова додатне наставе у  првом разреду из српског језика и књижевности. 

6.5 Допунска настава 

Програм за организовање допунске наставе одређен  је на седници 

одељењских  већа  у првом класификационом периоду када су се појавиле 

тешкоће у учењу.  

Допунска настава  се изводила из појединих предмета у којима су 

ученици показали слабе резултате или за то изразили жељу. Настава  се 

организовала различитим интезитетом током првог полугодишта.               

Наставници су водили евиденцију о долаксу и ангажовању ученика. 

 

Током првог полугођа одржана су: 
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- 4 часа допунске наставе из рачуноводства у другом разреду а 

држала их је наставник Каролина Прокоповић, 

- 4 часа допунске наставе првом и другом разреду из енглеског 

језика. Часове је држала наставник Данијела Јовановић Алексић, 

- 6 часова допунске наставе из српског језика и књижевности у 

другом разреду, часове је одржала наставник Сузана Ђорђевић, 

- наставник Марина Динић из Културе језичког изражавања 

одржала је 4 часа допунске наставе, 

- 5 часова допунске наставе из предмета рачуноводство у другом 

разреду одржао је наставник Прокоповић Живојин, 

- 2 часа допунске наставе у првом разреду из физике одржала је 

наставник Славица Савић, 

- 4 часа допунске наставе у трећем разреду из финансијско-

рачуноводствене обуке одржала је наставник Љубица Димитријевић. 

 

7. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

У складу са својим интересовањима и предиспозицијама ученици 

су учествовали у ваннаставним активностима. У школи постоје следеће 

секције: 

 Литерарна секција

 Драмска секција

 Пословна кореспонденција и слепо куцање

 Лингвистичка секција

 Бизнис етика - Достигнућа младих

 Социјално предузетништво - Достигнућа младих

 Титан - Достигнућа младих

 Историјска секција

 Библиотекарска секција

 Секција за радно право

 Евиденција о личним стањима грађана

 

Без обзира на недостатак просторија и термина за рад , секције су 

успешно функционисале о чему сведоче резултати постигнути на 

такмичењима. 

 Појединачни и тимски успеси ученика, наведени су у

 извештајима стручних већа и извештајима секција. 

 

7.1 Распоред часова 

• Распоред часова редовне наставе израдила је Драгана Крстић, наставник 

математике, у сарадњи са директором школе до 01. септембра за наставну 

годину. Због великог броја наставних предмета који захтевају поделу 

одељења на групе и радног времена наставног особља у више школа, било је 
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тешкоћа у изради распореда. Приоритет је био равномерно дневно 

оптерећење ученика наставним обавезама. 

• Часови одељењских старешина саставни су део распореда часова редовне 

наставе.  

• Евиденција одељењске заједнице и одељењског старешине водила се у 

Есдневнику, а евиденција допунског, додатног и припремног рада у одељку 

Есдневника намењеном за евиденцију осталих облика образовно-васпитног 

рада.  

• Часови изборних предмета уклопљени су у распоред часова редовне наставе.  

• Слободне активности и часови додатног рада одвијали су се периодично 

(двонедељно), због природе активности и потреба програма. Распоред су 

одређивали задужени наставници, а евиденцију водили у посебној Књизи 

евиденције осталих облика образовно-васпитног рада.  

• Распоред часова и осталих облика васпитно - образовног рада  изложен је на 

огласној табли Школе и чини анекс Годишњем плану рада Школе.  

• Распоред часова постављен је на сајту Економске школе 

www.ekonomskale.edu.rs.  

• Сваког радног дана у школи дежурала су 4 наставника, као и помоћни 

радници (на сваком спрату и улазу школе), по распореду који прави педагог. 

• Дежурни наставници воде евиденцију дежурства у посебној Књизи 

дежурства, а помоћни радници воде посебну евиденцију о лицима која 

посећују школу у посебној Књизи евиденције. 

• Дежурство у школи  током првог полугодишта  2022/2023. године одвијало  

се на четири нивоа: двориште, приземље школе, први  и други спрат школе.. 

 

 

7.2 Блок настава у школској 2022/2023. години 

 У првом полугодишту школске 2022/2023. године према ГПРШ није 

било предвиђено извођење блок наставе. Реализација следи у другом полугођу. 

