
 

Дел број:  1/194-2      од  15.09.2022. 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ 
ЗА  ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 
У раду Економско-трговинске школе на почетку школске године учествовало је 60 

запослених: 47 наставника,  два стручна сарадника, директор, организатор практичне 
наставе, вежби, вежби у блоку и професионалне праксе, секретар, два административна 
радника, седморо помоћних радника, један домар и један техничар одржавања, са укупним 
процентом ангажовања од 50,00 норми ангажовања. Број запослених, као и проценат 
ангажовања, је остао исти.   

На почетку наставне године у школи је било 350 ученика у 14 одељења, а на крају 
наставне године 340  ученика. Осипањем ученика током наставне године: исписивањем-7, 
дошли смо до крајњег биланса од 10 ученика мање. (Детаљније о флуктуацији ученика може 
се видети у Анализи успеха и владања на крају свих  квартала појединачно). 
 

      
Остваривање и евалуација Годишњег плана рада Школе 
Реализација редовне наставе, допунске, додатне, припремне ... 
 Редовна настава  реализована је у потпуности, а планирани исходи остварени су код 
99,75% ученика.  

Настава се одвијала у школи кроз теоријске часове, часове вежби и блок наставу, а у 
привредним организацијама кроз часове практичне наставе и блок наставу. Сарадња са 
привредним објектима (ужом и широм друштвеном средином) текла је уз обострано 
задовољство.. 

 
 

Образовни профили 
Списак образовних профила школске 2021/22. по подручјима рада дат је у табели: 

Р. бр. 
Економија, 

право и 
администрација 

1. Економски техничар 

2. Техничар обезбеђења 

3. Комерцијалиста 
4. Финансијски администратор 

Р. бр. 
Трговина, 

угоститељство и 
туризам 

1. Трговац 

2. Конобар 



 

3. Кувар 

4. Туристичко-хотелијерски техничар 

Број одељења и ученика 
У Школу се у школској 2021/22. години уписало 350 ученика, током године је исписано 10. 
Школске 2021/22. године формирано је 14 одељењa. 
На крају школске године укупан број ученика је 340. 
Број ученика по разредима на крају школске године: 84 ученика I разреда, 103 ученика II 
разреда, 79 ученик III разреда и 76 ученика IV разреда. 

Облици образовно-васпитног рада 
Табеларни приказ реализованог броја часова: редовне, додатне, допунске и припремне 
наставе по разредима за редовне ученике за школску 2021/22. годину. Реализовано је  
 

Редовна настава I II III IV 

Теорија 5659 5837 5616 3688 

Вежбе 2744 1589 2587 2084 

Блок настава 90 30 372 570 

Практична настава 2024 2380 2378 1208 

Практична блок 
настава 210 1280 2690 570 

∑ 10727 11116 13643 8120 
 

 

Културна и јавна делатност 
 

Школску славу, Светог Саву, обележили смо у школи пригодним програмом уз мере 
Министарства здравља. 

Дан Школе обележили смо обележили 12.и 13.такође уз прописане мере. Ученици 
нису били укључени у обележавање јер је највећа брига и жеља да сачувамо њихово здравље 
док ће за прославе бити укључени када нам време буде то дозволило.  
 
Хуманитарне акције 
 

Ученици су учествовали у хуманитарним акцијама добровољног давања крви. 
 

Школски календар 
 

Испоштовали смо школски календар. Обележили смо пригодним текстовима: Дан 
сећања на жртве у Другом светском рату, Дан примирја у Првом светском рату, Дан сећања 
на жртве холокауста као и све остале значајне датуме из Календара Покрајине.  
 

 

 



 

 
 

Извештај о раду стручних органа, тимова и Педагошког колегијума 
 

Током читаве школске године били су активни: Наставничко веће, Педагошки 
колегијум, Одељењска већа, Стручна већа, Тим за самовредновање и Тим за развојно 
планирање, Тим за развој школског програма. У оквиру овог Тима за развој школског 
програма, били су активни следећи тимови: 

Тим за допунску и додатну наставу (резултати су наведени у склпоу дела о настави), 
Тим за активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, сомоиницијатива и подстицање предуз.духа 
Тим за културне активности,  
Тим за слободне активности школе,  
Тим за каријерно вођење и саветовање,  
Тим за заштиту човекове средине,  
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  
Тим за школски спорт,  
Тим за сарадњу са локалном самоуправом,  
Тим за сарадњу са породицом,  
Тим за организацију екскурзија, излета и посета,  
Тим за безбедност и здравље на раду,  
Тим за нове образовне профиле,  
Тим за маркетинг школе,  
Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника,  
Тим за инклузивно образовање и  
Тим за подршку Ученичком парламенту.  
Током године радили су и други Тимови од значаја за рад школе: Тим за ослобађање 

ученика од наставе и награђивање ученика, Тим за конкурсе и јавне позиве, Тим за сарадњу 
са Црвеним крстом, Тим за здравствену превенцију.  

Извештаји свих ових стручних органа, тимова и колегијума, чине саставни део овог 
извештаја. 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О РАДУ 

ДИРЕКТОРА 
 

(од 11.11.2021. до 15.01.2021. године) 
 
 

Дана 11. новембра преузела сам функцију в.д. директора Економско-
трговинске школе у Кикинди од претходног директора Томислава Бартолића.  

Званична примопредаја није извршена али је претходни директор рекао 
да ће нам бити на располагању за шта год треба, што је до данашањег дана и 
било. 

У школи је 350 ученика. У периоду од 11.11.2021. до 23.12.2021. године 
настава се одвијала редовно у учионицама. 

 



 

Рад на овом месту започела сам са покренутим дисципинским поступком 
против запосленог Вука Влашића, и који још увек траје у отежаним условима, 
због неодазивања родитеља ученице да дају изјаву. 

 
У току су радни спорове пред Основним судом у Кикинди, везане за 

топли оброк и регрес ( 9 тужби) и ИОП (2 тужбе). 
 

 План и програм свих образовни профила је успешно реализован што се 
може видети у Извештају о реализацији Годишњег плана рада Школе за прво  
полугодиште. 
 
 Тимови који су формирани у Школи добро раде, тако је и у овом периоду 
задржан ниво квалитета и функционисања, где бих издвојила рад Тима за 
безбедност, Тима за самовредновање, Тим за развојни план Школе, као и Тим 
за израду пројеката за побољшање ученичког стандарда. 
 

Ценус за ову школску годину успешно нам је одобрен у месецу 
новембру. 
 
 
 Економско-трговинска школа је на основу консултација са 
председницима актива и Одлуком Наставничког већа и Школског одбора 
предложила следеће план уписа у први разред школске 2022/2023. године: 
 
 Подручје рада- Економија, право и администрација: 

1. Економски техничар -30 ученика –у четворогодишњем школовању 
 
Подручје рада- Економија, право и администрација и Трговина, 
угоститељство и туризам: 

2. Комерцијалиста- 30 ученика–у четворогодишњем школовању 
 
 
Подручје рада-  Трговина, угоститељство и туризам: 

1. Кувар - 30 ученика–у  трогодишњем школовању 
2. Конобар/Трговац - 15/15 ученика –у трогодишњем школовању 

 
Укупно: 120 ученика. 
 
Почетком новембра добијена је верификација од Покрајинског 

секретаријата за нови образовни профил правно - пословни техничар, подручје 
рада Економија, право и администрација, у четворогодишњем трајању.  

 
Зимски распуст за ученике је почео 24.12.2021. године и трајао је до 

10.01.2016. године, а након тога смо кренули са комбионованим моделом 
наставе. У току зимског распуста за ученике са недовољним оценама, као за 
ученике који желе додатни рад, организована је допунска и додатна настава. 



 

 
Трудили смо се да искористимо распуст и средимо просторије у обе  

наше зграде. Реновирали смо информатичке кабинете и припрему, које 17 
година, колико радим у овој школи, нису кречени. Променили смо климе које 
годинама нису биле у функцији и нарочито је било проблема да се настава 
одвија током летњег периода и током одржавања матурских испита. 

 
У згради Војводе Путника 2, спао је и полупао се цреп на једном делу 

крова на згради. То је поправљено и очишћени су олуци у обе зграде. 
 
Направљена су два гола и постављена на спортском терену. Промењене 

су сломљене даске на клупама испред терена и у амфитеатру у згради Војводе 
Путника 2. 

 
У школи је изузетно велика потреба за информатичког опремом јер је 

већина дотрајала и покварена па смо купили три рачунара за потребе наставе и 
администрације. 

 
Купљена су два индукциона решоа, угоститељски тањири, ецајг, 

шољице, посуде за потребе куварског и конобарског кабинета. 
 
Набавка две фотеље и 20 столица за ученике за учионицу бр. 27. 
 
Дежурана је била веома руинирана, окречена је а била је планирана и 

канцеларија директора и секретаријат међутим 5. на 6. јануар 2022. године, из 
учионица Гимназије излила се велика количина воде у наше просторије и 
потопљено је приземље наше зграде у Доктора Зорана Ђинђића (канцеларија 
директора, ходници, секретаријат). Том приликом уништена је делимично 
канцеларија Секретаријата а потпуно канцеларија директора. Обрушио се 
плафон, уништена је телефнска централа, видео надзор, телевизор, подови у 
обе канцеларије, фотокопир и скенер апарат, школска документација. 
Наквашен је и намештај у канцеларији директора, као и клима уређај. 
 

Контакти и договори око будућих сарадњи са школама из Соко Бање, 
Темишвара и Корчуле и куварском асоцијацијом из Румуније. 

Договор и учешће у програму размене наставника и ученика са 
образовним центром из Немачке. 

 
У наредном периоду приоритети за Школу ће бити: 

 
- припрема и организација Републичког такмичења из Рачуноводства 
- набавка информатичке опреме - уколико буде било могуће учешћем на 

конкурсима 
- адаптација постојећег простора у згради Школе у Улици војводе Путника 

2 – под у информатичким кабинтима и припреми, фарбање врата. 



 

- наставак рада на квалитетнијем образовно-васпитном раду ангажовањем 
свих запослених 

- сређивање дела зграде у Војводе Путника 2 и уколико буде било 
дозвољено, постављање ограде и затврање простора када настава није у 
току због сталних оштећења која се врше од стране непознатих лица, 
током вечерњих сати и током викенда или када није настава у нашој 
школи. 

- наставак рада на самовредновању Школе;  
- наставак праћења оправданих и неоправданих часова ученика и 

проналажења начина смањења истих-предвиђено Развојним планом 
Школе; 

- превенција и едукација у погледу насиља, злостављања и занемаривања 
ученика; 

- припреме за екстерну евалуацију Школе од стране Школске управе 
Зрењанин; 

- наставак активног праћења и конкурисања на пројектима за побољшање 
ученичког стандарда 

- Учешће у Еразмус програмима 
 

  
 
 
 
 



 

И З В Е Ш Т А Ј 
О РАДУ 

ДИРЕКТОРА 
 

(од 15.01.2022. до 31.08.2022. године) 
 

• Током школске године колектив школе је успешно реализовао задатке 
предвиђене  Годишњим планом рада школе.  

• Приликом израде распореда часова водило се рачуна о  критеријумима за 
израду распореда свих облика наставе. 

• Обезбеђиване су благовремено замене одсутних радника.  
• Припремала сам и руководила радом седница Наставничког већа.  
• Обављала сам разговоре, посећивала часове, упућивала у рад наставнике, 

сарађивала са  стручним сарадником- психологом ради подизања 
квалитета наставе.  

• Пратила сам планирање и припремање наставе, ефикасност организације 
и дисциплину у одељењима, креативност наставника, примену 
различитих облика рада прилагођених потребама ученика, начин 
подстицања и мотивисања ученика, способност оспособљавања ученика 
за сараднички рад и рад у малим групама, однос наставника и ученика, 
ниво и квалитет ученичког знања.  
 
 
Почетак другог полугодишта започели смо санацијом хаварије која се 

десила у ноћи између 5. и 6. јануара 2022. године када је дошло до изливања 
веће количине воде у приземљу наше школе из просторија Гимназије. 
Просторије у приземљу су реновиране и купљен је оштећен инвентар. Исто 
тако, набављен је ситан инвентар за куварски и конобарски кабинет. 
Настава се изводила током целог полугодишта редовно, по плану и програму. 

У току полгодишта имали смо пробну Државну матуру и имали посету 
начелнице Школске управе. Поступак је спроведен квалитетно и према 
упутствима Министарства просвете. 
У периоду од априла до краја школске године Школа је била ускраћена 
присуства и рада школског психолога и правника школе па су поједини 
наставници и ја лично изнели цео процес својим великим ангажовањем и 
трудом на чему сам им неизмерно захвална.  

У овом периоду смо конкурисали за пројекте код Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице везано за набавку опреме – телевизора и „Фер игром сви 
побеђују“. „Фер игром сви побеђују“ је успешно реализован док је други везан 
за набавку опреме иу поступку и  чекамо уплату средстава како бисмо га 
успешно завршили. 

Исто тако, поднели смо предлог пројекта код Министарства правде у 
износу од преко 480.000,00 динара за набавку конвектомата за куварски 
кабинет који нам је одобрен. Потписани су уговори и започета јавна набавка и 
након уплате настава ће бити обогаћена најсавременијом пећи. 



 

 
Предлог плана уписа за наредну 2022/23. школску годину је сачињен на 

основу предлога стручних већа, локалне самоуправе и Привредне коморе. 
 
У току априла обавештени смо да су нам одобрени за упис у школску 

2022/2023. следећи планирани профили: 
 
1. Економски техничар – 30 ученика 
2. Комерцијалиста – 30 ученика 
3. Кувар 30 ученика 
4. Конобар/Трговац – 15 ученика/15 ученика 

 
8. и 9. априла 2022. били смо домаћини Републичког такмичења из 

Рачуноводства и представили смо нашу школу и град на најбољи могући 
начин.  
 

Након успешне реализације завршних и матурских испита у јуну, школа 
је спремно дочекала и успешно реализовала упис у следећу школску годину. 
Упис ученика у први разред обављен је 14. и 15. јула 2022. године. 

 
Показало се и ове године велико интересовање за нашу школу тако да су сви 
смерови максимално попуњени осим смера комерцијалиста где је остало девет 
слободних места. 
 Током целог полугодишта имали смо посете просветне и санитарне 
инспекције када смо утврђене неправилности које су настале претходних 
година успешно отклонили и законски усагласили. 
 У августу месецу смо добили донацију кроз пројекат Министарства 
просвете и попунили бирое и кабинете са 60 комплета рачунара и једним 
штампачем. 
 Током распуста активности су биле свакодневне тако да смо спремно 
дочекали нову школску годину са 341 учеником у 14 одељења. 
 
  
 
 



 

Планирање сам започела у јулу, заједно са колегом Емилом Хофгезангом, 
одмах после уписа ученика у први разред, како бисмо  знали колико ћемо 
часова имати по предметима и који број предавача нам је потребан.  
Извршена је подела предмета по наставницима, додељена одељењска 
старешинства и  остала задужења у оквиру 40-часовне радне седмице. 
Предлоге о подели дала су стручна  већа, а потом је уз моје присуство рађена 
анализа и корекција.  
 
Школска година је започела уз поштовање прописаних епидемиолошких мера 
по одлуци МПНТ тј. Тима за праћење и координисање примене превентивних 
мера у раду школе.  
Почетком августа Секретаријату за друштвене делатности градске управе 
поднет је финасијски план материјалних трошкова школе и поднет предлог 
ребаланса буџета за текућу годину.  
Постоји континуирана сарадња са локалном самоуправом, Школском управом, 
Покрајинским секретаријатом за образовање, Министарством просвете, 
Заједницом економских школа као и са партнерима из привреде. 
 
 
                                                                                            Директор Школе 

                     Тања Радованов 
 

                                                                                                     
М. Сц. дипл. инж. информатике 

 
 



 

Извештај о реализованим седницама Наставничког већа током првог  и 
другог полугодишта школске 2021/2022. године 
 
 
У Економско-трговинској школи у Кикинди, током првог полугодишта 
школске 2021/2022. године, реализовано је 9 седница Наставничког већа, на 
којима су вођене дискусије, донете одлуке и усвојене следеће тачке дневног 
реда: 
 
1. Анализа успеха ученика на крају школске 2020/2021. године 
2. Организација првог наставног дана: 
сатница за 1. септембар школске 2021/2022. године 
распоред учионица за школску 2021/2022. годину 
нулти час – задужења за одељењске старешине, спискови   ученика (за СО 
Кикинда, Аутопревоз, Школски диспанзер и Секретаријат Школе) 
3.  Календар рада Школе за школску 2021/2022. годину 
4. Усвајање Извештаја о раду директора за школску 2020/2021. годину 
5.  Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за школску 
2020/2021. годину 
6.  Усвајање Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. годину са 
посебним освртом на: 
7. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању 
8. Усвајање Извештаја о самовредновању 
9. Извештај о реализацији Тима за развојно планирање 
10. Усвајање Елабората за смер Правно пословни техничар 
11. Предлог плана уписа за ванредне ученике и то за: доквалификацију, 
преквалификацију и специјализацију 
12. Ослобађање ученика од наставе физичког васпитања 
13. Одсуство ученице са наставе за период од пет радних дана 
14. Молба за одсуство са наставе   ученика Николе Палатинуша, 3.3  
15. Анализа успеха и владања на крају првог квартала школске 2021/2022. 
године 
16. Информација о преласку ученика Горана Лакатуша, 3.3 са редовног на 
ванредно школовање                                                                     
17. Предлог чланова комисије за избор директора по конкурсу 
18.  Усвајање предлога Плана уписа  за редовне и ванредне ученике 
29. Информација о новом Правилнику о стручном усавршавању 
20. Извештај о изложби радова ученика о совама у Културном центру 
21. Извештај са манифестације Совембар 
22. Извештај са манифестације Дани лудаје 
23. Преиспитивање предлога Плана уписа за школску 2022/2023.годину 
24. Разно                                         



 

       Током током другог полугодишта школске 2021/2022. године, реализовано 
је 18. седница Наставничког већа, на којима су вођене дискусије, донете одлуке 
и усвојене следеће тачке дневног реда: 
 
    1. Преиспитивање предлога Плана уписа за школску 2022/2023.годину за 
ванредне ученике 

    2.  Усвајање Извештаја о раду в.д. директора у првом полугодишту 
    3. Усвајање Извештаја о анализи успеха и владања у првом полугодишту 
    4.   Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за прво 
полугодиште 
    5. Усвајање Извештаја о реализацији Развојног плана за прво полугодиште 
     6.   Усвајање Извештаја о реализацији Плана за самовредновање за прво 
полугодиште    
    7. Усвајање Извештаја о реализацији стручног усавршавања за прво 
полугодиште 
      8. Усвајање Плана израде писмених провера за трећи квартал у школској  за 
школску 2021/2022. години 
      9.   Одређивање рока за израду ИОП-а за трећи квартал 
     10.  Ослобађање ученика од наставе физичког васпитања 
     11.   Захтев за пребацивање ученице Тијане Олах на ванредно школовање 
      12.  Упознавање чланова Наставничког већа с догађајем од 22. 03. 2022. 
године 

13. Одлука појачаног дежурства наставника и помоћног особља 
14. Упознавање с протоколом за пилот државну матуру 
15. Припрема матурског и завршног испита 
16. Исказивање предлога за представнике чланова Школског одбора из реда 

запослених 
17.  Анализа успеха и владања на крају 3. квартала 
18.  Обавештење о измени школског календара 
19.  Извештај са  Сајма образовања у Новом Саду 
20.  Извештај са  Сајма туризма у Београду 
21.  Извештај са IT Open-а у Суботици 
22.  Извештај са Републичког такмичења из рачуноводства 
23.  Списак предмета и подела часова по предметима у школској 2022/2023. 

години 
24.  Подела часова по предметима у школској 2022/2023. години 
25. Изрицање мера ученицима на основу одржаних дисциплинских 

поступака 
26.  Изрицање мера ученицима на основу одржаних дисциплинских 

поступака 
27.  Одговор Министарства просвете на наш предлог за исправку наставног 

плана код образовног профила кувар/конобар 
28.  Стварне потребе Школе (предлог да се радно место психолога замени 

радним местом педагога) 



 

29.  Одређивање рока за израду ИОП-а за четврти  квартал 
30.  Предлози за ученика генерације 
31.  Припремна и додатна настава у јунском испитном року 
32.  Избор ученика генерације 
33.  Одељењске старешине у 1. разреду за школску 2022/2023. годину 
34.  Комисије за упис ученика у први разред за школску 2022/2023. годину 
35.  Анализа успеха и владања на крају другог полугодишта  школске 

2021/2022. године  
36.   Усвајање Школског програма за наредне четири године 
37.   План одржавања допунске наставе у августу 
38.   Утрошак ђачког динара за школску 2021/2022. годину 
39.   Предлог ђачког динара за школску 2022/2023. годину 
40.   Извештај Тима за развојно планирање 
41.    Комисије за упис ученика у први разред у школској 2022/2023. години 
42.   Подаци с уписа за школску 2022/2023. Годину 
43.  Организовање поправног испита за ученике у августовском испитном 

року 
44.  Организовање мтурских  испита за ученике у августовском испитном 

року 
45.  Организовање уписа ученика у 2. 3. и 4. разред 
46.  Организација првог наставног дана: сатница за 1. септембар школску 

2022/2023. годину (распоред учионица, нулти час – задужења за 
одељењске старешине, спискови ученика  за СО Кикинда, Аутопревоз, 
Школски диспанзер и Секретаријат Школе) 

47.  Клендар рада  за школску 2022/2023. годину 
48.  Планирање екскурзија за школску 2022/2023. Годину 
49.  Разно   
 
 

 
         

 

                                                   
       
        Записничар: 
Љубица Колунџић,  
професор српског језика и књижевности 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЕТШ ЗА ПРВО И ДРУГО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

 
 

 

 

МЕСЕЦ 
 

АКТИВНОСТИ ЗАДУЖЕЊА МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈА 

АВГУСТ/ 
СЕПТЕМБАР 

Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
утврђивања 
разрађивања 
стратегије рада 
у условима 
епидемије Covid 

Састанак 
директора и 
Колегијума 

Дир. 
канцеларија 

Састанак  
+ 
 

АВГУСТ/ 
СЕПТЕМБАР 

Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
утврђивања 
Плана писмених 
провера дужих 
од 15 минута за 
први квартал 

Састанак 
директора и 
Колегијума  

Дир. 
канцеларија 

Састанак  
 
+ 

СЕПТЕМБАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
постављања 
циљева за нову 
школску годину 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак - 

 Заузимање 
заједничког 
става  и 
усаглашавање 
критеријума 
помоћу 
Правилника  о 
оцењивању и 
понашању и 
сарадња на 
нивоу НВ 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак + 

 Израда 
индивидуални
х планова за 
ученике (ако се 
укаже потреба) 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак + 

ОКТОБАР 
 
 
 
 
 

План уписа за 
школску 
2022/2023. 
(предлози 
Стручних већа) 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
утврђивања 
Плана писмених 
провера дужих 
од 15 мин. за 
други квартал 

Састанак 
директора и 
Колегијума  

Дир. 
канцеларија 

Састанак + 

НОВЕМБАР Одређивање 
смерова за 
2022/2023. шк. 
годину 
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
A. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

Предлог већа и 
састанак НВ 

 Израда 
индивидуални
х планова за 
ученике првог 
разреда (ако се 
укаже потреба) 
 
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак Тим за 
инклузију 

ДЕЦЕМБАР 
 
 
 
 
 
 

Извештај 
председника СВ 
о реализацији 
планираног 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

Померено за 
јануар, рок је 
17.1.2022. 

