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УВОД
Ученички центар Београд је васпитно образовна установа у којој се обезбеђују:
смештај, исхрана, услови за учење, завршавање школских обавеза и васпитни рад,
као и забавни и спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог
места сталног боравка.
Ученички центар Београд је дислоцирана специфична педагошка установа.
Сачињавају је радне јединице за смештај, исхрану и васпитни рад, РЈ ''Београд'' на
Копаонику и Стручне службе Установе.
Решењем Владе Републике Србије од 01.04.2021. године дата је сагласност на
Одлуку Управног одбора о промени статуса установе Дом ученика средњих
школа у установу Ученички центар Београд – која обезбеђује смештај, исхрану,
васпитни рад и одмор са ученицима и на Одлуку Управног одбора о промени
назива установе Дом ученика средњих школа у установу Ученички центар
Београд.
АДРЕСЕ:
1. „Петар Драпшин", Улица краља Петра број 83, телефон:011/2627-333, 011/2624672
2. „Змај'' – Земун, Улица Александра Дубчека број 1, телефон: 011/ 2193-608
3. „''Карађорђе'', Улица Радоја Домановића број 27, телефон:011/ 2411-961,2411865
4. „Стеван Чоловић'', Улица Хумска број 8, телефон:011/ 2647-760, 2647-660
5. „Алекса Дејовић'', Улица Хајдук Станкова број 2, телефон: 011/2404-234
6. Програмска служба, Улица Добрињска број 11, телефон: 011/3223-454
7. „Београд'' – Копаоник, Улица Радоја Домановића број 27, телефон: 011/3348418
8. Стручне службе, Улица Радоја Домановића број 27, телефон: 011/ 715-40-43
Полазећи од расположивих материјалних и интелектуалних могућности Установа
је током школске 2020/21. године реализовала низ активности које су имале за
циљ да остваре намеру државе као послодавца.
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УСПЕХ УЧЕНИКА
1. Просечна оцена примљених ученика на почетку и просечна
оцена остварена на крају школске године
РЈ ''А. ДЕЈОВИЋ'': на почетку: 3,71 на крају: 3,65
По васпитним групама (прва оцена је на почетку, друга на крају)

1. група:
4,22
2. група:
3,73
3. група:
4,20
4. група:
3,68
5. група:
3,54
6. група:
3,49

4,40

7. група: 3,70

3,53

4,18

8. група: 3,51

3,64

4,32

9. група: 3,44

3,36

3,82

10. група: 3,56

3,59

3,47

11. група: 3,33

3,40

3,56

12. група: 3,55

3,67

13. група: 3,38
3,39

РЈ Алекса Дејовић
3,85

3,74
3,71
3,68

3,67

3,66

3,71

3,66

3,63

2016/17

2017/18

2018/19

На почетку

2019/20

3,65

2020/21

На крају
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РЈ ''КАРАЂОРЂЕ : на почетку: 4,70 на крају: 4,52
По васпитним групама (прва оцена је на почетку, друга на крају)

1. група: 4,69
4,48
2. група: 4,69
4,50
3. група: 4,68
4,68
4. група: 4,59
4,44
5. група: 4,68
4,60
6. група:4,56
4,50

7. група: 4,58
4,49
8. група: 4,77
4,50
9. група: 4,74
4,66
10. група: 4,81
4,56
11. група: 4,58
4,47
12. група: 4,77
4,70

13. група: 4,67
4,42
14.група: 4,66
4,33

РЈ Карађорђе
4,7
4,57

4,52
4,36

4,47

4,54 4,52

4,52

4,36

4,14

2016/17

2017/18

2018/19
На почетку

2019/20

2020/21

На крају
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РЈ''П. ДРАПШИН'' : на почетку: 4,66
на крају: 4,47
По васпитним групама (прва је почетна, друга оцена на крају):
1. група: 4,77
2. група: 4,75
3. група: 4,64
4. група: 4,60
5. група: 4,62
6. група: 4,70