 

8. АКТИВНОСТИ У КОЈИМА СУ УЧЕСТВОВАЛИ     

НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ  ШКОЛЕ 

 

У првом полугодишту школске 2022/2023. години одржано  су: 

• 4 седнице Школског одбора, 

• 2 седнице Савета родитеља, 

• 3 седнице Педагошког колегијума, 

• 5 седница Наставничког већа и 

• 3 седнице Одељењских већа. 
 

Наставничко веће је усвојило календар рада за школску 2022/2023. 

годину, извршило поделу разредних старешинстaва, усвојило извештај о 

http://www.ekonomskale.edu.rs/
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упису ученика у први разред и размотрило Извештај о раду директора као 

и Годишњи план рада за школску 2022/2023.годину. 

Нaставничко веће разматрало је извештај руководилаца 

одељенских већа о успеху и дисциплини ученика након истека првог 

класификационог периода. Предлог мера за побољшање успеха урађен је 

након завршетка првог полугодишта. За самовредновање рада школе 

одабрана је кључна област Настава и учење. 

У септембру Школски одбор је усвојио Извештај о раду школе и 

Извештај о раду директора за претходну школску годину као и Годишњи 

план рада школе за школску 2022/2023.годину. 

         Савет родитеља донео је одлуку о осигурању ученика  

код осигуравајуће куће, „Дунав“ и изабрао фотографску кућу „Фото 

 Бата“ за пружање услуга школи. 

У септембру је у р а ђ е н  план посете часовима, план дежурстава

 наставника и извршена реорганизација чланова школских тимова. 

Одржане су седнице одељењских већа на којима је усвојен 

распоред писмених и контролних задатака као и план одржавања 

родитељских састанака. На крају класификационих периода одељењска 

већа разматрала су и усвајала извештаје одељењских старешина о успеху 

и дисциплини ученика. 

У септембру педагог је присуствовао родитељским састанцима 

првог разреда. Одржано је  предавање ученицима истог разреда о 

њиховим правима, обавезама и одговорностима. 

Састанку са представницима Центра за стручно усавршавање  и 

Школском управом Лесковац на тему стручног усавршавања  

присуствовали су педагог и координатор тима за стручно усавршавање 

13.09.2022. године. 

Крос РТС – а одржан је 15.10.2022.године. Предвиђен је 

календаром рада и ГПРШ. Евидентиран је у електронском дневницима 

као радна субота. 

 Настава се одвијала онлине по одлуци ШУ Лесковац због прекида 

у водоснадбевању 19. и 20.10.2022. године. 

У складу са календаром образовно-васпитног рада из Годишњег 

плана рада школе средњих школа наставне суботе биле су радне за 

ученике који су били одсутни због одласка на екскурзију 22.10. затим 

19.11. и 03.12.2022. године. 

На састанку директора са председницима стручних већа српског 

језика и књижевности, страних језика, математике и опште образовних 

предмета одлучено је да се употрeбљавају дигитални уџбеници. 

Одржана су по 2 часа одељењског старешне у полугођу, на теме из 

области   одбране и заштите, за ученике завршног разреда. 

У октобру, наставници Синиша Илић, Живојин Прокоповић и 

координатор за План интегритета педагог Сања Коцић Маркакис радили  

су као радна група на изради Плана интегритета и доставили исти 

Агенцији за спречавање корупције. 

Донет је План управљања ризицима од повреде принципа родне 

равноправности 23.12.2022.године, његова примена ће се пратити у 
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наредном периоду о чему ће бити обавештено ресорно Министарство. 

План мера из домена родне равноправности се спроводи у складу са 

законским оквирима, а пре свега водећи рачуна о равномернијој 

присутности полова. 

Урађен је Информатор о раду школе и објављен на порталу 

Повереника 08.11.2022. године. Активност реализовала наставник Биљана 

Жугић. 

Извршен је стручно педагошки надзор рада школе од стране 

просветне саветнице Школске управе Лесковац, Лидије Нешић у периоду 

од 05. до 09.12.2022. године. Извештај о надзору достављен је директору 

школе 19.12.2022. године. У складу са наведеним извештајем о пруженој 

стручној помоћи просветне саветнице Лидије Нешић 26.12.2022. године 

одржан је састанак Педагошког колегијума на ком су свим члановима дате 

препоруке, задужења и рокови за поступање.  