 
 
 
 
 
 

Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
утврђивања 
Плана писмених 
провера дужих 
од 15 мин. за 
трећи квартал 
 
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак Померено за  
јануар  

ЈАНУАР Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
постављања 
циљева за друго 
полугодиште и 
извештај о 
реализованости  
планираног за 1. 
полугодиште 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

 



 

 Израда 
индивидуални
х планова за 
ученике (ако се 
укаже потреба) 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак  

ФЕБРУАР План уписа за 
школску 
2022/2023. 
годину  
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

 

МАРТ Договор 
директора Т. 
Радованов и 
чланова 
Колегијума за 
прославу Дана 
школе и 
Републичко 
такмичење 
 
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
психолог 
 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

 

 Израда 
индивидуални
х планова за 
ученике првог 
разреда (ако се 
укаже потреба) 
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор  
и А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак  

 Састанак 
директора и 
Колегијума ради 
утврђивања 
Плана писмених 
провера дужих 
од 15 мин. за 
четврти квартал 
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 
 
 
 
 
 
 

Дир. 
Канцеларија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Састанак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАЈ Договор за 
организацију 
матурских 
испита и 
матурске вечери 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
Кристина 
Михајлов 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а и одељ. 
старешине 
4. године 
 

 

ЈУН 
 
 
 
 

Предлог Плана  
Колегијума за 
2022/2023.  
 

Сви чланови 
Колегијума, 
директор и 
А. 
Обрадовић 

Дир. 
канцеларија 

Састанак 
свих 
чланова 
Колегијум
а 

 



 

 
У току 
школске 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-разматра 
питања и даје 
мишљење у вези 
са пословима 
директора из 
члана 62. закона 
која се тичу 
тачака: 
1. планирање и 
организовање 
остваривања 
програма 
образовања и 
васпитања и свих 
активности 
установе 
2. старање о 
осигурању 
квалитета , 
самовредновању, 
остваривању 
стандарда 
постигнућа и 
унапређивању 
ОВ рада 
3. старање  о 
остваривању 
развојног плана 
установе 
5. сарадња с 
органима 
јединице локалне 
самоуправе, 
организацијама и 
удружењима 
6. организовање и 
вршење 
педагошко-
инструктивног 
увида и праћење 
квалитета ОВ 
рада и педагошке 
праксе и 
предузимање 
мере за 
унапређивање и 
усавршавање 
рада наставника, 
васпитача и 
стручног 
сарадника 
7. планирање и 
праћење стручног 
усавршавања и 
спровођење 
поступка за 
стицање звања 
наставника, 

    



 

васпитача и 
стручног 
сарадника 

 

Напомена: Одржано је седам састанака и теме састанака се налазе у записнику ПК. 
 
 
 
 
       

            Д. Јованов, записничар ПК 
 



 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ШКОЛСКЕ 2021/22. 
ГОДИНЕ 

 
 
Током школске 2021/2022. године одржано је 7 редовних седница Ученичког парламента. 
У саставу ученичког парламента налазило се 28 ученика (по два представника из сваког 
одељења), записничар Милица Бодирожа (ученица 4.1 одељења), потпредседник Тијана 
Ивковић (ученик 4.3 одељења) и председник парламента Дуња Шебек (ученица 4.3 
одељења). 
Поред активности које су биле обухваћене у извештају о раду за прво полугодиште, у току 
другог полугодишта реализоване су , између осталог и следеће активности: 

1. организација пријема такмичара поводом Републичкот такмичења из рачуноводства у 
Школи, 

2. организација и вођење групе гостију у обилазак града током Републичког такмичења 
из рачуноводства 

3. одлазак матураната на предавање у вези безбедности у саобраћају, 
4.  матурски плес, 
5. договор око куповине мајица за матуру,  
6. организација матурске журке  и матурске вечери. 

Сви представници ученичког парламента, од почетка школске године, су чланови групе 
„Parlament ETS KI“ на друшвеној мрежи Месинџер, тако да су благовремено информисани 
од стране координатора Наташе Крстић, заменика координатора Мирјане Секулин и  
председника парламента Дуње Шебек, а исто тако су међусобно размењивали информације, 
идеје и преносили исте другарима у одељењу. 
 
 

 
      Координатор рада Ученичког парламента 

             ________________________________ 
                    (Наташа Крстић, професор) 

 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ШКОЛЕ 
 
 

Извештај стручног већа за математику за 2021/2022. школску 
годину 
 
 
Месец Активности Задужења Где Како Реализација 
Септембар Усаглашавање 

и анализа 
глобалних и 
оперативних 
планова из 
математике и  
Договор о 
заједничкој 
изради 
коришћењу 
материјала и 
начину 
одржавања 
наставе  

Сви 
професори 
математике  
 

Зборница, 
кабинет за 
математику  

Договор, 
састанак 

Реализовано 

Октобар Анализа 
распореда 
планираних 
писмених и 
контролних 
задатака, 
тестова . 
Анализа тока 
наставе. 

Сви 
професори 
математике  
 

Кабинет за 
математику 

Анализом 
резултата 
,договор, 
састанак 

Реализовано 

Новембар Анализа 
резултата у 
првом 
тромесечју и 
договор о 
задужењима 
додатне и 
допунске 
наставе 

Сви 
професори 
математике  
 

Зборница, 
кабинет за 
математику 
и  

Анализом 
резултата, 
договор 

 
Реализовано 

Децембар Договор о 
учешћу на 
семинарима 
 

Сви 
професори 
математике  
 

Зборница, 
кабинет за 
математику 
и  

Договор, 
састанак 

Реализовано 

Јануар Aнализа рада 
и успеха у 
првом 
полугодишту 
Анализа тока 
наставе 

Сви 
професори 
математике  
 

Зборница, 
кабинет за 
математику 
и учионица 

Анализом 
резултата, 
договор  

Реализовано 

Фебруар Договор о 
уџбеницима за 

Сви 
професори 

Учионице у 
школи 

Договор, 
састанак 

 



 

следећу 
школску 
годину и 
учешћу на 
такмичењу 
 „Кенгур без 
граница ... 

математике  
 

Кабинет за 
математику  

Март Анализа 
резултата у 
трећем 
тромесечју. 
Анализа тока 
наставе. 

Сви 
професори 
математике  
 

Учионице у 
школи 
Кабинет за 
математику  

Договор, 
састанак 

Реализовано 

Април Анализа 
наставних 
планова и 
планирање 
припрема за 
полагање 
матурског 
испита из 
математике  за 
следећу 
школску 
годину 

Сви 
професори 
математике  
 

Учионице у 
школи 
Кабинет за 
математику  

На основу 
правилника и 
упутстава 
Министарства 
за образовање 

Реализовано 

Мај  Анализа 
резултата рада 
успеха 
ученика и 
резултата 
такмичења 

Сви 
професори 
математике  
 

Зборница, 
кабинет за 
математику  

Анализом 
резултата 
договор, 
састанак 

Реализовано 

Јуни Анализа 
резултата рада 
успеха 
ученика,  
Анализа тока 
наставе 

Сви 
професори 
математике  
 

Зборница, 
кабинет за 
математику  

Анализом 
резултата 
договор, 
састанак 

Реализовано 

 
Одржано  осам   састанка стручног већа. Чланови већа су професори Иличин Љубица и 
Надежда Поповић. До доласка Надежде Поповић са боловањe, њу је заменио Мирко 
Вукобрат.   
Поред планираних активности које су реализоване стручно веће за математику је дала 
свој предлог за упис у 2022./2023. школску годину. Чланови већа су се договорили да ће 
поред планираних уџбеника користити и Збирку из финансијске математике аутора Наде 
Ранковић, у издању Круга. Како нема адекватних уџбеника за финансијске 
администраторе и економске техничаре, то ће у наредном периоду плаирања уџбеника 
бити уврштено за ова одељења. 
 Настава је одржавана редовно у школи. Одељења у којима  је  двоје или више ученика 
позитивнио на ковид вирус су прелазили у трајању од 10 дана на онлајн наставу. Друго 
полугодиште је почело  онлај наставом, затим се прешло на кобиновани модел. Крајем 
фебруара се прешло на редовну наставу.  Уочен је већи степен опуштености код ученика 
док су на онлајн настави. Професори су пратили упутсва Министарства просвете о 



 

оцењивању и одржавању писмених провера. Све писмени задаци, по наставном плану и 
програму за школску годину,  су одржани. 
Чланови већа су користили Гугл учионицу и Вибер. Размењивана су искуства и наставни 
материјал и уједначаван критеријум оцењивања у новонасталој ситуацији.  Уз велико 
залагање професора наставни план и програм је реализован. Чланови већа имали су 
одличну сарадњу са мадиотекаром, психологом и библиотекаром школе. 
На стручном већу су  обрађиване теме из стручне литературе, похађани су семинари.  
Чланови већа су дежурали на изради матурских радова. Одслушани су Вебинари о 
пилотирању државне матуре и први пут је одржана пробна матура. Резултати из 
математике су били лоши – разлози су бројни.  Професори су прегледали задатке по 
кључу које је доставило Министарство просвете. 
  Сви чланови стручног већа су држали допунску наставу по потреби. У децембру је одзив  
ученика на допунској настави био лош.  У току школске године су ученици ревносније 
долазили на допунску наставу.  8 ученика је упућено на поправни испит. Поправни испит 
је положило 7 ученика, а једна ученица се није појавила на поправном испиту. 
  Поједини ученици су подстицани за учешће на такмичењима , али на крају су одустали. 
Додатна настава и припрема за такмичење  нису реализовани због здравствених 
околности  и мање заинтересованости ученика  у  току ове школске године.   
 

  Љубица Иличин 
 
 

 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  ЗА  2021/2022. годину 

                                                                                                                 
-настава је реализована у складу са планом и програмом. 
- 
   
Oпштинска,окружна и међуокружна такмичења: 1.полугодиште:- општинско   
такмичење у баскету 3*3 одржано је у Кикинди.Женска екипа, у саставу- Невена 
Галић 3.1, Дејана Утржен 4.1, Ивана Коцкар 4.1   освојила 1. место. Општинско 
такмичење у фудбалу одржано је у дворишту школе. Мушка екипа освојила је 2. 
место. Општинско такмичење у атлетици одржано је у дворишту школе на коме је 
ученик 3.2 Ивић Небојша освојио 1.место у дисциплини бацање кугле. 
2.полугодиште:- На такмичењу у Зрењанину (СОШОВ - одржано од 19.05- 
22.05.2022), женска екипа у истом саставу је освојила 6.место,у баскету 3*3. 
Републичка такмичења: -       
Јесењи крос: није одржан  
Пролећни крос:-одржан у дворишту школе 
 
Идеје и предлози који би побољшали квалитет рада стручног већа: 
-приликом формирања распореда часова,смањити број часова кад су два одељења у 
сали тј. да сала у току смене буде увек искоришћена 
 
Време:школска 2021/2022. 
 
 
 

                                Александар Борић 
 
 
 



 

Извештај о активностима Актива економиста за друго полугодиште 
школске 2021/2022.год. 

 
 

 
 
У другом полугодишту школске 2021-22., професори економске групе предмета су обавили 
следеће активности: 
 

 
У реализацији практичне наставе професори воде рачуна да ученике  упуте углавном 
у привредна друштва која обављају сличне послове онима који се симулирају у раду 
на часовима Финансијско -рачуноводствене обуке, Обуке у виртуелном предузећу, 
Рачуноводства, Агенцијског и хотелијерског пословања и Трговинског пословања.  

 
Стручна усавршавања у организацији Центра за стручно усавршавање у Кикинди, као 
и у online настави због актуелне ситуације проузроковане појавом COVID-19 у 
периоду од јануара до  ове године ( извештаји наставника су у регистратору Већа, а 
сертификати се налазе код њих или ће их тек добити у наредном периоду). 
 

Извештаји за актив економиста: 
1. Наташа Крстић: - Извештај са сајма образовања 

- Извештај са сајма туризма 
- Извештај са IT open 
- Извештај са обуке „Имплементација матурског испита по новом 

концепту“ 
- Извештај са организације дочека гостију и обиласка града у току 

републичког ракмичења из Рачуноводства 
2. Мирјана Секулин:  – Извештај са Фрушкогорског маратона 
3. Јасна Грбић: - ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИК“ 
4. Ружица Глушица: - Извештај са вебинара за наставнике средњих школа: Све о 

државној матури 
- Извештај са вебинара за наставнике средњих стручних школа: 

Државна стручна матура и завршни испит 
- Извештај са предавања: Моја Јunior Аchievement (Достигнућа 

младих) прича – Небојша Бјелотомић 
- Извештај са предавања: Шта су дигиталне маркетинг кампање 
- Извештај са семинара: Заштита деце са сметњама у развоју у 

случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и 
насиља 

5. Станислав Завишин: - ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДАВАЊА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 
ИЗ СУБОТИЦЕ ПОВОДОМ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА 
У ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У КИКИНДИ 

6. Ивана Којић: - Извештај са републичког такмичења из Рачуноводства 
- Извештај са вебинара „Улога установа образовања и васпитања у 

борби против трговине људима“ 
 
У априлу је одржано републичко такмичење из Рачуноводства. 
 
У другом полугодишту је одржано 5 састанака. 



 

 
Припрема за матуру је одржана за ученике матуранте, као и допунска настава за 
ученике којима је то потребно  
 

 
Матурски испити су успешно реализовани за ученике 4.1, 4.2, 4.3 и 3.4 одељења. 
 
Кикинда, 30.08.2022.год.      Подносилац извештаја 

            
        ___________________ 

     (Мирјана Секулин) 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗ. И КЊИЖ. ЗА ПРВО И ДРУГО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

 
МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

 
 

ЗАДУЖЕЊА МЕСТО НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈА 

ЈУН Избор издавача за 
уџбенике за наредни 
период 
 

Сви чланови 
Већа 

Зборница Састављање 
писаног 
извештаја 
после састанка 

+ 

СЕПТЕМБАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подела задужења, 
израда плана 
одржавања 
писмених задатака , 
плана корелације са 
другим предметима 
и предстојећих 
семинара,праћење 
стручног 
усавршавања 

Сви чланови 
Већа 

Зборница Састављање 
планова на 
састанку Већа 

+ 

Упознавање првака 
с постојећим 
секцијама у оквиру 
Већа 

Сви чланови 
Већа 

Учионице Промоцију 
врше стари 
чланови 
секција 

Ученици 
упознати, али 
због тренутне 
ситуације 
секције, 
реализација је 
онемогућена 

Наручивање  и 
набавка уџбеника за 
професоре и лектире 
за одређен разред–  
печатирање, 
завођење у 
инвентарну књигу 
и унос у компјутер 
 
Зидне новине: 
Дани лудаје 
 

Емилија  
Јанков 
 
 
 
 
 
 
 
Колунџић и 
Јанков 

Библиоте
ка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиоте
ка 

Професори и 
ученици 
састављају 
спискове по 
каталогу 
 
 
 
 
Професори и 
ученици 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

ОКТОБАР 
 
 
 

Посета Сајму књига 
и образовања 

Софија 
Милићев и 
сви чланови 
Већа 

Београд Аутобусом - 

 
 
 
Зидне новине: 
Школска лектира и 
савремени писци 

  
 
 
 
Љ. Колунџић 
и Е. Јанков 

 
 
 
 
Медијате
ка 

 
 
 
Професорка и 
ученици 

 
+ 

НОВЕМБАР Организовање 
допунске наставе по 
потреби 

Сви чланови 
Већа 

Учионица Професорка и 
ученици 

Није било потребе 

Стручно 
усавршавање 
 
 
 

Сви чланови 
Већа 

Центар за 
СУ 

Семинар Формативно 
оцењивање 



 

Избор профила за 
2022/2023. 
 
Презентација 
стручних књига 
В. Јеротић: Милан 
Ракић и религија 
В. Јеротић: Само 
дела љубави остају 
В.Јеротић: 50 
питања и 50 
одговора 

Сви чланови 
Већа 
 
 
 
Д. Јованов 
 
Љ. Колунџић 
 
Р. 
Цветковић 

Зборница 
 
 
Зборница 

Састанак 
 
 
Састанак 

Састанак СВ 
одржан  
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

  
 
 
Зидне новине: 
Месец сова, 
Достојевски 

 
 
 
 
Љ. Колунџић 
и Е. Јанков 

 
 
 
 
Медијате
ка 

 
 
 
Професорка и 
ученици 

  
 
+ 

 ДЕЦЕМБАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодишња 
представа 
 
 
Зидне новине: 
Јубилеј 60. година 
од Нобелове награде 
Андрићу 

Д. Јованов  
 
 
 
Љ. Колунџић 
и Е. Јанков 

Медијате
ка 
 
 
 
Медијате
ка 

Професорка и 
ученици 
 
 
Професорка и 
ученици 

Због забране 
окупљања 
ученика није 
реализована 
 
+ 

 Вебинар  
Стручни скуп „Са 
стручњацима на вези 2  
безбедно током 
пандемије“ 

 

Љ. Колунџић онлајн Професор и 
предавачи 
вебинара 

+ 

ЈАНУАР Допунска настава 
(по потреби) 
 
 

Чланови СВ 
 
 

Учионица 
 
 

Професорка и 
ученици 
 
 

Није било потребе 
да се организује. 

 
 
 
 
 
 
 
АПРИЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЈ 
 

Израда зидних 
новина 
(посвећене Светом 
Сави, школским 
лектирама и 
школским 
такмичењима) 
 
 

Љ. 
Колунџић, Е. 
Јанков 

Учионица 
и место за 
зидне 
новине 

Професорка и 
ученици 

+ 

Израда зидних 
новина 
(посвећене 
Економској трибини 
и Дану школе) 

Љ. 
Колунџић, Е. 
Јанков 

Учионица 
и место за 
зидне 
новине 

Професорка и 
ученици 

 

Државна матура-
пилот 
 
 
 

Сви чланови 
СВ и 
дежурни 
професори 
 

Учионице 
 
 
 
 

Професори и 
ученици 4.1, 4.2 
и 4.3 одељења 
 
 

+ 
 
 
 
 



 

 
 
Дан посвећен 
Доситеју 
Обрадовићу 
 

 
Професор 
Душица 
Јованов 
 

 
Учионица 

 
 
Професорка и 
2.1 одељење- 
израда паноа о 
Доситеју 
Обрадовићу 
(Никола Попов 
и Игор 
Малетин) 
 

 
+ 

 
 
 
 

Учешће на 
такмичењу 
 
Освојено прво место 

(1. Ноћ музеја, 
Школски 
сајам, 
„Школа кроз 
време“- 
кратак филм 

2. Литерарни 
конкурс „ Свет 
без рата-деца 
говоре“) 
 
 

професор 
Душица 
Јованов 
 

1. На
ро
дн
и 
му
зеј 
Ки
ки
нд
а 

2. Уд
ру
же
ње 
срп
ско
-
рус
ког 
др
уш
тва 

Професорка и 
ученици 

(1. Ж
. 
У
т
р
ж
е
н, 
Д
. 
Ш
е
в
и
ћ, 
М
. 
Б
о
д
и
р
о
ж
а 
и 
М
. 
В
а
ж
и
ћ; 

2. Н
е
в
е
н
а 
П
а
р
а

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

б
у
ц
к
и
) 

Припрема за израду 
матурског испита, 
односно утврђивање 
тема за матуру 
 
Израда зидних 
новина 
(посвећене школској 
лектири, с 
такмичења и посета) 
 
 

Сви чланови 
Већа 
 
 
 
Љ. Колунџић 
и Е. Јанков 

Зборница 
 
 
 
 
Учионица 

Састанак 
 
 
 
 
Професорка и 
ученици 

+ 

ЈУН Израда матурског 
испита 

Сви чланови 
Већа и 
изабрани 
чланови НВ 

ЕТШ Матуранти + 
 
 

  
Учешће  у комисији 
за прегледање 
тестова са 
пријемног испита 
 
 
 
 

 
Одређени 
чланови СВ 

 
Основне 
школе 

  
- 
 

 Критички осврт на 
рад,откривање 
недостатака у 
раду,њихово 
отклањање  и 
израда  
извештаја о раду 
Стручног већа 
2021/2022. 
 