7. група: 4,71
8. група: 4,46
9. група: 4,70

4,53
4,52
4,33
4,32
4,42
4,51

4,44
4,60
4,52

РЈ Петар Драпшин
4,66
4,61
4,5

4,49

4,47

4,45
4,41

4,39
4,33

4,33

2016/17

2017/18

2018/19

На почетку

2019/20

2020/21

На крају

РЈ ''ЗМАЈ'': на почетку:4,34
на крају : 4,18
По васпитним групама (прва је почетна друга је оцена на крају):
1. група: 4,40

4,23

7. група: 4,29

4,23

2. група: 4,21

4,21

8. група: 4,43

4,26

3. група: 4,33

4,19

9. група: 4,36

4,32

4. група: 3,34

4,10

5. група: 3,32

3,89

6. група: 4,39

4,20
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РЈ Змај
4,43
4,37

4,36

4,34
4,29
4,2

4,18

4,16

2016/17

2017/18

2018/19
На почетку

4,18

4,18

2019/20

2020/21

На крају

РЈ ''С. ЧОЛОВИЋ'' на почетку : 4,24 на крају: 4.00
По васпитним групама (прва оцена је на почетку, друга на крају):
1. група: 3,88

3,57

2. група: 4,46

4,16

3. група: 4,14

3,97

4. група: 4,34

3,92

5. група: 4,36

4,40

РЈ Стеван Чоловић
4,32
4,22

4,25

4,22
4,10

4,06

4,02

2016/17

4,24
4,1
4

2017/18

2018/19
На почетку

2019/20
На крају
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СРЕДЊА ОЦЕНА

НА
ПОЧЕТКУ:

НА КРАЈУ:

РЈ ''АЛЕКСА
ДЕЈОВИЋ'':

3,71

3,65

РЈ“КАРАЂОРЂЕ“

4,70

4.52

РЈ ''ПЕТАР
ДРАПШИН''

4,66

4,47

РЈ ''ЗМАЈ''

4,34

4.18

4,24

4.00

4,33

4,16

РЈ ''СТЕВАН
ЧОЛОВИЋ''

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА ПОЧЕТКУ ЈЕ: 4,33
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА КРАЈУ ЈЕ:4.16
Подаци показују да је донети успех на нивоу Установе незнатно смањен.
На почетну средњу оцену примљених ученика значајно утиче одличан успех у
основној школи који су донели ученици првих разреда. Јасно је да сви одлични
ученици првих разреда због најразличитијих узрока никада и ни у једној школи
не успевају да задрже донети успех.
На успех ученика утиче радна атмосфера, залагање свих актера васпитног
процеса, жеља за знањем и мотивација ученика да задрже место у Установи.
Адаптација новопримљених ученика на услове живота и рада значајно утиче на
мотивацију за учење, па у том смислу би требало посветити више пажње од стране
васпитача овим категоријама ученика.
НАПОМЕНА
Редовне активности васпитача, стручних сарадника и управника су прекидане у
периоду 1.12.2020. – 18.12.2020. и у периоду 06.03.2021. – 19.04.2021. када се
настава ученика одвијала на даљину, а Установа била затворена за боравак
ученика.
Ова чињеница је неминовно довела до промена у организацији и реализацији
васпитног рада Установе. Васпитни рад се наставио контактима васпитача,
стручних сарадника, управника и ученика путем савремених комуникационих
информационих технологија. Ученици су подстицани на придржавање мера
прописаних од стране надлежних здравствених установа, редовно похађање
наставе на даљину, креативно коришћење слободног времена и постизање што
бољег школског успеха. Резултат ових активности је да је школска година
завршена без већих тешкоћа, иако су услови били значајно неповољнији за
реализацију васпитног рада са ученицима.
9
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ПРОСЕЧНА СРЕДЊА ОЦЕНА НА НИВОУ УСТАНОВЕ
(на почетку и крају – последњих пет школских година)