На крају првог  полугодиштa 05.01.2023. године ученицима су 

подељене ђачке књижице. 

Директор школе и чланови тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације Данијела Јовановић 

Алексић, Тања Петковић, Марија Тричковић, Ивана Стојановић и Сања 

Коцић Маркакис, у децембру су регистровани на Националну платформу 

„ Чувам те“ за пријаву насиља трећег нивоа у складу са дописом МПНТР 

и Школске управе Лесковац. 

Обележавање битних датума:  

Прикладном презентацијом обележен је међународни дан 

писмености коју су припремиле професорке српског језика и 

књижевности Марина Динић и Mарина Савић. Презентација је постављена 

на сајт школе 08.09.2022. године. 

Обележен је Национални дан заставе 15.09.2022. године. истог дана 

обележен је Дан школе пригодним програмом у свечаној сали, ревијалном 

утакмицом у одбојци између наставника и ученика, као и забавом у 

ресторану „Бавка“. 

Школа је пријављена за програм ,, Моја прва плата ” код НСЗ-а, а 

тражено је ангажовање психолога. Захтев је поднет  20.09.2022. године. 

Систематски преглед обављен  је за ученике 1. и 3. разреда, у 

Дечијем диспанзеру од 21.09.2022. године. 

Обележен је Светски дан солидарности 12.10.2002. године. 

Обележен је Европски дан трговине људима уз представнике 

антитрафикинг мреже СОС Власотинца, представника Канцеларије за 

младе, представника ученичког парламента, педагога и директора у 

дворшту сколе 18.10.2022. године. 

Иницијални састанак за сарадњу школе са Техничком школом из 

Власотинца одржан је 03.11.2022. године. 

Организована је посета филијали ,,Триглав осигурања“ у циљу 

пословно-техничке сарадње. 

Екскурзије, излети и студијска путовања: 
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Изведена је екскурзија за ученике 2. и 3. разреда (релација: 

Лесковац – Нови Сад – Суботица - Нови Сад - Лесковац) од 10.10. до 

12.10.2022. године. 

Изведена је екскурзија наставника до Сарајева, Дубровника, 

Требиња и Мостара  од 10.11. до 13.11.2022. године. 

У оквиру пројекта „Бугарска ти пружа руку – упознај је“, 24.09. 

2022. године организовано је студијско путовање до Софије. На путовању 

су били ученици – учесници пројекта, директор школе Биљана Ђорђевић, 

наставници – ментори Слађана Јовић, Данијела Радовановић, Миодраг 

Стојановић и Весна Младеновић. 

Обуке, стручни скупови, предавања, конференције, промоције, 

радионице за наставнике и ученике: 

Онлине обука за наставнике, " Пројектно учење у основној и 

средњој школи " одржанa је почев од 05.09.2022. године у трајању од три 

недеље, за 33 полазника.   

Обуку " Eтика и интегритет " завршили су  наставникци који нису 

то учинили претходне школске године. 

Одржано је 30 радионица о трговини људима за ученике 1. и 2. 

разреда у оквиру сарадње са Удружењем грађана СОС за жене и децу 

жртве насиља из Власотинца. Извођење  радионица започело је 26.09.2022. 

године. Ова обука за ученике и наставнике заокружена је пројекцијом 

филма на исту тему у амфитеатру „Фимек“- а у септембру и октобру.  

Предавању „Истраживање у науци и уметности, комплементарност 

и мимоилажење‟ присуствовали су наставници Данијела Радовановић, 

Александар Крстић и Неда Цакић  у Центру за стручно усавршавање  

29.09.2022. године. 

Семинару у Центри за стручно усавршавање, на тему „Раст и развој 

деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и 

способности“  01.10.2022. године присуствовала је Сузана Стојиљковић.                       

Одржана је  онлине обука „Компетенције за демократску културу 

и програми наставе и учења“ ЗУОВ- а за наставнике, стручне сараднике и 

директоре 10.10.2022. године. 

Представа за ученике „ На литици“ изведена је у ЛКЦ-у  19.10.2022. 