Сви чланови 
Већа 

Зборница Састанак + 

Током 
школске 
2020/2021. 
године 

Присуство угледним 
часовима као и 
држање угледног 
часа 
 
 

Професорка 
Душица 
Јованов 
 
 
 

Учионица Угледни час у 
2.3 одељењу 
којем су 
присуствовали 
директор Т. 
Бартолић и 
психолог А. 
Обрадовић 
 
 

Реализовано 
5.10.2021. 



 

 
Организовање књ. 
вечери 
 

Чланови СВ медијатек
а 

 - 

Стручно 
усавршавање 
 

Сви чланови 
Већа 

Центар за 
СУ 

Семинар - 
 
 
 

Састанци СВ 
 
 
 

Сви чланови 
Већа 

Зборница  Састанци су 
одржани по 
потреби и теме 
састанака се 
налазе у 
записнику СВ. 

Напомена: Стручно веће за српски језик и књижевност је у првом полугодишту 
2021/2022. одржало 5, а у другом полугодишту 6 састанака. Теме састанака се налазе у 
записнику СВ. 
 
 

    Душица Јованов, председник СВ 
 
 
 
 
 
       
  
 

 



 

Извештај о реализацији 
плана рада Стручног већа за стране језике 2021/2022. 

2. полугодиште 
 

Чланови стручног већа које чине:Софија Милићев, Соња Шимон и Милица Голушин 
су током другог полугодишта реализовали планом стручног већа за школску 2021/2022 
годину следеће активности:   
 

1. Планом предвиђен наставни програм за стране језике, који се уче у Економско-
трговинској школи, а то су енглески и немачки језик,  реализован је у свим 
одењељима од првод до 4. разреда. 

2. Током фебруара месеца реализована је посета Сајму образовања у Новом Саду – у 
реализацији  Софије Милићев, професор енглеског језика. 

3. У априлу је обележен Дан школе. У реализацији истог су учествовали професори 
енглеског језика. 

4. С обзиром да је школска година услед ковид пандемије имала врло променљив ток, 
да су информације пристизале из дана у дан и да је и синхронизација активности била 
условљена истим, то су и састанци актива били у ходу уз договарање о примарним 
активностима. 

5. Члан стручног већа Соња Шимон реализовала је следеће активности у оквиру 
стручног усавршавања:  
- „Обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне технологије-превенција 

дигиталног насиља.“ 
- „Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима.“ 
- „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације,  злостављања и насиља.“ 
6.  У јуну месецу Милица Голушин је одржала 6 часова допунске наставе за ученика 

4.2 Одељења Сантрач Драгана који је упућен на поправни испит. 
7.  За ученика 4.2 одењења Сантрач Драгана одржан је поправни испит: 17.06.2022.    

  писмени, а 23.06.2022. године усмени део поправног испита. 
8.  Са 24.06.2022. године завршен је и курс немачког језика у трајању од 30 часова за 

ученике Економско-трговинске школе, а под покровитељством Немачког удружења 
Кикинда, захваљујући ком је и Школа добила на поклон стручне књиге у вредности 
од 24000,00 динара. 

9. 30.06.2022. године чланови већа су урадили прелиминарну поделу часова,  а коначна 
ће уследити након уписа ученика 15.07.2022. године. 
 

Милица Голушин 

 



 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРАВНЕ ГРУПЕ  

ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. Године 

Стручно веће професора правне групе предмета чине професори: Емилија 
Јанков и Ержебет Леринц.  Ове школске године, Веће је реализовало скоро све што је 
било планирано. Једино није остварено „Вече беседе“ јер  за рад у секцији  није било 
заинтересованих ученика.  

Професор Ержебет Леринц је 10. марта била на Сајму образовања у Новом 
Саду, где се упознала са понудом за упис студената на факултете у Новом Саду,  
Београду, у Словенији.. Ове податке је пренела ученицима економско-трговинске 
школе. 

Посета Скупштини општине је обављена 14. марта 2022. године. Ученике 
првог два одељења, смер-техничар обезбеђења, примио је председник Скупштине, 
Младен Богдан. Он је ђаке упознао са радом Скупштине, доношењем одлука, 
најактуелнијим темама. Посету је организовала професор Ержебет Леринц. 

У оквиру наставног плана и програма за одељење 1-2, смер техничар 
обезбеђења, била је планирана и посета Основном суду у Кикинди. Професор 
Ержебет Леринц је у договору са секретаром Суда, Миленом Трајковски, ученике 
овог смера 02. Јуна 2022. године, упознала са радом ове установе. Секретар Суда је  
ученицима приказала рад судског обезбеђења, писарнице суда, одељења за извршење 
као и са решавањем парничних, ванпарничних и кривичних предмета.  

Професор, Емилија Јанков је 13.06.2022.  у оквиру блок наставе одељења 3-2, 
смер техничар обезбеђења, посетила  Црвени Крст Кикинде где су ученицима, 
активисти ове организације демонстрирали пружање прве помоћи у случају 
престанка рада срца и заустављање крварења и пружање прве помоћи код прелома и 

Јануар 
Анализа извештаја 

о стручном 
усавршавању 

Стручно 
веће Школа Аналитички и 

критички 

Реализовано/није 
реализовано 

 
Посета 
Скупштини 
општини Кикинда 

Е.Леринц Скупштина 
општина 

Израда и 
доношење 

правних аката 

да 

Фебруар   
     

Март 
Сајам образовања Стручно 

веће 
Сајам Нови 
сад Информативно 

да 

Април Прослава Дана 
школа 

Сви 
професори ЕТШ  да 

Мај “Вече беседе“ Ержебет 
Леринц 

Нова 
медијатека 

Презентација 
радова ученика 

            не 

Јун Посета основном 
суду у Кикинди 

Ержебет 
Леринц 

Основни суд 
Кикинда 

Примена 
правних аката 

             да 

 

Посета црвеном 
крсту Кикинда 

Емилија 
Јанков 

Црвени крст 
Кикинда 

Опекотине, 
повреде и 
вештачко 
дисање 

да 

 
Посета 
Ватрогасном дому 
Кикинда 

Емилија 
Јанков 

Ватрогасни 
дом Кикинда 

Гашење пожара 
и опрема за 
гашење пожара 

да 

 
Расподела 
предмета за 
наредну школ. г. 

Чланови 
Већа 

зборница договор да 

 

Договор око 
уџбеника за 

наредну школ. 
годину 

Чланови 
Већа 

зборница договор да 



 

отворених рана. Том приликом су и сами ученици вежбали пружање прве помоћи. 
Професорка, Емилија Јанков је 14.06.2022.године, у оквиру блок наставе посетила и  
Ватрогасни дом у Кикинди. Теме ове посете су биле: Употреба личних заштитних 
средстава у одређеним ситуацијама и организовање спашавања људи и материјала у 
случајевима опасности од експлозија, пожара, земљотреса као и  Одређивање степена 
загађености ваздуха отровним гасовима, парама, прашином и откривање штетних 
зрачења.   

У оквиру осталих активности, Веће је договорило  коришћење уџбеника 
Завода за уџбенике и у наредној школској години, у складу са планом коришћења 
уџбеника за период од четири године. Договорена је и урађена подела предмета за 
школску 2022/23. годину.   Професори Већа имају пуну норму и није потребно 
бодовање.  

 

Председник Већа, проф. Ержебет Леринц 



 

Извештај стручног већа за предмете биологија, хемија и физика школске 
2021/2022. године  

 

 

Месец Активности Задужења Где Како Реализација 
Јануар      
Март општинско 

квиз 
такмичење 
„Шта знаш 
о здрављу“  
 

Емила 
Кленанц у 
сарадњи 
са 
Црвеним 
крстом 

Црвени 
крст 

Организује 
Црвени крст 

Градска смотра знања 
“Шта знаш о здрављу” 
је одржана 02. 04. 
2022. године онлајн и 
на смотри је 
учествовала ученица 
Светлана Детки из  
одељења I1, али 
ученица није 
обезбедила учешће на 
покрајинској смотри 
„Шта знаш о здрављу” 
у Новом Саду.   

Април трибина 
„Бука у 
нашој 
околини“ 

Емила 
Кленанц 

У просто-
ријама 
Културног 
центра 
Кикинде 

Организује 
Културни центар 
Кикинде и 
Секретаријат за 
заштиту животне 
средине, 
пољопривре-ду и 
рурални развој ГУ 
града Кикинде у 
оквиру 
манифеста-ције 
Поздрав пролећу 

Трибина о негативним 
последицама буке по 
човеково здравље 
одржала је Мирослава 
Крнић у сарадњи са 
Заводом за јавно 
здравље. Трибини су 
присуствовале ученице 
Милица Колданов и 
Наташа Гавранчић из 
одељења 1.2 и 
професор Емила 
Кленанц. 

Мај  Вршњачка 
едукација 
„превенција 
болести 
зависности“ 

Емила 
Кленанц у 
сарадњи 
са 
Црвеним 
крстом
  

Учионице у 
школи 

Сарадња са 
волонтерима 
Црвеног крста 
ради 
организовања 
едукација за 
време Чос-а 

Едукацију су спровеле 
обучене вршњачке 
едукаторке Црвеног 
крста Јована Рожајац и 
Снежана Ђуран у 
одељењима првих 
разреда. Своја знања о 
превенцији болести 
зависности пренела је 
кроз предавања која су 
се одржавала од 17. до 
27. маја 2022. године 
за време ЧОС-а. 
Едукацији су 
присуствовали сви 
ученици првих 
разреда. 

Јуни обележава Емила Кабинет сарадња са Едукација није 



 

ње Дана 
заштите 
животне 
средине 

Кленанц и 
ученици  

биологије волонтерима 
Црвеног крста 
ради 
организовања 
едукација за 
време Чос-а  

спроведена јер нису 
имали доступне 
волонтере обучене за 
ту тему. 

 

- одржано су 3 састанка стручног већа током другог полугодишта школске 2021/2022. 
године 
- извршена је подела часова и на основу поделе часова  чланови стручног већа су 
се изјаснили да нема потребе за појединачним бодовањем 
- Емила Кленанц се стручно усавршавалa (присуство семинару  Развијање 
социјалних вештина у школи - 8 бодова и вебинару „Онлајн презентација уџбеника 
биологије 4 за средњу школу“) 
- Соња Стојановић се стручно усавршавалa (присуство семинару - Породично 
насиље - 16 бодова, Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 
понашању - 16 бодова, Стварање сигурне и подстицајне средине за развој и учење у 
вртићу - 16 бодова, Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља - 16 бодова, Улога 
установа образовања и васпитања у борби против трговине људим - 16 бодова и 
Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља - 16 
бодова) 
- чланови већа су се изјаснили о уџбеницима који ће се користити у 2022/23. 
школској години и усвојили су извештај о раду стручног већа у другом полугодишту 
2021/22 године 
 

.        Емила Кленанц 
 



 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПСИХОЛОГИЈЕ, СОЦИОЛОГИЈЕ, 
ГЕОГРАФИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 
И ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

 

 У току првог и другог полугодишта школске 2021/2022. године Стручно 
веће се састало пет пута: 

 

 Први састанак Већа је одржан 23. августа 2021. године, и у вези је са  
упоређивањем и усклађивањем наставних планова чланова Већа, како бисмо 
међусобно корелирали предмете, као и ради увида у број часова колега у СВ; 

Наредни састанак је био 17. новембра, и то поводом договора везаног за 
упис ученика у следећу школску годину; 

 Последњи састанак у првом полугодишту смо одржали 29. новембра, опет 
због уписа ученика у наредну школску годину, заправо о промењеном плану. 

Први састанак у другом полугодишту Веће је имало 18. априла 2022. 
године, а везан је за обавештавање чланова Већа које ћемо образовне профиле 
уписати у наредну 2021/2022. годину; 

Последњи овогодишњи састанак је био 29. јуна, а у вези са поделом броја 
часова међу члановима Већа. 

 

  

Тихомир Гајски, председник 
Стручног већа 

 



 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА УГОСТИТЕЉА 
ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022 ГОДИНУ 

 
У првом полугодишту 2021-2022 године, Актив се састао укупно 4 пута. У другом 
полугодишту Актив је имао такође састанка. На првом састанку од 19. 06. 2019. године 
донет је програм Актива. 
 
Реализоване су следеће активности: 

1. Припреме за упис ученика. 
2. План распоређивања ученика по објектима и реализација тог плана. 
3. Учешће наших ученика на Данима лудаје септембра 2021. године. 
4. Учешће на манифестацији Дани сова 
5. Посета Средњој школи "Светозар Милетић", Нови Сад. 
6. Припреме за Републичко такмичење конобара, кувара и посластичара, Ваљево. Такмичење 

није одржано због недостатка финансијских средстава. 
7. Припреме за Завршни испит треће године конобара и кувара. 
8. Реализација Завршног испита треће године конобара и кувара. 
9. Припреме и реализација онлајн наставе. 

 
Актив у саставу Дане Цветићанин, Милан Малетић, Мирослав Тизић и Душко Вокић, био је 
у пуном саставу на сваком састанку. 
Закључак Тима је да су планиране активности за школску 2021/23 само делимично 
остварене уз вредно учешће наставника и ученика. 
 
 

    Координатор Тима 
 

             
        (Дане Цветићанин) 

 
 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ  

 
Активност 

Време 
реализације 

Издавање књига, лектира и уџбеника ученицима и 
професорима  

током 
полугодишта 

Обрада књига, лектира и уџбеника – печатирање, 
завођење у инвентарну књигу и унос у компјутер 
(компјутерска обрада књига)  

током 
полугодишта 

Вођење дневне, недељне и месечне статистике 
издавања књига и лектира  

током 
полугодишта 

Пружање помоћи ученицима приликом израда 
семинарских радова  уз коришћење постојеће 
литературе и проналажење нове на интернету 

током 
полугодишта 

Израда зидних новина у сарадњи са колегиницом 
Љубицом Колунџић и ученицима (Свети Сава, 
школска лектира, школска такмичења, књижевно 
дело по избору ученика) 

 

током 
полугодишта 

 

Похађање  семинара „Здравствени проблеми 
изазвани глутеном, безглутенска исхрана и 
производња безглутенских прехрамбених 
намирница“ 

јун 

Координатор за ванредне ученике (упис ученика, 
израда и издавање Решења о упису, вођење 
Деловодне књиге ванредних ученика, сарадња са 
предметним наставницима, набавка испитних 
питања и обезбеђивање литературе ученицима, 
пријем пријава испита, израда распореда 
консултација, израда распореда полагања испита, 
формирање комисија, члан испитне комисије, члан 
комисије за утврђивање допунских испита 
ванредних ученика, вођење комплетне 
документације: дневник,  матична књига, записници, 
сведочанства,  дипломе..) 

током 
полугодишта 



 

 
Током другог полугодишта била сам ангажована у следећим тимовима, 
секцијама, пројектима, ... 
 

Координатор Тима за стручно усавршавање 
наставника и стручних сарадника  

Координатор Тима за безбедност и заштиту од 
насиља, злостављања, занемаривања, превенције, 
дискриминације и других облика ризичног 
понашања 

 

Координатор Тима за извођење практичне и блок 
наставе и вежбе  

Координатор за ванредне ученике  

Члан Тима за израду зидних новина  

Члан тима за израду Елабората  

Члан Комисије за утврђивање допунских испита 
ванредних ученика  

Члан Комисије на испитима за ванредне ученике  

Члан Комисије за поништавање докумената  

 
 
Емилија Јанков 



 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 

 
 

Извештај Тима за допунску, додатну и припремну наставу за 
школску 2021/2022.годину 

Допунска настава 
Ре
д. 
бр
. 

Наставни 
предмети 

1. 
р
аз
. 

2. 
р
аз
. 

3. 
р
аз
. 

4. 
р
аз
. 

Укуп
но 

1.  Математика 31 11 19 9 70 

2.  Историја 14  5  19 

3.  
Основи 
права 

6    6 

4.  Физика 9    9 

5.  Хемија 14 9   23 

6.  
Познавање 
робе  5   5 

7.  
Енглески  
језик 4    4 

8.  
Немачки 
језик 4 8  4 16 

9.  
Државно 
уређење 7    7 

10.  
Основи 
трговине 2    2 

11.  

Рачуноводст
во у 
трговини 

 2   2 

12.  
Финансијско 
пословање    1 1 

13.  

Основи 
пословања у 
трговини 

 2   2 

14.  
Основи 
радног права   4  4 



 

15.  
Oснови 
економије   2  2 

16.  
Систем 
обезбеђења   8  8 

17.  

Заштита од 
пожара и 
заштита на 
раду 

  10  10 

18.  
Рачуноводст
во 3 9  1 14 

19.  Право  4   4 

20.  
Принципи 
економије  2   2 

21.  

Економика и 
организација 
туристичких 
предузећа 

 2   2 

22.  

Социологија 
са правима 
грађана 

   10 10 

23.  

Основи 
кривичног 
права и 
криминалист
ике 

  5  5 

24.  

Основи 
правних 
поступака 

  9  9 

25.  
Трговинско 
пословање    4 4 

26.  Финансије    1 1 

27.  
Маркетинг у 
трговини    1 1 

 Укупно: 94 54 62 31 241 

 
• У првом разреду за допунску наставу ангажовано је                    54  ученика 
• У другом  разреду за допунску наставу ангажовано је                 56 ученика 



 

• У трећем разреду за допунску наставу ангажовано је                   31  ученик 
• У четвртом  разреду за допунску наставу ангажовано је              59 ученика 

 
 
Додатна настава – припрема за републичко такмичење 

Ре
д. 
бр
. 

Наставни 
предмети 

1. 
ра
з. 

2. 
ра
з. 

3. 
ра
з. 

4. 
ра
з. 

Укуп
но 

1.  
Рачуноводс
тво    16 16 

       

 Укупно:    16 16 

 
• Додатну наставу похађала је 1 ученица. 

 
 
Припремна настава за полагање разредних и поправних испита 
 

Ре
д. 

бр. 

Наставн
и 

предмети 

1. 
ра
з. 

2. 
ра
з. 

3. 
ра
з. 

4. 
ра
з. 

Укуп
но 

1.  
Математи
ка  29  8  37 

2.  Историја 16    16 

3.  Физика 9    9 

 Укупно: 54  8  62 

 
• Припремни  рад за полагање разредних и поправних испита у првом разреду 

похађало је 8 ученика. 
• Припремни  рад за полагање разредних и поправних испита у трећем  разреду 

похађало је 2 ученика. 
Припремна настава за полагање матурског испита 
Ре
д. 
бр
. 

Наставни 
предмети 

1. 
р
аз
. 

2. 
р
аз
. 

3. 
р
аз
. 

4. 
р
аз
. 

Укуп
но 

1.  
Рачуноводст
во     5 5 



 

2.  
Финансијско 
пословање    7 7 

3.  

Финансијско 
рачуноводст
вена обука 

   5 5 

4.  
Пословна 
економија 

   7 7 

5.  
Трговинско 
пословање    27 27 

6.  Финансије    7 7 

7.  

Обука у 
виртуелном 
предузећу 

   39 39 

8.  

Агенцијско 
хотелијерско 
пословање 

   52 52 

9.  
Туристичка 
географија    7 7 

10.  
Укупно 

   
15
6 156 

• Припремну наставу похаћало је 76 ученика. 
• Припремна настава је организована у августу за 2 ученика. Од 12 часова припремне 

наставе само је један ученик присуствовао  једном часу - Трговинског пословања али 
без Приручника за полагање матурског испита. 

                                                          Координатор Тима за допунску и додатну наставу                 
                                                                                       

                             Зора Гавранчић     
                                            
Извештај тима за организацију излета и екскурзија за друго полугодиште 

2021/2022. 
 
 У току другог полугодишта школске 2021/2022. године остварене су 
четири планиране активности: 
 посета Сајму туризма у Београду 25. 02. 2022; 
 посета Међународном сајму образовања Путокази у Новом Саду, 10. 03. 
2022; 
 посета IT Open Subotica, 01.04. 2022; 
         Фрушкогорски маратон, 07.05.2022. 
  

Посетама су остварени планом предвиђени циљеви образовног и 
васпитног карактера. 



 

 
 
 

    Софија Милићев 
 
 
Такмичења 

Такмичења су одржана под свим прописаним мерама Министарства здравља. Изузетно 
нас храбри чињеница да смо се вратили смотрама као што су школска такмичења јер су деци 
од великог значаја за јачање њихових личности.  

1. Мушка екипа у футцалу  9 ученика – општинско такмичење  освојено 2. место  
29.09.2021. Кикинда 

2. Девојчице  екипа у баскету 3x3  3 ученице –међуокружно такмичење  освојено 2. место    
02.03.2022.  Кикинда 

3. Девојчице  екипа у баскету 3x3  3 ученице –општинско такмичење  освојено 1. место    
16.09.2021.  Кикинда 

4. Девојчице  екипа у баскету 3x3  3 ученице –окружно такмичење  освојено 1. место    
19.01.2022.  Сента 

5. Небојша Ивић  - атлетика бацање кугле – општинско такмичење освојено 1. место 
17.09.2021.  Кикинда 
 
Такође, 1 .место у категорији кратак филм у оквиру Ноћи музеја, Школа за 5. Назив 

филма: Школа кроз време. Ученици: Жарко Утржан, Дејана Шевић, Милица Бодирожа и 
Милан Важић. Ментори: Душица Јованов, Наташа Крстић и Жељка Миличић. 
1.место на литерарном конкурсу „Свет без рата, деца говоре“ у организацији Друштва 
српско руског пријатељства. Ученица Невена Парабуцки. Ментор Душица Јованов 

1.место Предузетништво, организовао приватни факултет, учествовале наше 3 
ученице 
 

 
 
 



 

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
 

Током првог полугодишта школске 2021/2022. године Тим се састао три пута. 
 

Први састанак је био на самом почетку школске године, 30. августа; у вези је са 
здравственом ситуацијом и са њом подешеним избором активности. 

У октобру, 18. у месецу, смо се састали да бисмо проверили одзив претходне 
матурске генерације, а у вези са наставком њиховог школовања или запошљавања. 

 
Последњи полугодишњи састанак је био 19. новембра; тада смо размотрили успех и 

владање ученика на крају првог класификационог периода. 
 
У другом полугодишту Тим се састао два пута: 
 
Априла, 22, када смо проценили успех и владање на крају трећег класификационог 

периода; 
Последњи састанак је био 17. јуна, када смо се сагласили да је потребно да појачамо 

сарадњу са осталим тимовима и стручним већима. 
Тихомир Гајски, професор историје, 

        председник Тима 
 

  
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 
УЧЕНИКА  (ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ) ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

2021/22. 
 
Овај тим чине сви професори стручних предмета, грађанског васпитања и психолог школе а 
то су: Ружица Глушица, Љиљана Јовчевски, Јасна Попов, Жељка Миличић, Наташа Крстић, 
Станислав Завишин, Зора Гавранчић, Ивана Којић, Јасна Грбић, Мирјана Секулин, Дубравка 
Варађанин, Татјана Караћ Јесић, Вук Влашић, Ержебет Леринц, Војислав Бошњак,  
Александар Обрадовић, Душко Вокић, Ивана Барачков, Милан Малетић, Мирослав Тизић, 
Зоран Иванковић, Дане Цветићанин, Емилија Јанков.  
 
У другом полугодишту реализоване су следеће планиране и непланиране активности: 

1. Школско такмичење из рачуноводства одржано је 11. фебруара 2022. године.  На 
такмичењу су учествовали  ученици 4.1 одељења: Јелена Влачић, Момир Краљ, Мирјана 
Микалачки, Ивона Сечи, Милица Трајлов и Ивана Чонти. Победница Школског такмичења 
из рачуноводства је Ивона Сечи, која се, овом победом, пласирала на Републичко такмичење 
из рачуноводства,  које ће се одржати у нашем граду. Друго место освојила је Јелена Влачић, 
треће место Ивана Чонти.  Честитамо Ивони Сечи, а све ученике похваљујемо за учешће на 
такмичењу. 

2. Припреме за такмичења – носиоци активности су професори стручних предмета. 
Професорицa Зора Гавранчић је припремала  ученицу Ивону Сечи - финансијског 
администратора, за Републичко такмичење из рачуноводства. И остали професори стручних 
предмета су се припремали за ово такмичење. 

3. Школа је организовала, а Покрајински секретаријат за образовање је и ове године, путем 
конкурса, финансирао посету 17. Mеђународном сајму образовања „Путокази“, одржаном у 
Новом Саду од 9. до 10. марта 2022. године. Сајам су посетили  10. марта, ученици завршних 
разреда и професори: Мирјана Секулин, Ержебет Леринц, Наташа Крстић и Јасна Попов. 
Поред Сајма образовања, паралено се одржао и Сајам књига и 26. Mеђународна изложба 
уметности ART EXPO. Наступило је 180 излагача из седам земаља: Србије, Републике 
Српске, Хрватске, Словеније, Словачке, Канаде и Ирана. Одржано је више од 150 програма у 
оквиру којих је представљено више десетина аутора, изложби на штандовима излагача и 
промовисано више од 500 образовних профила, а први пут су наступиле и све високе 
државне школе у Војводини. Ученици су уживали у богатој понуди Сајма, атрактивној 
промоцији бројних факултета, интересовали се за наставак школовања у земљи и 
иностранству и понели богат промотивни материјал: флајере, брошуре, роковнике, хемијске 
оловке, а обогатили су и своју приватну библиотеку књигама различитих аутора. Вођа пута 
била је професор економске групе предмета Наташа Крстић. 

4. Ученици Економско-трговинске школе су посетили 43. Међународни сајам туризма 25. 
марта 2022. године. На путовање, са поласком у 8 часова, су пошла 53 ученика и 2 
професора (Наташа Крстић и Мирјана Секулин). Програм путовања је ове године био 
обогаћен посетом Музеју илузија у Београду. По доласку у Београд, у 10.30 часова прво смо 
уживали у илузијама музеја што показују насмејана лица ученика на фотографијама. Након 
музеја смо се прошетали Кнез Михаиловом улицом и наставили наше путовање ка Сајму. 
Под слоганом „Између планина и мора“ на Сајму туризма представиле су се бројне 
туристичке агенције, савези и организације, хотели, туристички центри, међународни тур 
оператори, а красиле су га бројне ексклузивне сајамске цене, first minute понуде и пакети са 
мноштвом погодности за породична путовања, путовања за младе и далеке дестинације. 
Поред сајма туризма одржавао се и 17. Међународни сајам хотелско-угоститељске опреме 
HORECA и 12. Међународни сајам вина BEOWINE. Ученици су присуствовали атрактивној 
промоцији бројних фестивала, манифестација, догађаја, уживали у презентацији и 



 

дегустацији производа излагача и понели разнолик промотивни материјал: каталоге, 
проспекте и сувенире. Посета Сајму је трајала до 15.45 часова, након чега је била 
организована посета Тржном центру „Ушће“ и ученици су имали слободно време за 
обилазак до 17.45 часова. Путовање је организовано у сарадњи са Туристичком агенцијом 
“Аутопревоз”, која је обезбедила један аутобус. Повратак у Кикинду је био у 20.10 часова. 
Завршило се још једно лепо поучно путовање, пуно смеха, дружења и позитивних утисака. 
5. Обезбеђивање материјала за упознавање са понудама факултета – носиоци активности су 
Александар  Обрадовић и одељењске старешине. 
Александар Обрадовић је одељењским старешинама а они ученицима   матурантима 
обезбедили материјале за упознавање са понудама  факултета. 
 
6. Организовање презентација факултета у школи – носилац активности  је Александар Обрадовић. 
Многи факултети  су одржали матурантима презентацију.  

7. На квизу знања из области заштите права потрошача и енергетске ефикатности, 
одражаног 28. марта преко платформе Zoom,  нашу  школу  представљали су  ученици 4.3 
одељења Тијана Ивковић, Алекса Ротаров и Јелена Антал. Ова екипа победила је 
представнике Трговачке школе из Београда и тиме  освојила прво место. Квиз се састојао од 
разних питања из области заштите права потрошача и енергетске ефиканости. Сваке године 
око Светског дана заштите потрошача, Удружење потрошача Кикинде уз подршку 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, организује овај квиз за 
средњошколце. Знање наших победника било је награђено новчаним наградама, а и 
другопласирана екипа добила је скромније новчане награде. 

8. „IT SUBOTICA 2030“ је организација настала на иницијативу суботичких IT компанија и 
образовних установа са намером да град Суботица постане препознатљив регионални IT 
центар, који нуди боље услове за живот и рад и са том намером је осмислила „IT OPEN“. „IT 
SUBOTICA 2030“ је 01.04.2022. године организовала  први „IT OPEN“ за матуранте средњих 
школа из Сомбора, Бачке Тополе, Сенте, Куле, Бечеја, Кикинде и обезбедила им превоз. Из 
наше школе смо пошли у 8 часова, а  путовало је  44 ученика и два професора, Наташа 
Крстић и Мирјана Секулин. Обилазак Суботице, Факултета, центра града и одлазак до 
фирми се одвијао у пратњи водича. Прво смо посетили Економски факултет где су нам 
презентовали град Суботицу њену културу, историју, привредни потенцијал, упознали су 
нас са студијским програмима с посебним нагласком на пословну информатику и  
могућностима студирања. Ученици су разговорали са садашњим студентима који су им из 
прве руке причали о студентском животу у Суботици. У оквиру посете Факултету, обишли 
смо и Студентски дом поред факултета где су ученике информисали о смештају у њему као 
и о условима добијања дома на кориштење. Посетили смо Регионални иновациони start-up 
центар где нам се представила компанија ConcordSoft. Прошетали смо се и до канцеларија 
две компаније: Infostud Grupа и компанија Auxality где су нас дочекали са пригодном 
закуском, упознали нас са радом и омогућили нам обилазак пословног простора. Пријатно 
смо се изненадили када смо видели некадашњег ученика наше школе, који је сада на мастер 
студијама пословне информатике и ради у компанији Auxality. Ученици су с пажњом и 
интересовањем слушали корисне информације. Постављали су питања, одговарали на 
постављена, а били су и активни учесници. Повратак у Кикинду је био у 19 часова и 50 
минута  аутобусом „Аутопревоз“. 

9.  Економско – трговинска школа из Кикинде 08. и 09. априла 2022. године је била домаћин 
Републичког такмичења из рачуноводства ученика IV разреда из подручја рада – економија, 
право и администрација, захваљујући прошлогодишњој победи ученице Хома Емилије.  На 
такмичењу је учествовало 11 ученика из 11 школа из Србије. Време израде такмичарског 
задатка је три сата. Организатор овог такмичења је МПНТР РС, Заједница економских, 
правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа и Економско – 
трговинска школа из Кикинде. Састављачи такмичарског задатка су представници 



 

Економског факултета у Београду: проф. Даница Јовић и асистент Маријана Рибић. Поред 
МПНТР РС, организацију овог такмичења помогли су и бројни донатори: факултети и 
локална привредна друштва, која су показала велику друштвену одговорност према својој 
заједници. Уважени гост ове манифестације је била и представница  Заједнице школа 
Гордана Ковачев, директорица Економске школе из Бечеја. У току рада такмичарског 
задатка, наставници-ментори су имали посебну част да у медијатеци Школе, присуствују 
предавању проф. Мартона Сакала са Економског факултета у Суботици на тему: „Табеларне 
калкулације и рачуноводствена евиденција – опасност вреба из сенке“. Нашу школу је 
представљала ученица Ивона Сечи из 4.1 одељења, смер фиансијски администратор, са 
ментором Зором Гавранчић. 09.04.2022. гости такмичења су обишли културне знаменитости 
нашег града са профеорицом Наташом Крстић и ученицима наше школе. Прво место освојио 
је Андрија Пантелић, ученик Средње школе из Коцељеве. Друго место припало је Анђели 
Ђорђев, ученици Економске школе из Пиреота, док је треће место заузела Дијана Николић, 
ученица Економско – угоститељњке „Вук Караџић“ из Велике Плане. Директорица наше 
школе Тања Радованов уручила је победницима дипломе за освојена прва три места и 
захвалила се гостима који су ову манифестацију учинили још лепшом. Вредне награде 
победницима су уручили: 

• Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд 
• Пореска канцеларија „Пипер“, Кикинда 

Поред њих, спонзори, без којих организација овог такмичења не би била могућа су и: 

1. „Mecafor products“ доо Кикинда 
2. Унверзитет Сингидунум, Београд 
3. „Зелени драгстор“ Кикинда 
4. Факултет за банкарство, осигурање и финансије, ББА, Београд 
5. „Бис штампарија“ Кикинда 
6. „Xeon“, Кикинда 
7. „Tuning mobile“ , Кикинда 
8. Књижара  „Папирус“ Кикинда 
9. ФЕФА факултет, Београд 
10.  Еконосмки факултет, Суботица 
11.  Економски факултет, Београд 
12.  Центар за стручно усавршавање, Кикинда 

10. У жељи да се покажемо као добри домаћини и да гостима боравак у нашем граду буде 
пријатнији, другог дана Републичког такмичења из рачуноводства, 9. априла 2022. године, за 
учеснике такмичења организован је обилазак града. Прошетали смо се градским тргом на 
којем се одржавао пролећни Сајам цвећа, посетили смо Народни музеј, Сувачу, Атеље и 
Музеј Тера, Храм Светог Николе где нас  је дочекала певачка група Мелизми у чијем 
саставу су и професорице Економско-трговинске школе Јасна Грбић и Ивана Којић. Групу 
посетилаца су водиле, у улози локалног водича ученице 4.3 одељења Јелена Антал, Наташа 
Толмачевић и Дуња Шебек. 

11. Овогодишњи Дан школе,  ученици и професори  уприличили су 14. априла  бројним 
активностима: 

У дворишту наше  школе   организован је  мини турнир у фудбалу. Професор Александар 
Борић је формирао екипе  у следећем саставу: 

1.2 одељење представљали су: Огњен Ђорић, Милорад Барбул, Никола Радић, Михајло 
Станишић, Марко Коцкар, Лазар Орозовић и Милан Арсин. 



 

2.1 одељење представљали су:  Милан Ињац, Матија Марко, Марко Пекаревић, Лука 
Виловски и Страхиња Филиповић. 

3.3 одељење представљали су:  Драган Рофа, Далибор Барбул, Данијел Ферковић, Корнел 
Фехер, Кристиан Тамаши, Жарко Кулаузов и Андреј Стевановски. 

4.2 одељење представљали су:   Филип Томић, Милош Малетин, Матеја Јарић, Никола 
Силашки, Марко Мијанџић и Кристијан Алар. 

Победнички пехар припао је екипи 1.2 одељења. 

За то време, у кабинету за куварство,  вештину у кувању рижота показали су ученици: 

1.4 одељења, Сара Сакал, Нина Пиокер, Иван Ходик, 

2.4 одељења, Стефан Николић, Анастасија Раду и Дарко Мартинов 

3.3 одељења, Габриел Паицу, Валентина Киш и Стефан Туцаков. 

Извршну контролу обављао је  професор Милан Малетић. Овог пута најбољи рижото су нам 
скували ученици 2.4 одељења. 

Звуци пријатне музике у  извођењу  ученика 2.1 одељења Катарине Ристић и Јелене Николић 
са професорицом Јованом Јовановић, ширили су се двориштем наше  школе. 

По позиву професорице Зоре Гавранчић, гости овог музичког дела програма  били  су наши 
бивши ученици Теодора Влаховић и Андреј Салкаи. Уживали смо  и у њиховом певању, и 
лепом сећању на време  када су били  ђаци Економско-трговинске школе. 

12. Посета Сајму запошљавања у Кикинди је реализована 19.04.2022.  

13. Угостили смо ученике и наставнице ОШ „Иво Лола Рибар“ из Нових Козараца. У оквиру 
професионалне оријентације, ученици осмог разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ из Нових 
Козараца, у пратњи својих наставница, посетили су нашу школу. Посету смо започели 
упознавањем ученика са различитим смеровима које је могуће уписати у нашој школи. 
Посетили су ученике 2.1 и 1.1, смер – економски техничар. Неколико ученика им је укратко 
описало које предмете имају и како су се снашли у овом смеру. Затим су посетили час Обуке 
у виртуелном предузећу ученика 2.2 одељења, смер– комерцијалиста. Тамо су могли да виде 
како ученици практично примењују теоријска знања. Присутни ученици и професори су са 
задовољством представили ове смерове и одоговарали на питања ученика. Упознавање са 
нашом школом наставили смо у трговачком кабинету, где су  посетиоци могли да виде на 
који начин ученици који упишу смер– трговац, могу да уче и вежбају као у правој 
продавници. Ученци су потом посетили кабинет услуживања, где ученици смерa – конобар 
усвајају нова знања,а  обишли смо и  кухињу у којој ученици смерa–кувар чине прве кораке 
да савладају куварске вештине. Посету смо наставили у медијатеци, где су ученици имали 
кратку радионицу у којој су учествовали са задовољством. Видели су школску библиотеку и 
још неколико кабинета са рачунарима. Ученици су посету нашој школи, на крају, засладили 
палачинкама, које су припремили наши ученици кувари, а послужили ученици конобари. 
Задовољство нам је да угостимо ученике основних школа, провдемо их кроз просторије у 
којима се стиче теоријско, али и практично знање. Захвални смо на њиховој посети и 
спремно дочекујемо ученике других школа. 



 

14. Поводом Ноћи музеја, Народни музеј је упутио позив школама да реализују презентацију 
у оквиру Школског сајма. Замисао организатора је била да школе представе своје 
особености, ваннаставне активности и посебне занимљивости. Ученици наше школе Жарко 
Утржен, 2.1, Дејана Шевић, 2.1, Милан Важић, 4.3 и Милица Бодирожа, 4.1, своје виђење 
школе у прошлости, али и у савременом тренутку, представили су у филму Школа кроз 
време. Оригиналност идеје и креативност овог филма  награђени су првим местом. На 
нашем штанду ученици Ивана Чонти, 4.1, Игор Малетин, 2.1 и Милијана Милованов, 2.2 
 показали  су албуме с фотографијама од шездесетих година прошлог века до данас. 
Пожутели албуми побудили су  сету и сећања на нека минула времена. Из ђачких новина 
могле су се прочитати лепе мисли, песме, извештаји о различитим  догађајима. Стилизовани 
одећом времена које представљају и са писаћим машинама на којима су радили, ученици су 
ефектно дочарали атмосферу неких прошлих времена. Будућим средњошколцима дати су 
флајери о образовним профилима које Економско-трговинска школа уписује 2022. године. 
Ученици 1.4 одељења Вања Попови Марија Котоган  у сарадњи с  ученицима 3.3 одељења, 
 направили су  слано-слатке залогаје – проју и кексиће којима смо се почастили. У разговору 
с бившим и садашњим ученицима, професорима и драгим колегама пензионерима брзо је 
прошло вече прелепих школских успомена. 

15. У оквиру сарадње са средњим школама, Висока пословна школа струковних студија 
Проф. др Радомир Бојковићје развила посебан програм омладинског предузетништва под 
називом „Млади предузетник“. Циљ пројекта је да се, заједно са партнерима из света 
предузетништва и бизниса, средњошколској омладини на оригиналан, практичан, разумљив 
и занимљив начин приближи област предузетништва и бизниса. Пројекат подразумева 
ангажман средњошколаца, који имају прилику да демонстрирају свој рад, знање и 
креативност, осмишљавањем пословних пројеката, уз менторску подршку наставника 
Школе. Нашу школу је представљала екипа из одељења 3/1: Тијана Грбић, Милана 
Момчилов и Бранислава Јолић. Ментор је била Јасна Грбић, наставник економске групе 
предмета. Пословна идеја наше екипе је била Агенција за пружање помоћи старим особама – 
помоћ у кући, набавка намирница, лекова и осталог, кошење траве, чишћење снега, 
медицинске услуге, дружење са клијентима уз кафу, чај и разговор, проналажење мајстора за 
разне поправке у кући. Чланице екипе наше школе су 25.05.2022. учествовале на финалном 
такмичењу које се одржало у Градској кући у Кикинди. Својом занимљивом и актуелном 
идејом, одличним бизнис планом и сјајним презентовањем, у конкуренцији све четири 
средње школе, наша екипа је, према једногласном мишљењу стручног жирија, освојила прво 
место и вредне награде. Захваљујемо се локалној самоуправи на подршци и помоћи, 
донаторима, као и директорици школе, Тањи Радованов, на подстреку и обезбеђивању 
услова да наш тим успешно реализује овај пројекат. 

16. У јутарњем програму РТС који организује такмичење  свих школа у Србији за најбољи 
ђачки рецепт, који у свом саставу имају угоститељски профил - кувар учествовала је и наша 
Економско-трговинска школа. У десетом јубиларном такмичењу ученици наше школе: 
Валентина Киш, Габриел Паицу, Стефан Туцаков и наставник куварства Милан Малетић, 
освојила је прво место за рецепт – бело месо пуњено сувим шљивама и мокринским сиром 
са пиреом од лудаје. Ово је други пут да наша школа осваја прво место у овом серијалу, па је 
и овог пута гостовала директно у јутарњем програму државне телевизије где је презентовала 
куварски профил, нашу школу као и сам град Кикинду. За победу смо добили комплет књига 
за школску библиoтеку. 
17.      Посету суду у Кикинди је реализовала професорка Ержебет Леринц са разредима  

4-1 и 1-2.  

18. Ученици 1-2 разреда заједно са пофесорком Ержебет Леринц посетили су општину у 
Кикинди. 



 

19. Презентација наше школе и смерова које уписујемо школске 2022/2023. године успешно 
је реализована пред ђацима матурантима ОШ „Вук Караџић“ из Кикинде. Томе су највише 
допринели наши ученици који су своје смерове приближили млађим другарима. Жарко 
Утржен из 2.1 представио је гостима смер — економски техничар. Тијана Грбић, Милана 
Момчилов и Бранислава Јолић из 3.1 су им приближиле израду пројеката, којим су освојиле 
прво место из Предузетништва као и наградно путовање. Ученик смера — трговац, Драган 
Ћирић из 1.3 објаснио је шта се све ради уколико се упише овај профил, а куварица Марија 
Котоган и конобарица Марина Рајић из 1.4 одељења су представиле свој смер. Гости су 
имали прилику да виде кабинете, учионице, теретану, награђен филм са манифестације Ноћ 
Музеја и телевизијску репортажу ученика победника такмичења Кухињски калфа. 
Захваљујемо свим учесницима који су на леп и занимљив начин, без имало треме, држали 
пажњу гостима и приближили своје смерове, а тиме и нашу школу будућим 
средњошколцима. Да би се све успешно реализовало, помогли су чланови маркетинг тима: 
Жељка Миличић, Ивана Којић, Станислав Завишин, Кристина Михајлов, Јасна Грбић, 
Љубица Колунџић, Ненад Миладински и Јасна Попов. 

                                 Координатор Тима: 

                 Ружица Глушица 
  
 



 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и превенција других облика 
ризичног понашања 

Током другог полугодишта школске 2021/2022. године Тим се успешно бавио свим 
садржајима и активностима предвиђени Планом рада са циљем да школску средину учини 
што безбеднијим и подстицајнијим местом за живот и рад ученика. План рада у потпуности 
је реализован. 