године. 

Одржана је обука за ученке 4. разреда у оквиру програма 

„Унапређење запошљавања младих кроз радне праксе“ који младима 

пружа знања и вештине по захтевима тржишту рада,  21.10.2022. године у 

Канцеларији за младе. 

Стручни скуп „ Дидактика часа са употребом ИКТ-а“ одржан је 

22.10. 2022.године. Учествовали су професори Владимир Станковић, 

Бранка Ђокић и Слађана Јовић. 

У оквиру месеца борбе против рака дојке у оквиру пројекта „Пинк 

ин“ у сарадњи са докторком Вањом Илић из „Завода за јавно здравље“, 

начелницом за промоцију здравња, организовано је предавање за 20 

ученица 1. и 2. разреда 24.10.2022. године у Центру за стручно 

усавршавање. 
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На конкурсу „Европска школе дебатовања“ 26.10.2022. године 

учествовале су   Ема Станковић и Андријана Петровић, ученице IV/2. 

Трибини  „У крупном плану“ у којој  је гостовао  глумац Радован 

Вујовић у ЛКЦ-у одржана је 28.10.2022. године, у присуству ученика 

школе. 

На семинару  „Правилном исхраном до знања и здравља“ 

учествовао је наставник Владимир Станковић у октобару месецу. 

Семинару „Како израдити едукативне материјале прилагођене 

ученицима која наставу похађају по ИОП -у 1 и ИОП- у 2“, присуствовала 

је Неда Цакић. 

Одржано је предавање за ученике и наставнике „Кратки водич кроз 

климатске промене“ у Центру за стручно усавршавање Лесковац 

03.11.2022. године. 

Обуци ,,Смернице за интеграцију референтног оквира 

компетенција за демократску културу“ присуствовала је Тања Цветковић 

као представник тима за борбу против  насиља 10.11.2022. године у 

Владичином Хану. 

Еразмус + информативни дани, организовани су кроз онлине 

предавања о конкурсима за наредну годину 17. и 18. 11. 2022. године. 

Присуствовале су професорке Бојана Цветановић и Данијела 

Синадиновић. 

Oбуци ,,Млади у борби против корупције “ у организацији 

Иститута за европске послове, присуствовали су наставници Марина 

Савић и Горан Митић од  24.11. до 27.11.2022. године у Бајиној башти. 

Педагог школе присуствовао је састанку са представницима ШУ на 

тему „ Заштита од насиља и дискриминације у установама образовања и 

васпитања“  у Центру за стручно усавршавање 08.12.2022. године. 

Предавање ,, Дигитално насиље и млади ” одржале су ученицима 

доктор Вања Илић и доктор Тања Мицић из „Завода за јавно здравље“ 

Лесковац у сарадњи са педагогом школе и то 09.12.2022. године. 

Обука ,,Имплементација програма заснованих на исходима “ за 

финансијско рачуноводствене техничаре одржана је у Чачку. Учествовала 

је наставник Весна Младеновић. 

Директор школе Биљана Ђорђевић учествовала је: 

-на конференцији „Подршка руководиоцима образовних установа 

у Републици Србији“ од 05. до 07.10.2022. године у Врњачкој бањи; 

-на конференцији ,,Улога и значај пројектног учења у развијању 

кључних компетенција” где је директор била и излагач  9.12.2022. године; 

-на Скупштии Заједнице Економских школа у Соко бањи од 07. до 

09.12.2022. године; 

- на  обуци за полагање испита за лиценцу за директора школе у 

Свилајнцу 18. и 19.11.2022. године. 

-на семинару ,,Јачање капацитета социјалног дијалога у 

образовању на локалном нивоу“ у Пролом бањи, са председником 

синдиката Гораном Миловановић  25.11.2022. године. 
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На осмом сајму Каријерног вођења и саветовања 01.12. у Београду 

присуствовале су наставнице Бојана Цветановић и Весна Младеновић. 

Конференцију FINIZ 02.12.2022. на тему  „Пословна отпорност у 

свету који се мења“ пратиле су Бојана Цветановић, Бојана Џунић, 

Каролина Прокоповић, Ивана Станојевић и  Весна Младеновић. 