Сви ученици учесници у било који случај ризичног понашања, саслушани су у 
присуству својих родитеља и изречене су им одговарајуће васпитне и васпитно-
дисциплинске мере у складу са Правилноком о насиљу. 

У зависности од тежине изречених мера појединим ученицима одређен је појачан 
васпитни рад са психологом, а такође и друштвено користан рад – писање састава на задату 
тему. Сви извштаји о васпитно појачаном раду се налазе код психолога школе. 
 

                                                                                                                   Координатор тима 
                                                                                                                   Александар Обрадовић 

дипл психолог 
Програм здравствене превенције 

  
Сарађивали смо са родитељима. Такође и са локалном самоуправом, Покрајинским 

и Републичким структурама које су задужене за просвету.  
 Реализовали смо по препоруци Министарства просвете Увођењем садржаја обуке у 
наставни систем. Одржана су четири часа са ученицима завршних одељења. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ ЗА  ШКОЛСКУ 2021-2022 ГОДИНУ -  ТИМА ЗА АКТИВНОСТИ 
КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА,КОМУНИКАЦИЈА,ТИМСКИ РАД,САМОИНИЦИЈАТИВА И 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

                                                                                                                                              
 
       
 
       
         Тим јe у току школске 2021-2022 године одржао укупно четири састанака.  Усвојен је 
план и програм рада Тима  - урађен је детаљан план активности са роковима реализације, 
успостављен је контакт и прецизирана сарадња са социјалним партнерима у граду, извршено 
је информисање ученика и усклађене су активности са другим тимовима у школи. На 
почетку школске године ученицима  одељења првих разреда   одржано је предавање  а потом 
и тестирање ученика  који се односи на ниво њихове емоционалне интелигенције и значај 
исте у решавању проблема и добре комуникације.У новембру је за ученике другог  разреда 
одржано  предавање  и дебата на тему „Разговор о комуникацији са наставником“. Такође, 
током новембра месеца за ученике трећег и четвртог разреда одржано је предавање на тему 
,,Друштвене девијације и њихов утицај на односе у друштву поготово на односе међу 
младима“, у циљу што бољег разумевања и односа ученика према наведеним  проблемима. У 
другом полугодишту остале планиране активности су изостале и због новонастале ситуације 
нису могле бити реализоване.  
  
                         
 
                                                                                                   Координатор Тима 
                                                                                                  
 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА OСЛОБАЂАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА  ЕТШ 
ЗА ПРВО И ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2021/2022. 

 
 

Ред.бр. Садржаји  

1 Заузимање заједничког става  и 

усаглашавање критеријума 

помоћу Правилника 

Реализовано 

2 Разматрање и ослобађање 

ученика који су поднели молбу 

за ослобађање од наставе 

физичког васпитања 

Реализовано 

3 Спровођење задатака Реализовано 

4 Разматрање и ослобађање 

ученика који су поднели молбу 

за ослобађање 

Благовремено, после 

подношења молби 

5 Извештај председника 

Комисије о реализацији 

планираног 

Реализовано 

6 Проглашење ученика 

генерације према Правилнику 

ЕТШ 

После разматрања, 

Комисија је закључила 

да кандидати Ивона 

Сечи и Матеја Јоргин 

немају основа за 

бодовање по 

Правилнику ЕТШ и 

предложила да, после 

изнесених постигнућа, 

НВ гласа о избору 

ученика генерације. 

Матеја Јоргин је после 

гласања НВ проглашен 

за ученика генерације 

школске 2021/2022. 



 

године, јер имао већи 

број гласова (записник 

НВ). 

7 Извештај Комисије  на крају 

сваке школске године 

Реализовано 

 
 
                                                                                                                             Душица Јованов 
 
 



 

Извештај о активностима Тима за маркетинг школске 2021/2022.год. 

У школској 2021-22.год., професори укључени у рад Тима за маркетинг учинили су следеће: 
 

 Учествовали у манифестацији „Дани лудаје“ професори Наташа Крстић и Дубравка 
Варађанин са ученицима смера туристички техничар, 
 

 Учествовали у манифестацији „Совембар“, ученици наше школе смер -туристички 
техничар и кувар и професори: Наташа Крстић, Дубравка Варађанин са 
интерактивном игром „Пронађи сову“ и професори Милан Малетић и Дане 
Цветићанин у изради колача. 
 

 Учествовали у изложби сова у Културном центру кроз статичну поставку радионица 
о совама: бојанке, осликавање магнета, цртање на камену, игре меморије, 
презентацију школе, квиз и као слатку награду, сова медењаке. Професори Наташа 
Крстић, Дубравка Варађанин. 
 

 Израда зидних новина, професор Љубица Колунџић са ученицима. 

 
 Присуствовали дисеминацији „Erasmus+“ пројекта ССШ „Милош Црњански“ у 

Кикинди - пројекат „ClimArt. 
 

 Организован је пријем ученика осмака ОШ из Нових Козараца, заједно и професори 
Јасна Попов, Мирјана Секулин, Милан Малетић, Драган Тизић и Жељка Миличић. 
 

 Организован је пријем ученика осмака ОШ „Вук Караџић из Нових , заједно и 
професори Јасна Попов, Станислав Завишин, Јасна Грбић, Жељка Миличић, психолог 
Кристина Михајлов и Ненад Миладински. 

 
 Организовано Републичко такмичење из рачуноводства, учествовали активи  

економске групе предмета, кувара и конобара и  српског језика. 
 

 Осмислили концепт Дана школе, ученици са професорима - Милан Малетић у кувању 
рижота – такмичарски део и професорица Зора Гавранчић, Јована Јованић у 
организовању музичког наступа. 
 

 Израда флајере који су прослеђени основним школама – укључени сви професори из 
овог тима. 

  Концепт сајта школе – текст Мисија и визија школе на којем су радили Станислав 
Завишин, Зора Гавранчић, Јасна Попов, Љубица Колунџић, Жељка Миличић и допуне 
о образовним профилима и потребним уџбеницима – ангажована професорица Зора 
Гавранчић и медијатекар Келе Миладински. 

 Учествовали поводом Ноћи музеја и реализовали презентацију школе у оквиру 
Школског сајма, професори из овог тима са ученицима. 



 

 Снимили филм „Школа кроз време“ поводом Школског сајма, ученици и професори 
Душица Јованов, Наташа Крстић и Жељка Миличић - освојили прво место. 

 Сачинили годишњак Школе, професори Љубица Колунџић и Зора Гавранчић. 
 

 
Кикинда, 30.08.2022.год.     Подносилац извештаја 
        ______________________ 
        (Жељка Миличић) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ЗА 
ПРВО    ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021-22 ГОДИНЕ 

 
Р
Б 

ДАТУМ АКТИВНОСТИ ПРИСУСТВ
О 

ИСХОДИ 

1. 15.09. 2021 Доношење 
плана и 
програма за 
школску 2020-
21 годину 

Чланови 
тима 

Усвојен 
план и 
програм 
тима 

2. 21. 10. 2021. Информација  
о сарадњи 
школе у вези 
манифестациј
е .. Дани 
лудаје.. са 
лок. 
самоуправом 

Чланови 
тима и 
Наташа 
Крстић  

Усвојена 
информаци
ја О данима 
лудаје 

3. 28.11.2021 Разматрање 
информације 
о Дану сова и 
учешћу наше 
школе у тој 
манифестациј
и. 
Информацију 
поднела 
професорка  
Наташа  
Крстић 

Чланови 
тима и 
професорс
ка  Наташа 
Крстић 

Усвојена 
информаци
ја о Дану 
сова 

 

4. 

ДРУГО 
ПОЛУГОДИШ
ТЕ 

Реализоване 
све 
планиране 
активности 

 
 
 
 

 



 

Извештај Тима за развојно планирање о раду у школској 2021/2022. 
години 

(Наставничком већу, директору Школе, Савету родитеља, Школском одбору и прилог 
развојном планирању) 

 
Тим за развојно планирање Економско-трговинске школе Кикинда чине: Дубравка 
Варађанин,  Жељка Миличић, Ружица Глушица, Ержебет Леринц, Ивана Барачков, Ивана 
Рофа, Александар Обрадовић - психолог и Јасна Грбић. У раду Тима такође је активно 
учествовала директорица Школе, Тања Радованов. 

Тим је у другом полугодишту школске 2021/2022. године одржао шест састанака.  
 
 На састанку Тима за развојно планирање, одржаном 15.01.2022. године,  усвојен је 
Извештај о спроведеној анкети о ваннаставним активностима, као и Извештај о раду Тима у 
првом полугодишту. 
 На састанку Тима који је одржан 07.04 2022.,  усвојен је Извештај о спроведеној 
анкети Самопроцена о напредовању у учењу.. 
 На састанку одржаном 28.04 2022. године, чланови Тима за развојно планирање су  се 
договорили о следећем: да се Анкета за ученике о техникама учења и давању повратне 
информације о напредовању, као и Анкета за ученике о насиљу и безбедности ураде онлине.  

Када је реч о Анкети о насиљу и безбедности, договорено је да сваки старешина на 
Чосу ученицима презентује материјал о безбедности који ће бити припремљен. 

Ержебет Леринц ће контактирати Црвени крст да види да ли имају неки матријал или 
предавање на дату тему. После одржаних предавања пустити анкету. 
 Тема састанка који је одржан 21.06 2022., била је анализа резултата спроведене 
Анкете за ученике о техникама учења и давању повратне информације о напредовању. 
 Члановима тима је, и-мејлом, прослеђен Извештај о резултатима спроведене Анкете о 
техникама учења и давању повратне информације о напредовању, као и презентција 
резултата, урађена у Пауер Поинту. 

Чланови тима су повратним мејлом дали своју сагласност на презентоване резултате. 
На састанку одржаном 30.06.2022., члановима тима је, и-мејлом, прослеђен Извештај 

о резултатима спроведене анкете о насиљу и поступању у случају насиља, као и презентција 
резултата, урађена у Пауер Поинту. 

Чланови тима су повратним мејлом дали своју сагласност на презентоване резултате. 
Сви резултати спроведених истраживања су презентовани Наставничком већу, 

Савету родитеља и Школском одбору. 
На састанку Тима, одржаном 24.08.2022., усвојен је Извештај о раду Тима за развојно 

планирање у другом полугодишту, као и Акциони план за 2022/2023. школску годину. 
У наставку извештаја се налази табела са детаљном динамиком остваривања 

предвиђених циљева, спроведеним активностима и коментарима: 
 
 
 

 



 

Реализација Акционог плана Тима за развојно планирање у 
школској 2021/2022. години 

 
ММеессее

цц  РРааззввоојјннии  ццииљљ//ззааддааттаакк  ААккттииввнноосстт  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  

Ја
ну

ар
  

Оствареност свих развојних 
циљева/задатака 

Извештавање НВ, 
чланова ШО и СР о 
активностима тима 

Активност је обављена, 
Записник НВ, СР и ШО 

I Развојни циљ: Школа је 
безбедна средина за све/ 
Едукација ученика о облицима 
насиља и безбедности 

Припрема материјала 
за едукацију 

Материјал је 
презентован ученицима 
на ЧОСу, маја, пре 
спровођења анкете 

Ф
еб

ру
ар

  

I Развојни циљ: Школа је 
безбедна средина за све/ 
Едукација ученика о облицима 
насиља и безбедности 

Едукација ученика 
(презентација о насиљу 
и безбедности, сарадња 
са Црвеним крстом,  
сарадња са другим 
организацијама и 
институцијама – 
активност се спроводи 
у току целог 
полугодишта) 

Осим материјала који је 
ученицима презентован 
на ЧОСу, у оквиру 
пројекта „Фер игром сви 
побеђују“, јуна месеца 
су одржане радионице о 
безбедности на 
интернету и 
електронском насиљу. 
Присуствовали су 
ученици првих разреда и 
2/1. Извештај 
Т.Радованов. 

III Развојни циљ: Подизање 
нивоа обучености и 
мотивације наставника у 
наставном процесу/Наставник 
упознаје ученике са 
различитим техникама учења Припрема анкете за 

технике учења и 
информисање ученика 

Активност је обављена, 
Извештај Тима од 
20.06.2022. IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 
ученика ради побољшања 
процеса учења/Редовно 
давање повратне информације 
ученицима о њиховом раду 

М
ар

т   

III Развојни циљ: Подизање 
нивоа обучености и 
мотивације наставника у 
наставном процесу/Наставник 
упознаје ученике са 
различитим техникама учења Израда анкете за 

технике учења и 
информисање ученика 

Активност је обављена, 
Извештај Тима од 
20.06.2022. IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 
ученика ради побољшања 
процеса учења/Редовно 
давање повратне информације 
ученицима о њиховом раду 



 

ММеессее
цц  РРааззввоојјннии  ццииљљ//ззааддааттаакк  ААккттииввнноосстт  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  

А
пр

ил
  

III Развојни циљ: Подизање 
нивоа обучености и 
мотивације наставника у 
наставном процесу/Наставник 
упознаје ученике са 
различитим техникама учења Спровођење анкете за 

технике учења и 
информисање ученика 

Активност је обављена, 
Извештај Тима од 
20.06.2022. IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 
ученика ради побољшања 
процеса учења/3.2. Редовно 
давање повратне информације 
ученицима о њиховом раду 

М
ај

  

III Развојни циљ: Подизање 
нивоа обучености и 
мотивације наставника у 
наставном процесу/Наставник 
упознаје ученике са 
различитим техникама учења 

Обрада упитника и 
сумирање резултата 
анкете за технике 
учења и информисање 
ученика 

Активност је обављена, 
Извештај Тима од 
20.06.2022. IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 
ученика ради побољшања 
процеса учења/3.2. Редовно 
давање повратне информације 
ученицима о њиховом раду 

Ју
ни

  

III Развојни циљ: Подизање 
нивоа обучености и 
мотивације наставника у 
наставном процесу/Наставник 
упознаје ученике са 
различитим техникама учења 

Анализа резултата 
анкете за технике 
учења и информисање 
ученика 

Активност је обављена, 
Извештај Тима од 
20.06.2022. IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 
ученика ради побољшања 
процеса учења/3.2. Редовно 
давање повратне информације 
ученицима о њиховом раду 

Ју
ли

  

III Развојни циљ: Подизање 
нивоа обучености и 
мотивације наставника у 
наставном процесу/Наставник 
упознаје ученике са 
различитим техникама учења 

Презентовање 
резултата спроведене 
анкете за технике 
учења и информисање 
ученика Наставничком 
већу, Савету родитеља 
и Школском одбору 

Активност је обављена, 
Записник НВ, СР и ШО IV Развојни циљ: Унапређење 

поступака вредновања учинка 
ученика ради побољшања 
процеса учења/3.2. Редовно 
давање повратне информације 
ученицима о њиховом раду 



 

ММеессее
цц  РРааззввоојјннии  ццииљљ//ззааддааттаакк  ААккттииввнноосстт  ППррааћћеењњее  ррееааллииззаацциијјее  

V Развојни циљ: Подстицај 
личног, професионалног и 
социјалног развоја ученика/ 
Интензивније укључивање 
ученика у ваннаставне 
активности 

Увид у књиге 
евиденције 
ваннаставних 
активности и 
формирање извештаја 

Извештај ће бити 
сачињен након што Тим 
за додатну и допунску 
наставу, након 
августовског матурског 
испита, састави свој 
извештај 

Анализирати да ли је 
учешће наше школе на 
Републичким и другим 
такмичењима повећано 
за 5% 

У школској 2021/2022. 
години је на 
такмичењима 
учествовало за око 8% 
више ученика него 
претходне године 
Извештај Тима од 
23.08.2022. 

АА
вв гг

уу сс
тт   

Оствареност свих развојних 
циљева/задатака 

Израда извештаја о 
раду Тима у школској 
2021/2022. години 

Извештај о раду Тима у 
другом полугодишту од 
24.08.2022. 

Израда плана 
Израда Акционог 
плана за школску 
2022/2023 годину 

Акциони план за 
школску 2022/2023. 
годину од 24.08.2022. 

 
 
Тим за развојно планирање је у другом полугодишту реализовао и све активности које су 
биле пренете из првог полугодишта: 

• Одељењске старешине и наставници позивају на час бившег ученика школе који ће 
причати о својим искуствима – реализована је једна посета, извештај Е. Леринц 

• Анкета за ученике о насиљу и поступању у случају насиља – састављена, спроведена, 
резултати сумирани и презентовани Наставничком већу, Савету родитеља и 
Школском одбору 

• Анкета самопроцена напредовања ученика – спроведена је онлајн, резултати 
сумирани и презентовани НВ, СР и ШО 

 
РЕЗИМЕ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 
 
Може се донети закључак да је Тим за развојно планирање Школе, успео да реализује  
готово све активности које су предвиђене Акционим планом за школску 2021/2022. годину.  
 
 
 
 

     Координатор Тима за развојно планирање 
         

                   Јасна Грбић 
 
 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА  ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Новим акционим планом састављеним за период од наредне три школске године, тј. 
од школске 2021/2022. до 2023/2024. године предвиђено је да се у датом периоду 
анализирају образовна постигнућа ученика, евалуација подршке ученицима као и 
организација рада Школе и управљање људским и материјалним ресурсима.  
 
 Сходно томе, Тим за самовредновање је школуску 2021/2022 годину предвидео 
анализу стандарда квалитета области бр. 3 - Образовна постигнућа ученика. Дата област 
квалитета подељена је на два критеријума, с тим да се први критеријум (стандард 3.1) 
односио на рад основних школа па су се  активности усмериле на испитивање другог 
критеријума 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима 
ученика. 
 
 У току првог полугодишта школске 2021/2022. године, у септембру и октобру, 
реализоване су активности прихватања и усвајања рада у оквиру треће области квалитета, 
утврђивање полазних начела рада везана за наставу и учење из Водича, те израда концепта 
као основу даљих активности. У новембру и децембру формирани су подтимови у оквиру 
Тима који ће припремити чеклисте за утврђивање стандарда квалитета и реализована је 
припрема анкета.  
 
 У другом полугодишту се обавила  подела анкета ученицима и наставницима, 
прикупљали  и обрађивали резултати попуњених анкета, статистичка анализа добијених 
резултата и на крају је требала да се изради и презентација извештаја о оствареним 
резултатима анализе области квалитета бр. 3. Обзиром да је било више ученика на 
поправном испиту, те су се чекали резултати у вези истог, израда и презентација коначног 
извешаја о оствареним резултатима анализе области квалитета 3 је пренета у нову школску 
годину 2022 – 2023. 
 

Координатор Тима за самовредновање, 
Станислав Завишин       

 
 

 
 



 

Извештај Тима за сарадњу са Црвеним крстом за друго полугодиште 
школске 2021/2022. године  

 
 

Месец Активности Задужења Где Како Реализација 
Јануар      
Фебруар акција 

добровољног 
давања крви 
 

Емила 
Кленанц у 
сарадњи са 
Црвеним 
крстом 
 

Црвени 
крст 

Организује 
Црвени крст 

Акција није спроведена 
на нивоу школе због 
ванредног стања. 

Март општинско 
квиз 
такмичење 
„Шта знаш о 
здрављу“  
 

Емила 
Кленанц у 
сарадњи са 
Црвеним 
крстом 

Црвени 
крст 

Организује 
Црвени крст 

Градска смотра знања 
“Шта знаш о здрављу” 
је одржана 02. 04. 
2022. године онлајн и 
на смотри је 
учествовала ученица 
Светлана Детки из  
одељења I1, али 
ученица није 
обезбедила учешће на 
покрајинској смотри 
„Шта знаш о здрављу” 
у Новом Саду.   

Мај  Вршњачка 
едукација 
„превенција 
болести 
зависности“ 

Емила 
Кленанц у 
сарадњи са 
Црвеним 
крстом  

Учионице 
у школи 

Сарадња са 
волонтерима 
Црвеног крста 
ради 
организовања 
едукација за 
време Чос-а 

Едукацију су спровеле 
обучене вршњачке 
едукаторке Црвеног 
крста Јована Рожајац и 
Снежана Ђуран у 
одељењима првих 
разреда. Своја знања о 
превенцији болести 
зависности пренела је 
кроз предавања која су 
се одржавала од 17. до 
27. маја 2022. године 
за време ЧОС-а. 
Едукацији су 
присуствовали сви 
ученици првих 
разреда. 
 

Јуни обележавање 
Дана заштите 
животне 
средине 

Емила 
Кленанц и 
ученици  

Кабинет 
биологије 

сарадња са 
волонтерима 
Црвеног крста 
ради 
организовања 
едукација за 
време Чос-а  

Едукација није 
спроведена јер нису 
имали доступне 
волонтере обучене за 
ту тему. 

 
Емила Кленанц 



 

 
Извештај Тима за сарадњу са породицом 
 
 
Тим за сарадњу са породицом у другом полугодишту школске 2021/22. године састао се 
једном  у периоду трећег и четвртог класификациоог периода. После састанка је сачињен 
записник који садржи закључке.  План Тима за сарадњу са породицом остварен  је у овом 
полугодишту кроз следеће активности:  

 
1. Одељенске старешине обављале су индивидуалне разговоре са родитељима. 

Разговори су се обављали у школи, путем телефона, порукама  или преко интернет 
апликација. Број индивидуалних разговора одељенских старешина са родитељима је у 
просеку 5 по одељењу у другом полугодишту . Разговори су се односили и на 
проблеме ученика у учењу, понашању, дисциплинске мере и остале актуелности. 

2. У току другог полугодишта психолог је обавио четрдесет и пет разговора са 
родитељима. Разговори су се односили на пружање подршке родитељима, саветовање 
или указивање на проблеме на које наилазе њихова деца. Психолог је обавио тридесет 
разговора са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка. 

3. У другом поугодишту одељенске стерешине су одржале по један родитељски  
састанак.Родитељи су обаваштени о успеху и постигнућима ученика, актуелностима и 
еентуалним проблемима. Посећеност родитељским састанцима се не може упоредити у 
односу на претходне две године, па ће статистички подаци бити релевантни наредне године. 
У просеку је посећеност на овом родитељском састанку на нивоу свих одељења износила 
41%, а у неким одељењима није нису евидентирани родитељски састанци у електорнсом 
дневнику, па је релативна тачност наведеног податка.  

4. Одржане су три седнице Савета родитеља Дневни ред и закључци са седнице Савета 
родитеља садржани су у записницима који се уредно воде. На састанцима не 
присуствују сви родитељи који су чланови Савета. Просечна присутност је 60%. 

5. Одржано је и шест седница Школског одбора, од којих су две електронским путем.  
Школски одбор у свом саставу има и представнике родитеља од којих је само један 
родитељ редован на седницама. Записници са седница Школског одбора се такође 
уредно воде и сардже све донесене закључке. 

6. Директор је редовно обавештавао јавност о успесима и активностима Школе. Школа 
је учествовала на манифестацијама другим активностима и такмичењима, о којима су 
родитељи обавештени на седницама Савета родитеља и Школског одбора, као и 
обавештењима која се налазе на сајту Школе. 

7. Родитељи су сарађивали и са Тимом за превенцију насиља у Школи.  Организовани 
су састанци родитеља и чланова Тима за превенцију насиља у току другог 
полугодишта. Закључци са тих састанака наведени су у извештајима које пише 
координатор Тима за превенцију насиља.  

8. Тим за инклузивно образовање одржао је један састанак којима су  присутвовали 
родитељи ученика код којих постоји потреба за додатном подршком. Евиденцију о 
разговорима и пружању додатне подршке ученицима води Тим за инклузивно 
образовање. 

Извештај саставила: 
Сања Мракић,  

                                                                             координатор Тима за сарадњу са породицом 
 
 
                                



 

Извештај тима за слободне активности 
                           за друго полугодиште школске 2021/2022 године 
 

ММеессеецц  ААккттииввнноосстт  ЗЗааддуужжеењњаа  ГГддее  ННааччиинн  РРееааллииззаацциијјаа  

 
септембар 

 
- Формирање тима 
за слободне 
активности 
-Израда плана 
активности са 
акцентом на 
обележавања 
важних и 
значајних датума 
 

Чланови 
стручног 
тима за 
слободне 
активности 
 

У школи Радни 
састанак 

06.09.2021. 
 
 
 
20.09.2021. 

 
 
Oктобар 
 
 

Прикупљање 
података о 
заинтересованости 
ученика о 
постојећим и 
новим секцијама 

Чланови 
тима 

У школи Разговор са 
ученицима 

22.10.2021. 

Новембар 

-Регистровање 
нових секција 
 
 
-Усклађивање 
термина 
одржавања 
слободних 
активности 

Чланови 
тима 
 
 
 
Чланови 
тима 

У школи 
 
 
 
У школи 

Извештај 
наставника 
руководила
ца секција 
 
Договор са 
руководиоц
има секција 

 
 
 
 
08.11.2021. 

 
 

Децембар 
 
 
 

Праћење рада 
секција 

Чланови 
тима 

У школи  15.12.2021.  



 

ММеессеецц  ААккттииввнноосстт  ЗЗааддуужжеењњаа  ГГддее  ННааччиинн  РРееааллииззаацциијјаа  

 
 
 
 Јануар 
 
 
 

Прослава Дана 
Светог Саве 

Професори 
других 
стручних 
актива,учени
ци 

У школи и 
храму 
Светог 
Николе 

 27.01.2022. 

 
 
 
 
 Фебруар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Март 
 
 
 

Припреме за 
појединачна 
такмиче 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припреме за 
учешће на сајму 
виртуалних 
предузећа 
 
 

Руководиоци 
секција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професори 
обуке и 
ученици 
 
 
 

У школи 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
У школи 
 
 
 
 
 

 01.02.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.05.2022.-
13.05.2022. 

 
 
 
 Април 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Припреме за 
обележавање 
Дана школе 
 
Промотивне 
активности у 
презентацији 
школе 
 
 
 
 
 

Секција за 
културне 
активности 
 
Професори и 
ученици 
 
 
 
 
 
 

У школи 
 
 
 
У школи 
 
 
 
 
 
 
 

 01.04.2022. 

 
 Април 

Организација 
вечери беседе 

Професор 
Ержебет 
Леринц 

У школи и 
библиотец
и 

 Није 
реализовано 



 

ММеессеецц  ААккттииввнноосстт  ЗЗааддуужжеењњаа  ГГддее  ННааччиинн  РРееааллииззаацциијјаа  

 
 
 Мај 
 
 

Промотивне 
активности у 
презентацији 
школе 

Професори и 
ученици 

У школи  17.05.-
27.05.2022. 

 
 
 Јун 
 
 

Анализа ефеката 
слободних 
активности током 
школске године 

 Тим У школи  17.06.2022. 

 

Напомена: Због пандемије грипа изазване вирусом Covid 19 неке активности из 
годишњег плана рада неће бити реализоване.  
        .                                             координатор Тима    
                                                                                                                     Васа Микалачки   

 
 
 

 
 



 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА  НОВЕ  ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ 
/ЗА ПЕРИОД ОД 17.01.2022. ДО 01.07.2022 ГОДИНЕ/ 

 
 

И друго полугодиште 2022. године обележиле су активности условљене пре свега 
пандемијом ковид. Информације о истим су пристизале из недеље у недељу и тиме 
усмеравале даљи рад  Школе.  
Пошто је предлог за упис ученика у 2022/23. школску годину усвојен, то се наметнула и 
потреба за размишљањем о следећим активностима.  
24.06.2022. године Тим је одржао кратак састанак на ком је донета одлука: 
1. Да сва стручна већа до 04.07.2022. године дају своје предлоге за упис у наредну 
школску годину; 
2. Да Тим сходно захтевима стручних већа изради приоритетну листу у изради 
елабората за преверификацију и верификацију, 
3.  Да се са конкретним активностима почне од 01.09.2022. године како би се извршиле 
благовремене припреме за упис ученика у 2023/24. школску годину.  
Тим за израду елабората за нове образовне профиле у саставуТатјана Изда, Емилија 
Јанков и Милица Голушин,  
 

                                                                           Координатор тима 
                                                                                                                        _________________ 
                       (Милица Голушин) 
 
 



 

Извештај o раду Тима за заштиту животне средине за друго 
полугодиште 2021/2022. 

 
Тим чине 3 професора: Соња Стојановић, Васа Микалачки и Емила 

Кленанц (вођа тима).  
 

У другом полугодишту одржан је један састанак тима. На састанку су 
анализиране активности Тима за заштиту животне средине за период школске 
2021/2022. године уз учешће свих присутних чланова.  

Aктивности  Здрава и правилна исхрана,  Зар ћеш то да бациш? , Тишина, 
молим вас су спроведене на часовима Екологије и заштите животне средине у 
одељима 1.2 и 2.4. На часовима хемије je реализованa едукацијa на тему 
Извори загађења ваздуха, воде и земљишта у 2.2 одељењу. 

Културни центар Кикинде и Секретаријат за заштиту животне средине, 
пољопривреду и рурални развој ГУ града Кикинде у оквиру манифестације 
Поздрав пролећу дана 14.04.2022. године у просторијама Културног центра 
Кикинде је организовао трибину «Бука у нашој околини». Циљ овог предавања 
је да се деци и ученицима приближи важан еколошки датум - међународни дан 
заштите од буке и да се скрене пажња на штетно дејство дуготрајне 
изложености буци на здравље људи. Ово занимљиво предавање о негативним 
последицама буке по човеково здравље, у Културном центру, 14. априла 2022. 
године, одржала је Мирослава Крнић и др Сања Брусин Белош из Завода за 
јавно здравље Кикинда. Трибини су присуствовале ученице Милица Колданов 
и Наташа Гавранчић из одељења 12 и професор Емила Кленанц. 
Еколошки излет се није реализовао. Обележавање Дана заштите животне 
средине у сарадњи са Црвеним крстом није реализован јер нису имали 
волонтере обучене за ту тему. 

Емила Кленанц                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Иѕвештај тима за школски спорт –  за школску 2021-2022  годину 

 

ММеессеецц  ААккттииввнноосстт  ЗЗааддуужжеењњаа  ГГддее  ННааччиинн  РРееааллииззаацциијјаа  

 
септембар 

 
Вожња бициклима 
 

Координатор
тима за 
школски спо 
рт,психолог 
школе,наста 
вници 

Кикинда- 
место које 
одреди СО 
Кикинда 

Вођење 21.09.2021. 
Kикинда-
Симићев 
салаш-
Кикинда 

октобар 
 
 
 
 

“Трка за срећније 
детинство“ у 
сарадњи са СО-
Кикинда 

Професори 
физичке 
културе 

Градска 
трка 

Координац
ија 

18.09.2021. 
СО Кикинда 
је трку 
организовала 
у септембру  
месецу 

април 

Спортски сусрети 
поводом  Дана 
школе 

Професори 
физичке 
културе 

Школа Вођење 8.април – 
спортски 
турнир у 
малом 
фудбалу 
између 
школских 
екипа. 

 
јуни 

 
 
 
 
 

јуни 
 
 

Пешачење 
наградна 
екскурзија за 
ученике без 
изостанака са 
наставе 
 
 
 
Извештај о раду 

Координатор
тима за 
школски 
спорт, 
психологшко
ле, 
наставници 
 
 
 
Тим 

По избору 
директора,п
сихолога,на
ставника 
школе 
 
 
 
 
 
Школа 
 

Вођење 
 

 
 
 
 
 
Анализа 

Није 
реализовано 
 
 
 
 
 
27.06.2022. 

Током   
године 

Фит нес -аеробик Професори 
физичке 
културе  

Фискултур
на сала, 
школска 
теретана 

Вођење,коо
рдинација 

01.09.2021.-
17.06.2022. 

координаторТима 
                    Васа Микалачки 

 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И  
СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ  
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
Током другог полугодишта у установи и ван установе стручно се усавршавало 35 

наставник и 1 стручни сарaдник.  
Стручно усавршавање планирано је у складу са потребама и приоритетима 

образовања и васпитања ученика, приоритетним областима утврђеним Правилником о 
стручном усавршавању, Развојним планом Школе и на основу сагледавања нивоа 
развијености свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника. 

Основни циљ стручног усавршавања јесте подстицање наставника и стручних 
сарадника на стално стручно усавршавање и стицање нових и усавршавање постојећих 
компетенција ради унапређивања васпитно-образовног и стручног рада.  

Током другог полугодишта одржана су три састанка ( марта - крај трећег квартала и 
јуна - крај четвртог квартала, на којима смо анализирали реализацију активности за та два 
периода и августа месеца ради израда извештаја о СУ наставника и стручних сарадника за 2. 
полудодиште школске 2021/2022 и израда личних планова о професионалном развоју за 
наредну школску 2022/2023. годину на основу којих Тим израђује план рада за исту. Такође 
смо се договарали о даљем раду Тима, размењивали информације, обавештавали о битним 
стварима у вези стручног усавршавања и решавали проблеме на које смо наилазили.  

Сарадња са Центром за стручно усавршавање и даље је на завидном нивоу Редовно 
добијамо информације о свим организованим семинарима, стручним скуповима и другим 
активностима у вези са стручним усавршавањем. Наставници и стручни сарадници током 
трећег квартала присуствовали су на семинарима и стручним скуповима организованим од 
стране ЦСУ, међутим током четвртог квартала углавном су се стручно усавршавали тако 
што су присуствовали онлајн семинарима и стручним предавањима. 

Планиране активности за друго полугодиште због епидемије коронавируса-19 нису у 
потпуности реализоване. 

Током другог полугодишта није одржан ниједан угледни час, тако да из ове активности 
нису остварени сати стручног усавршавања. Такође нису одржана сва планирана предавања,  
стручне посете и такмичења. 

У другом полугодишту укупно је остварено 1514 сати стручног усвршавања, од тога у 
установи 1092 сата, а ван установе 422 сати.  

Дана 02.02.2022. године одржан је онлајн вебинар о државној матури кога је пратило 
преко 500 људи преко платформе Зум и још око 1200 гледалаца стрима на Фејсбуку. 
Вебинар је био намењен наставницима свих средњих школа у Србији. Вебинар су водили 
стручњаци који непосредно планирају и спроводе Акциони план увођења државне матуре у 
Србији. Наставници који су пратили овај вебинар 
сазнали су тачно зашто, како и када се проверава, а потом и уводи државна матура, 
затим разумели су како ће она утицати на њихов даљи рад, 
па ће умети да објасне ученицима основне елементе и сврху државне матуре, као и зашто је 
она добра за њих. 

Дана, 25. фебруара 2022. године ученици Економско-трговинске школе су посетили 43. 
Међународни сајам туризма. Под слоганом „Између планина и мора“ на Сајму туризма 
представиле су се бројне туристичке агенције, савези и организације, хотели, туристички 
центри, међународни тур оператори, а красиле су га бројне ексклузивне сајамске цене, first 
minute понуде и пакети са мноштвом погодности за породична путовања, путовања за младе 
и далеке дестинације. Поред сајма туризма одржавао се и 17. Међународни сајам хотелско-
угоститељске опреме HORECA и 12. Међународни сајам вина BEOWINE. Ученици су 
присуствовали атрактивној промоцији бројних фестивала, манифестација, догађаја, уживали 



 

у презентацији и дегустацији производа излагача и понели разнолик промотивни материјал: 
каталоге, проспекте и сувенире. 

Предавање Моја Јunior Аchievement (Достигнућа младих) за наставнике и ученике 
одржано је 15.03.2022. на платформи ЗУМ-а на коме су слушаоци имали прилику да чују 
како је искуство у ученичкој компанији обележило даљи пут младим људима у Србији који 
данас одрастају окружени бројним могућностима у свету у којем се технологије развијају 
невероватном брзином. 

Дана 17.03.2022. године за наставнике и ученике је онлајн одржано предавање „Шта 
су дигиталне маркетинг кампање“. Предавачи су били професори са Универзитета 
Сингидунум, међу којима и доц. др Александар Ђорђевић, аутор књиге „Дигитални 
маркетинг“ који је говорио о креативној стратегији и креативном концепту дигиталне 
маркетинг кампање, ко су инфлуенсери (утицајни појединци који имају велики број 
лојалних пратиоца са којима су у интеракцији) и ко може бити инфлуенсер, шта је 
инфлуенсер маркетинг (врста маркетинга који се одвија на друштвеним мрежама, а који 
користи препоруке од стране инфлуенсера) и како пронаћи адекватног инфлуенсера. 
 Преко едукативног дела платформе „Чувам те“  30. марта 2022. похађана су два 
семинара намењена просветним радницима: 

-„Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 
људима“. На овој обуци наставници су упознати са улогом образовног система 
у заштити и превенцији трговине људима, пре свега деце, односно ученика. За 
успешно спровођење превентивних мера и заштите ученика од трговине 
људима наставници су стекли потребне вештине и упознали се са корисним 
саветима како обезбедити подршку ученицима/деци жртавама трговине 
људима. 

-„Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занимаривања, 
дискриминације, злостављања и насиља“. На овој обуци наставници су стекли 
знања и вештине које ће им помоћи да препознају знаке занемаривања, 
дискриминације, злостављања или насиља над децом са сметњама у развоју, 
али и да им помогну да се заштите. Положај деце и ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом је посебно осетљив, и они су у далеко већем ризику да 
буду изложена различним облицима и врстама занемаривања, дискриминације, 
злостављања и насиља.  Због тога је веома важно ове појаве спречити и 
упознати се са мерама образовне подршке чија функција је и стварање 
сигурног и подстицајног окружења за децу и ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. 
  Дана, 01.04.2022. године „IT SUBOTICA 2030“ организовала  је први „IT OPEN“ за 
матуранте средњих школа из Сомбора, Бачке Тополе, Сенте, Куле, Бечеја и Кикинде. „IT 
SUBOTICA 2030“ је организација настала на иницијативу суботичких IT компанија и 
образовних установа са намером да град Суботица постане препознатљив регионални IT 
центар, који нуди боље услове за живот и рад и са том намером је осмислила „IT OPEN“. 
Након обиласка Економског факултета ученици су посетили Регионални иновациони start-up 
центар где се представила компанија ConcordSoft, обишли канцеларије две компаније: 
Infostud Grupа и компанија Auxality где су се упознали са њиховим радом. 

Градска смотра знања “Шта знаш о здрављу” одржана је 02. 04. 2022. године онлајн. 
Ученици су приступали тесту путем FORMS линка који им је упућен на e-mail адресе. За 
учешће у квизу су се пријавили ученици средњe стручне школe „Милош Црњански“, 
Гимназије „Душан Васиљев“ и Економско-трговинске школе.  
У категорији омладине је учествовало десет ученика чије одговоре је оцењивао стручни 
жири. Ученици су се припремали из приручника Црвеног крста Војводине „Развој и здравље 
адолесцената“ на задате теме (сексуални односи и адолесценти, ментално здравље 
адолесцената, адолесценти и дуван, животна средина и здравље адолесцената и ризична 



 

понашања адолесцената и њихова превенција). Циљ такмичења је промоција здравих 
стилова живота и организује се поводом обележавања Светског дана здравља који је 7. 
априла. 

Дана 08.04.2022. године у нашој школи одржано  је Републичко такмичење из 
Рачуноводства, на коме је наша Школа била домаћин. У току рада такмичарског задатка, 
наставници-ментори су имали посебну част да у медијатеци Школе, присуствују предавању 
проф. Мартона Сакала са Економског факултета у Суботици на тему: „Табеларне 
калкулације и рачуноводствена евиденција – опасност вреба из сенке“. Програми за 
табеларне калкулације – Ексел и његове алтернативе – су често и, није погрешно рећи, радо 
коришћен софтвер у рачуноводственој пракси. Писани и електронски извори обилују 
упутствима техничке природе о начинима примене њених функционалности погодних или 
специјално развијених за обраду и анализу рачуноводствених података. Таква техничка 
упутства неретко, али са правом, бивају састављена у тоналитету глорификације корисности 
програма за табеларне калкулације. На предавању су били резултати истраживања о 
коришћењу Ексела спроведеног у преко 200 предузећа на територији Србије.  

Фрушкогорски маратон је одржан од 07.05. до 08.05.2022.године. Група ученица, заједно 
са професорицама Наташом Крстић и Мирјаном Секулин учествовале су у организацији 
Спортског савеза Кикинда. Све учеснице су успешно и на време прешле планирану стазу 
маратона 

Обука „Имплементација матурског испита по новом концепту“ одржана је у дана,  9. 5. 
2022. године, у Угоститељско-туристичкој школи у Београду. Сврха обуке је била 
уједначавање процеса спровођења испита на републичком нивоу – стандард у погледу 
припреме услова, реализације и оцењивања, са сладећим циљевима: 

− Дисеминација по моделу 
− Оспособљавање за оцењивање матурског пратичног рада и 
− Информисање о концепту испита, методологији и критеријумима оцењивања 

Своја знања о превенцији болести зависности пренеле су кроз предавања која су се 
одржавала од 17. до 27. маја 2022. године за време ЧОС-а. обучене вршњачке едукаторке 
Црвеног крста Јована Рожајац и Снежана Ђуран у одељењима првих разреда. Вршњачке 
едукаторке су упознале ученике са болестима зависности: наркоманијом, алкохолизмом и 
употребом дувана. Говориле су о психологији и патологији злоупотребе психоактивних 
супстанци (ПАС); превенцији, критеријумима дијагностификовања наркоманије, као и о 
врстама и подели ПАС. Такође су се упознали са историјатом употребе дувана и како је 
дуван стигао на наше просторе, као и са распрострањеношћу коришћења дувана у свету и у 
нашој земљи (изнели су податак да је у Србији 1/3 становнштва пушача). Уследила је 
дискусија шта је штетно у цигаретама, од чега зависи обољевање као последица пушења, 
како пушење утиче на органе и организам у целини и да ли је пасивно пушење исто штетно 
као и активно пушење. Ученицима је такође указано на начине како престати са пушењем. 

Током трећег и четвртог квартала ученици наше школе са својим предметним 
наставницима имали су учешће на бројна општинска, окружна, регионална и републичка 
такмичења из појединих предмета.  

Наша школа је 08. и 09. априла 2022. године била домаћин Републичког такмичења из 
рачуноводства за ученике IV разреда из подручја рада – економија, право и администрација, 
захваљујући прошлогодишњој победи ученице Хома Емилије.  На такмичењу је учествовало 
11 ученика из 11 школа из Србије. Организатор овог такмичења је МПНТР РС, Заједница 
економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа и 
наша школа. Састављачи такмичарског задатка су представници Економског факултета у 
Београду: проф. Даница Јовић и асистент Маријана Рибић. Поред МПНТР РС, организацију 
овог такмичења помогли су и бројни донатори: факултети и локална привредна друштва, 
која су показала велику друштвену одговорност према својој заједници. Уважени гост ове 
манифестације је била и представница  Заједнице школа Гордана Ковачев, директорица 
Економске школе из Бечеја. У току рада такмичарског задатка, наставници-ментори су 



 

имали посебну част да у медијатеци Школе, присуствују предавању проф. Мартона Сакала 
са Економског факултета у Суботици на тему: „Табеларне калкулације и рачуноводствена 
евиденција – опасност вреба из сенке“.  Нашу школу је представљала ученица Ивона Сечи 
из 4.1 одељења, смер фиансијски администратор, са ментором Зором Гавранчић. Прво место 
освојио је Андрија Пантелић, ученик Средње школе из Коцељеве. Друго место припало је 
Анђели Ђорђев, ученици Економске школе из Пирота, док је треће место заузела Дијана 
Николић, ученица Економско – угоститељске школе „Вук Караџић“ из Велике Плане. 