Наставнице Весна Младеновић и Бојана Цветановић, чланице тима 

за Каријерно вођење и саветовање, учествовале су на промоцији КЗМ у 

Центру за стручно усавршавање 13.12.2022. године. 

Онлине промоцији о Европском дневнику присуствовали су 

наставници Живојин Прокоповић и Весна Младеновић 21.12.2022. године. 

Обуку за наставнике економске и правне групе предмета на тему  

„Имплементација програма заснованих на исходима“ одржала је 

наставник Весне Младеновић 22.12.2022. године. 

*Појединачне акредитоване обуке наставника са бројем бодова 

саставни су део извештаја о стручном усавршавању. 

 

Пројектне активности и друге активности ученика: 

На финалном такмичењу у оквиру пројекта "Бугарска ти пружа 

руку – упознај је" одржаном у конзулату у Нишу 13.09.2022. године 

Милош Радовановић, ученик III/1 под менторством професорке Данијеле 

Радовановић освојио је прву награду у организацији  Бугарско - српског 

центра из Врања. Пројекат је био најбољи у конкуренцији од 5 пројеката 

који су дошли до финала овог такмичења. Задатак је био  представити 

будућу срадњу  Србије и Бугарске у области културе, образовања, спорта, 

туризма, економије. Добијен је штампач, као награда и користиће се за 

потребе школе. 

У оквиру сарадње са Едукационим центром, покренута је 

иницијатива за смањење неједнакости у образовању. Пројекат  финансира 

ЕУ - a. У Србији иницијативу реализује Центар за образовне политике у 

Београду. Циљ пројекта је јачање капацитета Ђачких парламената како би 

се покренуле теме неједнакости и дискриминације у школском животу 

према деци ниског социоекономског статуса и подигао ниво емпатије. У 

школској 2022/2023. години  активности у оквиру овог пројекта основан 

је Клуб за подршку ученицима нижег социјалног статуса. Под 

менторством педагога одабрани су вршњачки ментори из редова 

Ученичког парламента који су учествовали у овом пројекту: Марко 

Перуновић, Алекса Божић, Анастасија Николић, Лана Милошевић и Лука 

Илић.  Акценат је на: 

 1. професионалној орјентацији ученика; 

 2. оснаживању ученика за даље школовае; 

 3. организовању посете Београду, одлазак на позоришну 

представу,   посета Парламента, Калемегдана, улице Скадарлијске и 

обилазак Новог Београда. 

Ученички Парламент је аплицирао код Канцеларије за младе на 

конкурс за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу 

подстицања активизма и волонтеризма младих. Највећи допринос у 

писању пројекта дао је ученик Алекса Божић из III/3. Идеја пројекта је 

била прављење летње учионице у дворишту школе. Буџет који је био 
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предвиђен за реализацију идеје износио је 149.900 динара. Пројекат је 

одобрен. Летњиковац је постављен у дворишту школе крајем августа, а 

свечано отварен на Дан школе 15.09.2022. године. Тим поводом на дан 

волонтеризма 05.12.2022. године педагог школе и ученик Алекса Божић 

дали су интервју за ТВ Лесковац. 

У оквиру пројекта Центра за социјални рад и Апел удружења  

одржана је друга радионица 26.10.2022. и трећа 14.12.2022. године  на тему 

„Превенција ризичних облика понашања младих“ у одељењу III/4. 

Ученик Алекса Божић учествовао је у пројекту на тему "Људска 

права и мањине" који финансира Америчка амбасада под 

подпокровитељством асоцијације за афирмацију културе "Светионик 

знања" и Алумни мреже. Представио се радионицом "Жива библиотека, 

људска права и мањине" која је одржана  07.12.2022. године у 

омладинском клубу Канцеларије за младе Лесковац. Осим ученика и 

наставника Констадинке Петровић, гост је био и писац Стефан Тићми, 

бивши ученик  школе. 

 

Остварени резултати ученика,  остале активности и акције 

ученика: 

 Ученици су учествовали у радионици „ Драмимо са младима „ у 

оквиру пројекта „ Подједнако важни“ Београдског центра за људска права 

од 07- 09.10. 2022. године. 