Свако од наставника и стручних сарадника био је у обавези да до 30.08.2022. године 
изради свој извештај о стручном усавршавању за друго полугодиште школске 2021/2022. 
године и унесе своје сате стручног усавршавања у унапред припремљеним табелама на 
рачунару у библиотеци на основу којих су израђени извештаји о стручном усавршавању на 
нивоу стручних већа и на крају збирни извештај на  нивоу школе који се у штампаној форми 
доставља Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.  

Рок за предају извештаја је испоштован од стране свих наставника и стручних 
сарадника. 

Сати стручних усавршавања ван установа евидентирни су у бази података, а уверења са 
стручних усавршавања редовно и на време одложени у Регистратор о стручном 
усавршавању наставника и стручних сарадника. 

Стручно усвршавање запослених је лична одговорност сваког појединца и  сваки 
појединац одлучује хоће ли и на који начин да се усавршава.  

Уз Извештај су приложене табеле са активностима и бодовима о стручном 
усавршавању запослених.  

 
У Кикинди, 31.08.2022. године                                           Извештај саставила 
                                                       
                                                                                   ____________________________ 

                                                                                  Емилија Јанков, проф.                               



 

Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и  
Предузетништва за друго полугодиште школске 2021/2022. године 
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Напомена: Активности које су предвиђене од фебруара до априла нису одрађене, јер је 
посећеност ученика трибинама, замене улога није било. Анкетирање није спроведено, 
јер због промене плана, дошло је до промене и у реализацији. 
 

Датум:                                                      Координатор Тима за развој међупредметних 
   29.08.2022.         Компетенција и предузетништва   
       Љиљана Јовчевски 

 
 

Анализа учешћа ученика на тамичењима 



 

1. Окружно такмичење у баскету 3x3  (девојчице) је одржано 19.01.2022. у Сенти. На 

такмичењу су учествовали  ученице 4.1 одељења: Дејана Утржен, Ивана Коцкар и 

Невена Галић , ученица 3-1.  Ученице су оствариле пласман на међуокружно 

такмичење, освојивши 1 место. Ученике је водио проф. Васа Микалачки.  

2. Школско такмичење из рачуноводства одржано је 11. фебруара 2022. године.  На 

такмичењу су учествовали  ученици 4.1 одељења: Јелена Влачић, Момир Краљ, 

Мирјана Микалачки, Ивона Сечи, Милица Трајлов и Ивана Чонти. Победница 

Школског такмичења из рачуноводства је Ивона Сечи, која се, овом победом, 

пласирала на Републичко такмичење из рачуноводства,  које ће се одржати у нашој 

школи.  
3. Припреме за такмичења – носиоци активности су професори стручних предмета. 

Професорицa Зора Гавранчић је припремала  ученицу Ивону Сечи за Републичко 
такмичење из рачуноводства. И остали професори стручних предмета су се 
припремали за ово такмичење. 

4. Међуокружно такмичење у баскету 3x3  (девојчице) је одржано  02.03.2022. у 

Кикинди. На такмичењу су учествовали  ученице 4.1 одељења: Дејана Утржен, Ивана 

Коцкар и Невена Галић , ученица 3-1.  Ученице су добиле диплому за 2.место. 

Ученике је водио проф. Васа Микалачки.  

5. Mеђународни сајам образовања „Путокази“, одржаном у Новом Саду посетио се 10. 

марта 2022. године. Сајам су посетили  ученици завршних разреда и професори: 

Мирјана Секулин, Ержебет Леринц, Наташа Крстић и Јасна Попов. Поред сајма 

паралелно се одржавао и Сајам књига и Међународна изложба уметности, ART 

EXPO, које се такође посетило. Вођа пута биo је професор економске групе предмета 

Наташа Крстић. 

6. 25.03.2022 се посетио 43. Међународни сајам туризма. Два професора је водило 53 

ученика, Наташа Крстић и Мирјана Секулин. Након музеја смо се прошетали Кнез 

Михаиловом улицом и наставили наше путовање ка Сајму. Поред сајма туризма 

одржавао се и 17. Међународни сајам хотелско-угоститељске опреме HORECA и 12. 

Међународни сајам вина BEOWINE.Ученици су присуствовали атрактивној 

промоцији бројних фестивала, манифестација, догађаја, уживали у презентацији и 

дегустацији производа излагача и понели разнолик промотивни материјал: каталоге, 

проспекте и сувенире. 

7. На квизу знања из области заштите права потрошача и енергетске ефикатности, 

одражаног 28. марта преко платформе Zoom,  нашу  школу  представљали су 

 ученици 4.3 одељења Тијана Ивковић, Алекса Ротаров и Јелена Антал. Ова екипа 

победила је представнике Трговачке школе из Београда и тиме  освојила прво место.  



 

8. „IT SUBOTICA 2030“ је 01.04.2022. године организовала  први „IT OPEN“ за 

матуранте средњих школа из Сомбора, БачкеТополе, Сенте, Куле, Бечеја, Кикинде и 

обезбедила им превоз. Из школе је  путовало 44 ученика и два професора, Наташа 

Крстић и Мирјана Секулин.Обилазак Суботице, Факултета, центра града и одлазак до 

фирми се одвијао у пратњи водича.  

9. Економско – трговинска школа из Кикинде 08. и 09. априла 2022. године је била 

домаћин Републичког такмичења из рачуноводства ученика IV разреда из подручја 

рада – економија, право и администрација, захваљујући прошлогодишњој победи 

ученице Хома Емилије.  На такмичењу је учествовало 11 ученика из 11 школа из 

Србије.  

Прво место освојио је Андрија Пантелић, ученик Средње школе из Коцељеве. Друго 

место припало је Анђели Ђорђев, ученици Економске школе из Пирота, док је треће 

место заузела Дијана Николић, ученица Економско – угоститељњке „Вук Караџић“ из 

Велике Плане. 

10. Овогодишњи Дан школе,  ученици и професори  уприличили су 14. априла  бројним 

активностима: мини турнир у фудбалу. Професор Александар Борић је формирао 

екипе, у кабинету за куварство,  вештину у кувању рижота; звуци пријатне музике у  

извођењу  ученика 2.1 одељења Катарине Ристић и Јелене Николић са професорицом 

Јованом Јовановић, ширили су се двориштем наше  школе. 

11. 9. СОШОВ  баскет 3x3  (девојчице) је одржан 19.05.2022 у Зрењанину. На такмичењу 

ученице 4.1 одељења: Дејану Утржен, Ивану Коцкар и Невену Галић , ученицу 3-1. је 

водио Александар Борић,  Ученице су  освојиле 5. место.  

12. Такмичење у угоститељском профилу: кувар  а које организује РТС, наши ученици 

Валентина Киш, Габриел Паицу, Стефан Туцаков и наставник куварства Милан 

Малетић, су освојили прво место. За рецепт – бело месо пуњено сувим шљивама, 

мокринским сиром са пиреом од лудаје школа је добила  комплет књига, за школску 

библиoтеку.  

     Координатор Тима за развој међупредметних 
     Компетенција и предузетништва  
     Љиљана Јовчевски 
 
 



 

Извештаји о раду Секција 
 
 
      

ИЗВЕШТАЈ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА  ПРВО И ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНE 

 
МЕСЕЦ РАЗРЕД АКТИВНОСТИ ГДЕ КАКО РЕАЛИЗАЦИЈА 
СЕПТЕМБАР Ученици из 

одређених 
одељења 
 
 
 
 

Упознaвање  
првака с  
постојећом  
драмском  
секцијом  

Учионице Промоцију 
врше 
стари 
чланови 
секције 

+ 

  
 
 

Организовање  
аудиције за  
нове чланове 

Медијатека Ученици 
читају текст 
који раније 
добијају од 
професорке 

+ 

ОКТОБАР Ученици из 
одређених 
одељења 
 
 
 

Курсеви глуме  
(подела улога) 
 

Медијатека Ученици 
читају текст  
новогодишње 
представе 
који раније 
добијају од 
професорке 

- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Продубљивање  
смисла за  
драмски израз  
(читање  
текстова и  
изражајни  
говор) 
 
 

Медијатека Ученици 
увежбавају 
своју улогу  

- 

НОВЕМБАР Ученици из 
одређених 
одељења 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Одабир 
позоришног 
комада; 
практична  
примена знања  
и вештина у  
припремању  
позоришне  
представе 
 
 

Медијатека Припрема 
сценографије 
и кретања по 
сцени 

- 

ДЕЦЕМБАР, 
ЈАНУАР, 
ФЕБРУАР И 
МАРТ 
 

Ученици из 
одређених 
одељења 
 
 

Драмске пробе 
 

Медијатека Припрема 
сценографије 
и кретања по 
сцени 

Корелација драмске 
секције и предмета 
Српски језик и 
књижевност 
 
+ 

АПРИЛ-ЈУН 
 
 
 
 

Ученици из 
одређених 
одељења: 
2.1 и 2.2 
 
 

Реализација  
позоришне  
представе, 
одломка из 
комедије Н. В. 
Гогоља 
“Ревизор” 

Учионица 
 
 

Извођење 
одломка 

Корелација драмске 
секције и предмета 
Српски језик и 
књижевност 
 
+ 



 

 

МАЈ Ученици из 
2.1, 4.1 и 4.3 
(Ж. Утржен, 
Д. Шевић, 
М. 
Бодирожа и 
Милан 
Важић) 

“Школа кроз 
време”-кратак 
филм за 
такмичење 
школа 
кикиндске 
општине у 
оквиру Ноћи 
музеја 

Школа и 
Народни 
музеј 
Кикинда 

Спровођење 
идеје 
професорке 
Душице 
Јованов, 
њеног 
сценарија и 
снимање 
кратког 
филма, 
монтажа тог 
филма 

Освојено прво место 
на такмичењу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ  ЗИДНИХ НОВИНA У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ, ПО 
МЕСЕЦИМА, ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 
јануар 11.Зидне 

новине 
посвећене 
Светом Сави  
 

 
 
3.1,3.3 
 
 

Љ.Колунџић, 
Е.Јанков 

Школа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приказ 
фотографија   
  
 
 
 
 
 

Професор, 
библиотекар у 
сарадњи с 
ученицима 
 
реализовано 
 

Фебруар 
 
 

 
 
12.Зидне 
новине 
посвећене 
делима из 
школске 
лектире 
 
 
 
 
 
13.Са 
школских 
такмичења 
 
 
 

 
 
 
2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1,3.3 
 

Љ. Колунџић 
Е.Јанков 
 
 
 
Љ. Колунџић  
Е.Јанков 
 
 
 
Љ. Колунџић 
Е.Јанков 
 

Школа 
 
 
 
 
 
 
Школа 
 
 
 
 
Школа 
 
 
 

приказ 
фотографија  
 
 
прикупљање 
материјала из 
различите 
литературе 
 
израда 
фотографија 
 
 

ученици, 
професор, 
библиотекар  
 
 
реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
реализовано 
 

 
 
 
март 

 
 14.Такмичења 
и друге 
активности 
 
 
 
 
 
15.Зидне 
новине 
посвећене 
књижевном 
делу по избору 
ученика 

 
 
 
3.1,3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1,3.3 
 

 
 
Љ. 
Колунџић, 
Е.Јанков 
 
 
 
 
 
Љ. 
Колунџић, 
Е.Јанков 

 
 
Школа 

 
 
приказ 
фотографија  
 
 
 
 
 
 
прикупљање 
материјала из 
различите 
литературе 
 
израда 
фотографија 
 
 
 

 
 
 
 
ученици, 
професор, 
библиотекар 
реализовано 
 
 
 
 
 
реализовано 
 



 

април 16.Економска 
трибина 
 
 17.Дан Школе                                    
 

 
3.1,3.3 
 
 
3.1,3.3 
 

 
                             
Љ. 
Колунџић, 
Е.Јанков 

Школа Фотографије учесници 
није 
реализовано 
 

мај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
јун 

 
 
 
 
18. .Зидне 
новине 
посвећене 
школској 
лектири 
 
 
 
 
 
19.Са посета и 
екскурзија 

 
 
 
 
 
 
3.1,3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1,3.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Љ. 
Колунџић, 
Е.Јанков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Љ.Колунџић, 
Е.Јанков 
 

 
 
 
 
 
 
Школа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школа 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фотографије 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотографије 
 
                                               

ученици  
 
 
 
 
реализовано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учесници 
није 
реализовано 
 
 
 

 
 

Љубица Колунџић 
 

 

 

 



 

Извештај додатног рада из реторике и беседништва за друго 
полугодиште школске 2021/2022. Године 

Месец Активности Задужења Где Како Реализација 
Јануар Припрема за 

такмичење у 
републичком 
беседништву( 
ако има 
заинтересованих 
ученика) 

Заинтересовани 
ученици 

учионица самостално Није 
одржано 

Фебруар Припрема за 
такмичење у 
беседништву 

Заинтересовани 
ученици 

учионица самостално одржано 

Март Припрема за 
такмичење у 
беседништву 

Заинтересовани 
ученици 

учионица самостално одржано 

Април-мај Такмичење у 
беседништву 

Сви ученици Медијатека 
ЕТШ 

самостално одржано 

 

Додатни радом из основа реторике и беседншта остварен је и ове школске године 
скоро у потпуности. Нисмо организовали припреме за републичко такмичење јер није било 
заинтересованих ученика четвртих разреда. Током овог полугодишта акценат је стављен на 
припремама за школско такмичење. У њима је учествовало 11 ученика из, другог (2.2), 
трећих (3.1 и 3.2)  и четвртог разреда (4.1). Од фебруара до краја маја одржано је 17 
састанака. 

Секција реторике и беседништва Економско – трговинске школе, и ове године 
организовала је,  10. маја, у школској Медијатеци, седмо по реду, школско такмичење у 
беседништву.Можемо да се похвалимо чињеницом да је ово једина средња школа у Кикинди 
која негује реторику и беседништво. Лепоречје је од давнина врлина сваког појединца. 
Цицерон је рекао да говорник „мудрим речима обузима дух, лепим речима милује ухо, 
покреће срце народа, уклања сумње, пружа одлучујући савет, штити невине, подстиче 
невољне, спашава потиштене, ослобађа прогоњене, дозива заблуделе, надвладава 
противнике, придобија колебљиве, преобраћа сумњичаве, подупире правду, оповргава 
неправду и са истом снагом брани и напада“.  

Беседништво и реторика нас прате целог живота. Зато се ученици у секцији труде да 
усаврше начине и вештину како да убедљивим говором изразе своје  мисли и мењау туђе. У 
Економској школи ученици се спремају за живот. Циљ  чланова секције је да се изграде 
успешни, млади људи, који ће својим делима и речима мењати свет на боље. Зато полазимо 
од истине, правде и правичности. У складу са овим опредељењима овогодишње  школско 
такмичење је имало само једну тему: „Искреност је прво поглавље књиге мудрости“. 
 Према оцени чланова жирија, најбољу беседу је имала Мирослава Голушин, ученица 
3-2 одељења  а по оцени публике тоје беседа Анђеле Немет из 2-1 разреда. Анђела је уједно, 
по оцени жирија,  освојила и треће место, који су сачињавали професори Школе. Друго 
место је  заузела Александра  Докић из 2-1 одељења.  
 

 

Ержебет Леринц, професорка 



 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У 
ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 
 

На почетку школске 2021/2022. године уписано је 22 ученика. У другом полугодишту 
уписана су 2 ученика, па број ванредних ученика на крају другог полугодишта је 24 ученика: 

- 12 ученика - наставак школовања   и  
- 12 ученика - доквалификација 

 
наставак школовања 
 
      1.разред                              1 ученик 

Р. 
бр Образовни профил Број 

ученика 
1. трговац 1 

 
               2.разред                            4 ученика 
Р. 
бр Образовни профил Број 

ученика 

1. Финансијски 
администратор 1 

2. кувар 2 
3.  конобар 1 

 
             3.разред                               6 ученика 
Р. 
бр Образовни профил Број 

ученика 
1. трговац 2 
2. кувар 3 
3. Трговински техничар 1 

 
            4.разред                               1 ученик 
Р. 
бр Образовни профил Број 

ученика 
1. трговински техничар            1 

доквалификација                12 ученика 
 
Р. 
бр Образовни профил Број 

ученика 
1. трговински  техничар           5 
2. економски   техничар           1 
3. кулинарски техничар 3 
4. угоститељски техничар 3 

Распореди одржавања часова консултација објављивани су на огласним таблама за 
ванредне ученике и на сајту Школе почетком сваког месеца како би ванредни ученици 
могли да испланирају своје време и присуствују часовима, међутим није било 
заитересованих ученика, па исти нису ни одржани. 

Пријављивање испита обављало се у периоду од 01. до 05. у месецу сваког испитног 
рока. 

Распореди полагања испита су исто тако објављивани на огласним таблама и на сајту 
Школе до 12-тог у месецу када су организовани испитни рокови.  



 

За полагање разредних и допунских испита током другог полугодишта организована 
су и одржана 5 испитна рока (фебруарски, мартовски, мајски, јунски и августовски испитни 
рок).  

За полагање матурског испита организована су и одржана 2 испитна рока и то 
јануарски и мартовски у коме су два ученика образовни профил кулинарски техничар 
положили матурски испит путем доквалификације. 

Комисија за утврђивање разредних и допунских испита коју чине Емилија Јанков, 
Јасна Грбић и Јасна Попов састала се 2 пута. На састанцима израђени су записници у којима 
су утврђени разредни и допунски испити које ванредни ученици треба да полажу како би 
завршили жељено школовање и исти су приложени у записницима седница Наставничког 
већа на којима је ученицима одобрено школовање у нашој школи. 
 
 
 

Извештај израдила 
                                                                                   ___________________________ 
                                                                                           (Емилија Јанков,проф.) 

 
 

 
 



 

АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ 
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 На почетку школске 2021/2022. године  имали смо 350 ученика.  
 Током другог пoлугодишта неки ученици су се уписали а неки исписали тако да 
на крају школске године долазимо до броја од 340 ученика у нашој школи. 
 
 
 
Следе табеле из којих се види број ученика по разредима и по образовним профилима.  

 
Табела бр.2  Број ученика по разредима  

Разреди на крају првог 
полугодишта 

на крају другог 
полугодишта 

I 88 84 

II 102 101 

III 81 79 

IV 76 76 

Укупно 347 340 

 
 

 

 

Табела бр.3 Број ученика по образовним профилима и трајању школовања  

Ред. 
Бр. 

Образовни профил Број 
ученика 
на крају 

првог 
полугоди

шта 

Број ученика 
на крају 
другог 

полугодишта 
Трајање 

школовања 

1 Економски техничар 62 62 4 године 

2 Финансијски 
администратор 

24 24 4 године 

3 Техничар 
обезбеђења 

46 42 4 године 

4 Комерцијалиста 90 90 4 године 

5 Туристичко- 23 23 4 године 



 

хотелијерски  
техничар 

6 Трговац 38 36 3 године 

7 Конобар/ кувар 64 63 3 године 

Уку
пно 

 347 340  

 
 
 
Број ученика по одељењима креће се од 13 ( Трговац) до 31 (Комерцијалиста). 
 

 



 

2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

Проценат пролазности 

Проценат пролазности у Школи 

 Од 340 ученика, 326 (95,88%) је друго полугодиште завршило позитивно 

оцењено. 14 ученика нису обезбедили прелазак у следећу школску годину или су 

упућени на поправни испит на ком ће имати прилику да то учине у месецу Августу.  

Дакле, проценат пролазности на нивоу Школе у другом полугодишту је 95,88%. 

 Следи табела успеха:  
 
Табела бр.4  Број ученика свих разреда и проценти у зависности од постигнутог успеха  
Успех Број ученика % 
Одличних 79 23,24 
Врло добрих 128 37,65 
Добрих 113 33,24 
Довољних 6 1,76 
Свега позитивно оцењених 326 95,88 
Недовољних 14 4,12 
Број недовољних оцена  27  
Свега (позитивни и недовољни) 340 100,00 

Проценат пролазности по разредима 

Табела бр.5 Проценти пролазности по разредима у односу на претходну годину  

РАЗРЕД 
2021/22 

I 88,10 

II 100,00 

III 96,20 

IV 98,68 

Школа: 95,88 

  
 



 

 Видимо да су потпуну пролазност остварили ученици другог разреда. Ученици првог 
разреда имају најнижи проценат пролазности, 88,10%.  

Проценат пролазности по одељењима 

  
 

Табела бр.6 Проценат пролазности по одељењима у односу на прошлу школску годину 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПРОЦЕНАТ ПРОЛАЗНОСТИ 

2021/2022. 

11 96,88 
12 66,67 
13 92,31 
14 90,48 
21 100 
22 100 
23 100 
24 100 
31 100 
32                             87,50 
33                                  100   
41 100 

42                                  96,55 

43 100 

Просечна пролазност 

Школе 
95,88 

 

   
 
 

Ученици са недовољним успехом 

Структура ученика са недовољним успехом према броју недовољних оцена 
 Недовољан успех нема ниједан ученик,  
Табела бр.8 Структура ученика са недовољним успехом и са % заступљености у односу на 
број недовољних оцена  



 

Број недовољних оцена 
Број ученика са 

недовољним 
оценама 

% ученика са 
недовољним 

оценама 

са 1 недовољном оценом 8 2,35 

 са 2 недовољне оцене   3 0,88 

 са 3 недовољне оцене   1 0,29 

 са 4 недовољне оцене   2 0,59 
са 6 недовољних оцена   0  
са 8 недовољних оцена   0  

Укупно: 14  

 
  

Недовољне оцене 

 Укупан број недовољних оцена у Школи на крају другог полугодишта  је 27 или 0,08  
недовољних оцена по ученику. 
   