Наши ученици Војислав Петковић IV/1, Матеја Цакић IV/2 

Александар Стојановић IV/1 и Емилија Станковић IV/2 под менторством 

професорке Маје Антуновић учествовали су у квизу „Знамените личности 

на динарским новчаницама“ и освојили 3. место 28.10.2022. године. 

На такмичењу „Пословни изазов“ југоисточне Србије под 

менторством професороа Живојина Прокоповића учествовали су ученици 

Јована Ђорђевић, Александра Пешћ, Ива Радић и Алекса Божић. Јована 

Ђорђевић је освојила прво место, а Алекса Божић друго. Такмичење је 

одржано 02.11.2022. године. Школу  је тим поводом посетио извршни 

директор ,,Достигнућа младих“ Дарко Радичанин. 

Ученику Марку Перуновићу из одељења IV/4 град Лесковац и 

Канцеларија за младе доделила је награду за младе таленте за постигнут 

успех у 2022. години. 

Ученици  школе учествовали су у наградном конкурсу "Мој први 

бизнис " и организовано је гласање ученика и наставника преко друштвене 

мреже facebook за радове Ларе Мишовски из IV/1 , Нине Митровић из 

IV/2, Богдана Јовановића из IV/3, Јоване Нешић из IV/4, Нађе Живковић 

из IV/3 и Ане Миленковић из III/1. 

Волонтери Црвеног крста и ученици  школе поводом обележавања 

светског дана солидарности и дана школе за основно и средње образовање 

ученика са сметњама у развоју поделили су овој деци пакете-торбице 

Црвеног крста са школским прибором.Од Црвеног крста добили смо и 

пакете гардеробе "Waikiki" за децу ниског ескономског стандарда. 

Петоро ученика под менторством професора Живојина 

Прокоповића и Љубицe Димитријеић учествовало је на конкурсу ,,Е-
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Берза“ (Јована Нешић, Лара Мишовски, Богдан Јовановић, Нађа 

Живковић и Ана Миленковић). 

На привредном форуму „Мој наследник“ учеатвовале су ученице: 

Јована Ђорђевић, Божица  Живковић, Јована Нешић, са наставницама 

Бојаном Џунић Јосиповић и Каролином Прокоповић, 06.10.2022. године. 

Мушка екипа освојила је четврто место у стоном тенису на 

окружном такмичењу, а женска друго место. Појединачно Виктор 

Стевановић је био четврти,  Андреа Јовановић, такође четврта, а Нађа 

Величковић друга. 

Ученици су освојили  2. место на општинском првенству у одбојци, 

у женској и мушкој конкуренцији. 

Ученички парламент спровео је хуманитарну акцију и у  рекордном 

року сакупљено је 190.000 динара као помоћ за мајку ученице III/5 којој је 

била потребна хитна операција у Швајцерској у вредности од 35.000 евра. 

Анимирали су и ученике других школа да се укључе у исту акцију. 

 Град Лесковац и Канцеларија за младе доделили су новчане 

награде младим  талентима. Међу добитницима је ученик Марко 

Перуновић из одељења IV/4. 

Ученик Милош Радовановић освојио је 1. место на Регионалном 

такмичењу младих талената.    

На општинском и окружном првенству у пливању ученици  школе 

су постигли следеће резултате: 

  - Андреа Станковић из I/2 добитник је златне медаље  

  - Петар Ганић из I/4 такође је добио златну медаљу. Уједно, ови 

ученици пласирали су се на Републичко првенство које ће бити одржано 

фебруара месеца у Београду.        

*остварени резултати ученика су детаљно дати у извештајима 

стручних већа и секција. 

Промоције факултета за матуранте: 

Промовисани су Филозофски факултет из Ниша 18.10.2022. 

године, као и Економски факултета из Ниша  8.12.2022. године.  

Промоцији факултета Драмских уметности у ЛКЦ  25.10.2022. 

године,  присуствовало је 30 матураната. 

Промоција "ФИМЕК"-a из Лесковца који је школи донирао стручну 

литературу за потребе школске библиотеке била је 09.12.2022. године.  

Универзитет "Сингидунум" представио је свој програм предавања 

и радионица за ученике  школе 12.12.2022. године, а реализација је 

договорена за друго полугодиште. 