 
Табела бр.11 Просек недовољних оцена   посматран по одељењима  

Одељење Просек недовољних оцена по ученику 

11 0,03 
12 0,78 
13 0,08 
14 0,10 
21 0,00 
22 0,00 
23 0,00 
24 0,00 
31 0,00 
32 0,33 
33 0,00 
41 0,00 
42 0,07 
43 0,00 

Просек недовољних оцена по ученику 0,00 

 

Неоцењени ученици  

 На крају другог полугодишта нема неоцењених ученика.  



 

3. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

Укупни изостанци 

 У другом полугодишту сви ученици (са оним који су се у међувремену 
исписали), начинили су 28836 изостанка, или 84,81 изостанка по ученику, од чега је: 

-  оправданих  27663 (95,93 %), 81,36 по ученику, а 
-  неоправданих 1173 (4,07 %),    3,45 по ученику.   

 
 

Табела бр.16  Просек изостанака по ученику по разредима  

 

РАЗРЕД 

ПРОСЕК ИЗОСТАНАКА ПО 

УЧЕНИКУ 

2021/22 
I 91,71 

 

II 65,41 
 

III  
89,97 

IV  
97,61 

Школа:  
84,81 

 
.  

Видимо да најнижи проценат изостанака имају ученици другог разреда док су ученици четвртог 
разреда остварили највећи проценат изостанака. 

 

 



 

Оправдани и неоправдани изостанци по разредима 

Ради формирања праве слике о томе колико који разред изостаје, следе табеле са 
просецима оправданих, неоправданих и укупних изостанака по разредима по ученику. 

 
 
 
Табела бр.18  Просек оправданих, неоправданих и укупних изостанака по разредима 

Разред 

Просек 
оправданих 

изостанака по 
ученику 

Просек 
неоправданих 
изостанака по 

ученику 

Просек 
изостанака по 

ученику 

I 89,07 2,64 91,71 

II 62,50 2,90 65,41 

III 86,27 3,71 89,97 

IV 92,80 4,80 97,61 

Укупно 81,36 3,45 84,81 

Из табеле видимо   да   ученици другог разреда имају најмањe оправданих  изостанака по 
ученику, док ученици првог разреда имају најмање неоправданих изостанака. Ученици 
четвртог разреда имају највише и оправданих и неоправданих изостанака по ученику.  

Оправдани, неоправдани и укупни изостанци по одељењима 

 Следи табела које показују просечан број оправданих, неоправданих и укупних 
изостанака по одељењима, са истакнутим  најмањим и највишим бројем изостанака. 
   
Табела бр.19 Табела са просеком оправданих, неоправданих и укупних изостанака по 
одељењима 

Одељење 

Просек 
оправданих 

изостанака по 
ученику 

Просек 
неоправданих 
изостанака по 

ученику 

Просек 
изостанака по 

ученику 

11 78,91 0,50 79,41 
12 99,28 4,56 103,83 
13 122,15 5,46 127,62 
 75,13 2,52 77,86 

21 68,03 1,47 69,50 
22 79,90 5,83 85,73 
23 31,70 1,70 33,39 
24 63,67 1,94 65,61 
31              117,61 2,32 119,94 
32                132,04 9,21 141,25 



 

33    
41               94,07 5,33          99,33 
42              108,41 5,07         113,48 
43                71,87 3,91            75,78 

Просек свих 
одељења                  81,36 3,45              84,81 

 
Најмање изостанака у школи, у целој години направили су ученици 23 одељења  

– 33,39  изостанака по ученику .  
Одељење са најмањим просеком неоправданих изостанака по ученику (0,50) је 

одељење 11.   
Најмање оправданих изостанака по ученику има одељење 23, свега 31,70 

изостанка по ученику, док у 32 има највише оправданих изостанка по ученику, 113,62. 
Највише изостанака у школи има одељење 32 –132,04.  
Највише неоправданих изостанака по ученику је у одељењу 32 – 9,21 по ученику.   

 
 
 

4. ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Број изречених мера 

У протеклом периоду изречено је укупно 176 мера. 
Васпитне мере, опомене, укори одељењског старешине и укори одељењског већа, 

изречени су због неоправданог изостајања са наставе, а у мањем броју због: непоштовања 
правила школе – недоличног понашања: ометања наставе.  

 
Табела бр.20  Број изречених мера по врстама 

Васпитне  и васпитно-дисциплинске 
мере Број изречених мера 

Опомена 100 
Укор Одељењског старешине 47 
Укор Одељењског већа 26 
Укор директора 0 
Укор Наставничког већа 3 
Укупно Укора 176 
Просек Укора по ученику 0,52 

 
 
   

Број изречених мера по одељењима 

Табела бр.21  Број изречених мера по одељењима са просеком изречених мера по ученику 

Одељење Број изречених 
укора 

Просек укора по 
ученику по 
одељењима 



 

11 3 0,09 
12 23 0,28 
13 16 1,23 
14 9 0,43 
21 0 0,00 
22 24 0,80 
23 23 1,00 
24 0 0,00 
31 5 0,16 
32 41 1,71 
33 0 0,00 
41 8 0,33 
42 18 0,62 
43 6 0,26 

Укупно мера и просек 
мера по ученику Школе 176 0,52 

   

                                               

Оцене за владање 

На основу изречених васпитних мера,  предложене су и усвојене оцене из владања. 
Примерно владање има 254 ученикa, односно 74,71% ученика. Оцене из владања 
смањене су за 42 ученика.  

 
 

Табела бр. 22 Табела ученика са оценама из владања 

Разред Примерно 
владање 

Врло 
добро 

владање 

Добро 
владање 

Довољно 
владање 

Недовољн
о владање Укупно 

I 65 7 7 5 0 84 
II 80 6 6 9 0 101 
III 51 11 14 3 0 79 
IV 58 11 1 6 0 76 
Укупно 254 35 28 23 0 340 
% 74,71 10,29 8,24 6,76 0,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

Општи успех 

На основу закључених оцена,  предложен је и усвојен следећи општи успех по 
одељењима.  
 

Табела бр. 23 Табела општег успеха по одељењима 
Одеље

ње 
Одличан 

успех 
Врло добар 

успех 
Добар 
успех 

Довољан 
успех 

Позитивно 
оцењених 

Недовољан 
успех Укупно 

11 10 16 5 0 31 1 32 
12 2 3 7 0 12 6 18 
13 1 4 7 0 12 1 13 
14 2 8 9            19 2 21 
21 11 18 1 0 30 0 30 
22 5 9 14 2 30 0 30 
23 1 4 18 0 23 0 23 
24  10 8 0 18 0 18 
31 12 16 3 0 31 0 31 
32 2 3 13 3 21 0 24 
33 3 9 12 0 24 0 24 
41 10 9      5 0 24 0 24 
42 10 9 8 1 28 1 29 
43 10 10 3  23 0 23 

Укупно 79 128 113         6 326 14 340 
%     23,24 37,65 33,24 1,76 95,88 4,12 100,00 

 
 
 
 

 
 
Табела бр. 24 Табела општег успеха по разредима 

Разред Одличан 
успех 

Врло 
добар 
успех 

Добар 
успех 

Довољан 
успех 

Позитивно 
оцењених 

Недовољан 
успех Укупно 

I 15 31 28 0 74 10 84 
II 17 41 41 2 101 0 101 
III 17 28 28 3 76 3 79 
IV 30 28 16 1 75 1 76 
Укупно 79 128 113 6  0  
% 23,24 37,65     33.24 1,76 95,88 4,12 100,00 

Ученици којима се пружа додатна подршка 

 
 
Ученици којима је потребна додатна подршка 
 Ученици којима се пружала додатна подршка – На крају другог полугодишта 
девет ученика је имало потребу за додатном подршком. За њих је настава из појединих 



 

предмета реализована уз помоћ мера индивидуализације или по индивидуалним образовним 
плановима. 
 
 
Табела бр. 12 Ученици којима се пружала додатна подршка 
 
 

 Име и 
презиме 
ученика 

 
одељење 

Опис 
карактеристика 

ОЕЦД 

И 
(индивидуализација), 

ИОП-1 и 
ИОП-2 

 
напомене 

А Б Ц 
1 Александар 

Кецић 13 А - - ИОП- 
2 Сви предмети Уписан по 

ИОП2 
      ИОП- 

2 
  

      И   
      И   
      И   
      И   
2 Никола 

Ћирић 13 А   ИОП2  
Немачки језик 

Уписан по 
ИОП2 

        
Математика 

 

        
Здравствена 
култура 

 

        
Хемија 

 

       Услуживање  
         
3  

Никола 
Љепоја 

 
 

14 

 
 

А 

   
 

ИОП2 

Математика Од трећег 
квартала, 
има решење 
интересорне 
комисије 

4 Горан 
Рађен 14 

   ИОП2  
Немачки језик 

Уписан по 
ИОП2 

        
Математика 

 

        
Српски језик 

 

        
Хемија 

 

        
Здравствена 
култура 

 

        
Услуживање 

 

5 Марија 
Котоган 

 
14 

 
А 

 
- 

 
- 

 
И 

 
Математика 

Уписан по 
ИОП2 



 

      И Српски језик 
и књижевност 

 

      ИОП- 
2 

Хемија  

      ИОП- 
2 

Здравствена 
култура 

 

      ИОП- 
2 

Исхрана  

       Енглески 
језик 

 

6 Ема 
Орос 14 А - - И Математика Уписана по 

ИОП2 
      И Хемија  
      ИОП- 

2 
Здрваствена 

култура 
 

      ИОП- 
2 Исхрана  

       Енглески 
језик 

 

       Хемија  
         
7 Далибор 

Барбул 14 А - - И  
Математика 

Уписана по 
ИОП2 

      И  
Хемија 

 

      И  
Српски језик 

 

      ИОП- 
1 

 
Здрвасвтена 
култура 

 

      ИОП- 
2 

 
Исхрана 

 

      ИОП- 
2 

 
Енглески 
језик 

 

8 Никола 
Нединић 23 А - - И Сви 

предмети 
Уписана по 
ИОП2 

      И   
      И   
      ИОП- 

2 
  

9 Маријана 
Јованов 24 А   ИОП- 

2 
Српски језик 
и књижевност 

Уписана по 
ИОП2 

       Математика  
       Енглески 

језик 
 

10 Жарко 
Јовановић 24 А    Српски језик 

и књижевност 
Уписан по 
ИОП2 

       Математика  
       Енглески 

језик 
 

       Услуживање  



 

       Немачки језик 
(други страни) 

 

11 Драган 
Рофа 24 А    Српски језик 

и књижевност 
Уписан по 
ИОП2 

       Математика  
       Енглески 

језик 
 

       Услуживање  
       Немачки језик 

(други страни) 
 

12 Марта 
Хушидић 33 А    Математика Уписана по 

ИОП2 
       Српски језик 

и књижевност 
 

13 Данијел 
Фефковић 33 А    Математика Уписан по 

ИОП2 
       Српски језик 

и књижевност 
 

       Историја  
14 Александра 

Јованов 43 А    Српски језик 
и књижевност 

Уписана по 
ИОП2 

       Математика  
       Енглески 

језик 
 

Немачки језик 
Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Табела бр.24 Табела похваљених ученика  
 

Редни 
број 

Презиме и 
име ученика 

Разред/ 
одељење 

успех 
5.00 

Освојена прва три 
места на 

Без 
изостан

Без 
неоправд

Из других разлога- 
(навести којих *) 



 

републичким 
такмичењима – 
навести које место 
и у чему 
 

ака аних 
изостана
ка 

1.  Свирчев 
Ана 

1.1 +     

2.  Јаконић 
Исидора 

1.1 +     

3.  Детки 
Светлана 

1.1     За учешће на 
Општинском квиз-
такмичењу „Шта 
знаш о здрављу“ 

4.  Теофанов 
Тијана 

1.2  
+ 

    

5.  Врбачки 
Јована 

1.3     Залагање  на часу 
хемије 

6.  Грујић 
Даница 

1.3     Залагање на часу 
хемије и без 
неоправданих 
изостанака 

7.  Ћирић 
Драган 

1.3     Залагање на часу 
хемије, Основе 
трговине, 
презентација школе 
ђацима 

8.  Котоган 
Марија 

1.4     За учешће у 
представљању 
образовних профила 
наше школе, за 
учешће на 
манифестацији Ноћ 
музеја и за учешће у 
реализацији 
Републичког 
такмичења из 
рачуноводства  

9.  Рајић 
Марина 

1.4     За учешће у 
представљању 
образовних профила 
наше школе 

10.  Попов Вања 1.4     За учешће у 
представљању 
образовних профила 
наше школе, за 
учешће на 
манифестацји Ноћ 
музеја, за учешће у 
реализацији на 
такмичењу из 
рачуноводства 

11.  Сакал Сара 1.4     За освојено 3.место у 
националном 
пројекту „У правом 



 

тренутку, на правом 
месту за ендемите“, 
за учешће у 
реализацији на 
такмичењу из 
рачуноводства  

12.  Пиокер 
Нина 

1.4     За учешће у 
реализацији на 
такмичењу из 
рачуноводства 

13.  Трећаков 
Миодраг 

1.4     За учешће у 
реализацији на 
такмичењу из 
рачуноводства 

14.  Милованов 
Богдан 

1.4     За освојено 3.место у 
националном 
пројекту „У правом 
тренутку, на правом 
месту за ендемите“ 

15.  Малетин 
Игор 

2.1 +    Учешће у квизу 
„Моја Кикинда-
откријмо где 
живимо“, освојено 
прво место на 
новогодишњем 
квизу у организацији 
Ученичког 
парламента, 
Активност на часу из 
енглеског језика, 
представљање школе 
на на школском 
сајму у оквиру Ноћи 
музеја „Школа кроз 
време“, без 
неоправданих 
изостанака 

16.  Утржен 
Жарко 

2.1     Учешће у квизу 
„Моја Кикинда-
откријмо где 
живимо“, освојено 
прво место на 
новогодишњем 
квизу у организацији 
Ученичког 
парламента, 
Активност на часу из 
енглеског језика, 
освојено 1.место на 
сајму у оквиру Ноћи 
музеја „Школа кроз 
време“, без 
неоправданих 



 

изостанака, учешће у 
драмској секцији, 
учешће у 
представљању 
образовних профила 

17.  Николић 
Јелена 

2.1     Освојено прво место 
на Новогодишњем 
квизу у организацији 
Ученичког 
парламента, Певачки 
наступ поводом 
Дана школе 

18.  Катарина 
Ристић 

2.1     Певачки наступ 
поводом Дана школе 

19.  Шевић 
Дејана 

2.1     Учешће на драмкој 
секцији, освојено 
1.место на сајму у 
оквиру Ноћи музеја 
„Школа кроз време“ 

20.  Парабуцки 
Невена 

2.1     Оссвојено 1.место на 
литерарном 
конкурсу „Свет без 
рата-деца говоре“, 
без неоправданих 
изостанака 

21.  Аћић 
Теодора 

2.1     Без неоправданих 
изостанака 

22.  Блажић 
Маријана 

2.1     Без неоправданих 
изостанака 

23.  Матијевић 
Јелена 

2.1     Без неоправданих 
изостанака 

24.  Петровић 
Милица 

2.1  
+ 

   Без неоправданих 
изостанака 

25.  Ћирић 
Николета 

2.1     Без неоправданих 
изостанака 

26.  Билић 
Марија 

2.2  
+ 

   Без неоправданих 
изостанака, за 
изузетно залагање на 
часовима и допринос 
на часовима Обуке у 
виртулном 
предузећу, за 
залагање на 
часовима из 
Математике 

27.  Бугарски 
Анастасија 

2.2     Без неоправданих 
изостанака 

28.  Живко Јована 2.2     Без неоправданих 
изостанака 

29.  Кошут 
Милана 

2.2     Без неоправданих 
изостанака 

30.  Пејашиновић 
Ранка 

2.2     Без неоправданих 
изостанака 



 

31.  Попов 
Анастасија 

2.2     Без неоправданих 
изостанака 

32.  Прунић Нина 2.2     Без неоправданих 
изостанака 

33.  Сударов 
Александра 

2.2     Без неоправданих 
изостанака 

34.  Шебул 
Милица 

2.2     Погађање наставе 
без неоправданих  

изостанака, за 
залагање на 
часовима из 
Математике 

35.  Дробац 
Зорица 

2.3     Без изостанака 

36.  Грбић 
Тијана 

3.1 +    Без неоправданих 
часова, за учешће у 
такмичењу Млади 
предузетник, 
похађање онлајн 
курса из немачког 
језика и допринос на 
раду на часовима, 
учешће у 
представљању 
профила наше школе 

37.  Уверић 
Катарина 

3.1 +    Без неоправданих 
изостанака 

38.  Момиров 
Милана 

3.1     Учешће на 
такмичењу Млади 
предузетник, 
похађање онлајн 
курса из немачког 
језика и допринос на 
раду на часовима, 
учешће у 
представљању 
профила наше школе 

39.  Јолић 
Бранислава 

3.1     Учешће на 
такмичењу Млади 
предузетник, учешће 
у представљању 
профила наше 
школе, без 
неоправданих часова 

40.  Билић 
Маријана 

3.1     Освојено 1.место на 
градском такмичењу 
за средњошколце 

41.  Велди 
Јасмина 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

42.  
 

Ердељан 
Катарина 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

43.  
 

Јаначковић 
Милица 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 



 

44.  Момић 
Мима 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

45.  Попов 
Славко 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

46.  Рогљачин 
Марина 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

47.  Стојков 
Ивана 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

48.  Ћошков 
Исидора 

3.1     Без неоправданих 
изостанака 

49.  Галић 
Невена 

3.1     За такмичење у 
кошарци 

50.  Влачић 
Јелена  

4.1 +     

51.  Мудринић 
Матија  

4.1 +     

52.  Радонић 
Вук 

4.1 +     

53.  Сечи Ивона 4.1 +    Учешће на 
Републичком 
такмичењу из 
рачуноводства 

54.  Чонти 
Ивана 

4.1 +    *За представљање 
школе на 
манифестацији Ноћ 
музеја – Школски 
сајам 
*За дочек гостију на 
Републичком 
такмичењу из 
рачуноводства 

55.  Шкорић 
Дејана 

4.1 +     

56.  Бодирожа 
Милица 

4.1     За представљање 
школе на Ноћ музеја 
и учешћу у снимању 
филма Школа кроз 
време 

57.  
 

Утржен 
Дејана 

4.1     *За представљање 
школе на 
кошаркашким 
турнирима 
* За дочек гостију на 
Републичком 
такмичењу из 
рачуноводства 

58.  Коцкар 
Ивана 

4.1     *За представљање 
школе на 
кошаркашким 
турнирима 
*За дочек гостију на 
Републичком 
такмичењу из 



 

рачуноводства 
59.  Мирјана 

Микалачки 
4.1 +     

60.  Антал 
Јелена 

     − успех 5,00; 
 

− освојено 1. 
место на 
Такмичењу у 
области 
заштите 
потрошача; 
 

− вођење групе 
гостију у 
обилазак града 
у улози 
локалног водича 
током 
Републичког 
такмичења из 
рачуноводства. 

61.  Букарица 
Милан 

     − учествовање у 
радионици 
„Судски процес 
у 
континенталном 
и 
англосаксонско
м праву“ у 
организацији 
локалног 
омбудсмана и 
Скупштине 
града Кикинде. 

62.  Важић 
Милан 

     − освојено 1. 
место на 
Школском сајму 
у оквиру Ноћи 
музеја 
(категорија 
филм). 

63.  Воштић 
Давид 

     −  учествовање у 
радионици 
„Судски процес 
у 
континенталном 
и 
англосаксонско
м праву“ у 
организацији 
локалног 
омбудсмана и 
Скупштине 
града Кикинде. 



 

64.  
 

Ивковић 
Тијана 

     −  учествовање у 
манифестацији 
Дани лудаје као 
водитељ 
програма на 
бини испред 
Градске куће; 
 

−  освојено 1. 
место на 
Такмичењу у 
области 
заштите 
потрошача; 
 

−  учествовање на 
такмичењу 
Пословни 
изазов−Достигн
ућа младих 
 

−  учешће у 
приреми и 
вођењу 
Новогодишњег 
квиза знања у 
организацији 
Ученичког 
парламента 
школе; 
 

−  учествовање у 
радионици 
„Судски процес 
у 
континенталном 
и 
англосаксонско
м праву“ у 
организацији 
локалног 
омбудсмана и 
Скупштине 
града Кикинде. 

65.  Јоргин 
Матеја 

     −  успех 5,00; 
 

−  похађање 
наставе без 
неоправданих 
изостанака. 

66.  Ротаров 
Алекса 

     −  освојено 1. 
место на 
Такмичењу у 
области 



 

 

 
 
 
 

Табела бр.23  Носиоци дипломе „Вук Караџић“ 
 Име и презиме Разред и одељење 
1 Валентина Киш 3.3 
2 Ивона Сечи 4-1 

 
 

заштите 
потрошача; 
 

−  учествовање на 
такмичењу 
Пословни 
изазов−Достигн
ућа младих. 

67.  Толмачеви
ћ Наташа 

     −  вођење групе 
гостију у 
обилазак града 
у улози 
локалног водича 
током 
Републичког 
такмичења из 
рачуноводства. 

68.  Шебек 
Дуња 

     −  вођење 
Ученичког 
парламента; 

−  учешће у 
приреми и 
вођењу 
Новогодишњег 
квиза знања у 
организацији 
Ученичког 
парламента 
школе; 
 

−  вођење групе 
гостију у 
обилазак града 
у улози 
локалног водича 
током 
Републичког 
такмичења из 
рачуноводства. 

69.         



 

Ученик генерације је  Матеја Јоргин, ученица  44 одељења, образовни профил 
туристичко-хотелијарски техничар.  
 

 
 
 

Извештај сачинила 
Маријана Силашки, мастер педагог 

 
Економско-трговинска школа Кикинда 

 
 

У Кикинди, 
                                                       15. Септембар 2022. године 
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