Угледни часови, стручно усавршавање унутар установе, 

посете часовима редовне наставе: 

Одржано је шест угледних часова  (примери добре праксе) у складу 

са планом о угледним часовима и то: 

1. Наставник Ивана Стојановић одржала је угледни час под 

називом ,,Тужба за утврђивање очинства” из предмета Правни поступци 

07.11.2022. године у одељењу IV/5. 
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2. Наставник Весна Младеновић одржала је час са темом ,,Технике 

слепог куцања” из предмета Пословна коресподенција у одељењу I/3, 

10.11.2022. године. 

3. У организацији Економске школе „Ђука Динић“ из Лесковца, у 

Центру за стручно усавршавање одржана је  угледна активост 30.11.2022. 

године Први део био је угледни час под називом „Пријем радника у радни 

однос“  који су реализовале професорке Каролина Прокоповић и Данијела 

Јовановић Алексић са ученицнима друге године. Оне су представиле ток 

и примену  пројектног учења не само у реализацији овог часа, већ и 

читавог наставног модула. 

Други део обухватио је панел дискусију  „Пројектно учење“. 

Говорило се о концепту имплементације и изазовима које носи пројектна 

настава. Ову актиност пратио је велики број професора ове школе, али и 

других школа, као и гости, међу којима си били представници Школске  

управе Лесковац и Мреже Р.Ц. и Ц.С.У. Србије. 

4. Професорка Данијела Радовановић одржала је угледни час 

,,Дијалекти српског језика са посебним освртом на културно и језичко 

наслеђе призренско-тимочког дијалекта“ уз асистенцију професора 

географије Миодрага Стојановића 16.12.2022. године. 

5. Професорка Марина Савић одржала је угледни час „Борхес, 

чекање „   као гост -   реализатор у одељењу IV/3, 14.12.2022 . године. 

6. Угледни час наставника физичког васпитања Александра Досева 

„ Додавање лопте у месту и кретању одржан је 03.11.2022. године.   

Ове године одржано је знатно више угледних часова него ранијих 

година и наставници су се веома позитивно изјаснили о оваквом виду 

стручног усавршавања и размене искустава унутар установе. 

Стручно усаврашавање унутар установе:  

На иницијативу директора у овом полугодишту је на свим 

седницама НВ као и на састанцима других стручних тела у школи било 

прилике за разменом искуства презентовањем примера добре праксе и 

хоризонталним повезивањем међу наставницима и то: 

1. Презентација педагога на тему "Oцењивање у средњем 

образовању", 14.09.2022 .године на Наставничком већу.  

2. Упутство о употреби Ес дневника од стране координатора за ес 

дневник Мирослава Станковића на службеној вибер групи у септембару. 

3. Упутство педагога о изради оперативних и годишњих планова 

рада наставника, на службеној вибер групи. 

4. Презентација "Правилно вођење педагошке документације" 

педагошког саветника Душана Благојевића, 21.10.2022. године на 

Наставничком већу. 

5. Презентација о студијској посети Малти у оквиру Еразмус + 

програма професорке Каролине Прокоповић 07.11.2022. године на 

Наставничком већу. 

6. Излагање професора Живојина Прокоповића о учешћу и 

оствареним успесима и договорима на такмичењу „ Пословни изазов“ на 

Наставничком већу 07.11.2022. године. 
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7. Презентацију „Компетенције за демократску културу и програм 

наставе и учења" одржала је наставник Милене Ђурић, координатора 

тима за међупредметне компетенције 21.12.2022. године. 

8. Обуку за наставнике економске и правне групе предмета на тему  

„Имплементација програма заснованих на исходима“ одржала је 

наставник Весне Младеновић 22.12.2022. године. Обуци су присуствовали 

и наставници из Лебана. 

Директор и педагог  према плану посете часовима из Годишњег 

плана рада школе, посетили су часове наставника страног језика у октобру 

месецу, наставника српског језика и књижевности у новембру и у 

децембру наставника правне групе предмета.  Директор је посетила 19 

часова, а педагог 20 часова . 

Закључак о посећеним часовима: 

Приликом обиласака наставе може се закључити да су сви 

наставници имали урађене глобалне и оперативне планове рада и писану 

припрему за час. Већина је имала личну педагошку евиденцију. Код јако 

малог броја наставника начини остварености исхода нису добро 

формулисани, или исходи нису били видљиви током реализације часа. 

Поједини индикатори у процесу учења, стицања знања нису били 

заступљени /код мањег броја наставника/ као што су: 

-наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на 

циљ часа, 

-наставник учи ученика како да користе различити начини за 

решавање задатака 

-ученици користе доступне изворе знања  у процесу учења 

-наставник учи ученике како да процењују свој напредак 

-ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, 

одговоре и решења  

-детаљна запажања о посећеним часовима, нивоима остварености 

исхода су у обрасцима за посматрање и вредновање школског часа 

директора и педагога. 

Генералне препоруке за даљи рад и унапређивање Наставе и учења 

су: 

-користити више методе савремене наставе, више активног учења, 

елементе пројектне наставе где ће активност ученика бити много већа, 

њихова мисаона активност и радозналост, путем којих ће се подстицати 

код ученика развој истраживачких, комуникацијских, организацијских и 

критичких способности и вештина што као продукт 

даје стицање дуготрајнијих знања. Након сваког посећеног часа директор 

и педагог обавили су индивидуалне разговоре са сваким наставником где 

је указано на одређене пропусте и дате су сугестије за отклањање истих. 

Примери добре праксе похваљени су на стручним већима и 

Наставничком већу као модели где су задовољени сви стандарди у 

области наставе и учења. Увидом у све претходно као мера још успешније 

наставе дат је предлог -организовати обуку за наставнике "Методе 

активног учења" до краја 2 полугодишта школске 2022./ 2023. године. 



ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

42 
 

Резултати и запажања директора и педагога о посећеним часовима биће 

коришћени у процесу самовредновања области Настава и учење. 

 

9. РЕСУРСИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

Остварена је сарадња саследећим субјектима и институцијама: 

Школска управа  Лесковац, кроз саветодавно – инструктивни рад 

са просветним саветницима и обострану комуникацију у циљу 

информисања и унапређивања образовно-васпитног рада; 

Град Лесковац - Одељење за друштвене делатности; 

Центар за социјални рад (сви облици сарадње у циљу 

превазилажења малолетничке деликвенције и преступништва, 

хуманитарног карактера у циљу пружања помоћи деци без родитељског 

старања, укључивање педагога школе у пројекат Центра за социјални рад 

и Апел удружења „ Ризични облици понашања младих “  у оквиру кога су 

одржане две радионице у одељењу III/4 које је било циљна група; 

ЛКЦ (манифестације забавно – културног и едукативног 

карактера); 

Народно позориште у Лесковцу, као и позоришта у Београду;  

Народна библиотека (књижевно-поетске вечери, угледни час ); 

Народни музеј; 

Дом ученика средњих школа (заједнички надзор и васпитно 

деловање за ученике који станују у Дому); 

Дечији диспанзер (адолесцентна проблематика карактеристична за 

младе овог узраста, систематски прегледи); 

Саветовалиште за младе (вршњачка едукација наших ученика на 

тему љубави, заљубљености, исхране, полних односа и контрацепције, 

полно преносивих болести); 

Едукациони центар; 

Осигуравајућа друштва; 

НБС -е; 

Висока пословна школа; 

Канцеларија за младе ; 

Бугарско - српски центар Врање; 

Центар за стручно усавршавање Лесковац; 

Фондација Темпус Београд;  

Истраживачка станица Петница; 

Економски факултет Ниш; 

 Универзитет "Сингидунум" ; 

Регионални центар за таленте Врање; 

"Фимек" Лесковац; 

ПУ Лесковац; 
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ЗЗЈЗ Лесковац ; 

Удружење „Апел“; 

Антитрафикинг СОС мрежа, Удружење грађана СОС Власотинце 

за жене и децу жртве насиља и трговине људима; 

Техничка школа Власотинце; 

Уоквиру програма „Фитнес у природи и фитнес у школи са 

школицом спорта“ на основу уговора који је град Лесковац потписао са 

фитнес клубом „Body step fit“ наши ученици су добили могућност да 

бесплатно похађају спортске активности 
 

 

 

 

Д и р е к т о р                                 Председник Школског одбора 

 

 

 

                             Биљана Ђорђевић                                  Милка Илић 