Дом ученика
4,33
4,27

4,26

4,26

4,24

4,18
4,15

4,16

4,12
4,06

2016/17

2017/18

2018/19

На почетку

2019/20

2020/21

На крају

На основу компаративне анализе школског успеха ученика, у претходних пет
година, може се констатовати да је просечна оцена на почетку и на крају школске
2020/21. године, нешто виша у односу на остварене просечне оцене током
претходних школских година. На ову појаву је значајно утицала чињеница да се
настава у току претходне школске године одвијала без континуитета директног
образовног процеса. Самим тим и евалуација и оцењивање ученик се одвијало у
измењеним и за ученике и наставнике новим околностима. Ипак, евидентно је да
постоји континуитет на подручју школске успешности, како приликом уписа
ученика у нашу установу, тако и при анализи школског успеха на крају школске
године.
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2. Простор за живот и рад ученика у дому
Квадратура РЈ у којима су смештај, исхрана и васпитни рад основна делатност
није промењена током године, односно иста је на почетку и на крају школске
године.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

РЈ„Петар Драпшин"

1.969,16 m²

РЈ„Змај"

1.500 m²

РЈ„Карађорђе“

4013,95 m²

РЈ„Стеван Чоловић"

671,95m²

РЈ„Алекса Дејовић"

2.500m²

Укупна површина Дома:
(за смештај, исхрану и васпитни рад)

10.655,06 m²

3. Број ученика на почетку и на крају школске 2020/21. године
НА
ПОЧЕТКУ:

НА
КРАЈУ:

РЈ ''АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ'':

271

249

РЈ ''ПЕТАР ДРАПШИН''

192

183

РЈ ''ЗМАЈ''

195

189

РЈ „КАРАЂОРЂЕ“

330

316

РЈ ''СТЕВАН ЧОЛОВИЋ''

97

88

1085

1025

УКУПНО:

Разлика између броја ученика на почетку и броја на крају је 60. Разлози за ову
појаву су многобројни. Најчешћи узрок је неуспешна адаптација ученика и
тешкоће везане за промену средине одрастања. То може бити и последица
померања по личној жељи: становање код рођака, изнајмљивање стана, одлазак
матураната у априлу и мају због припрема за факултет или из других личних
разлога.
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4. Број ученика према полу
ДЕЧАКА
На почетку школске
2020/21.
На крају школске
2020/21.

ДЕВОЈЧИЦА

526

559

496

529

5. Структура ученика дома према полу по РЈ

РАДНА
Р. б ЈЕДИНИЦА

1.

РЈ "ПетарДрапшин"

2.

РЈ "Змај"

3.

Број
мушк
их

Број
женс
ких

п
о
ч
е
т
а
к

п
о
ч
е
т
а
к

к
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6. Преглед средстава масовних медија са којима Установа
располаже на крају школске 2020/2021.
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Измене простора за рад по радним јединицама
У РЈ ''Змај''
Током године у РЈ Змај је направљена теретана на отвореном, као и летњиковац у
дворишту. Постављене су нове клупе и направљене нове поплочане стазе.
Окречено је једно крило РЈ, у приземљу. У целом објекту замењени су електро
ормари и централизоване су вентилације у ученичким купатилима због веће ефикасности
система вентилације.
У РЈ „Карађорђе“
У току летњег распуста у РЈ „Карађорђе“урађени су следећи радови:
- Замењени бојлери чиме је повећан капацитет за грејање воде
- Замењено 8 спратних кревета у ученичким собама
- Раније, током школске године ( у децембру) цео објекат је окречен.
У РЈ „Петар Драпшин“
У току распуста у циљу побољшања квалитета становања у дому су одрађени следећи
радови:
- замењени су котлови за грејање, пумпе, грејачи и остале инсталације.
-у собама и учионицама су постављене роло завесе.
-oкречено је 15 соба.
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-замењени су рукохвати на гелендерима.
-у собама на првом спрату замењена је метална галантерија по купатилима.
-замењено је 50 јастука и 15 душека
- извршене су поправке собног инвентара
У РЈ „Алекса Дејовић“
-

Замењено је 100 душека у ученичким собама
Замењен бојлер са целом електроинсталацијом
Реконструкција рампе на улазу у двориште
Окречене канцеларије економа и референта за противпожарну заштиту
Окречени делови зидова појединих ученичких соба
Замена и реконструкција електро – ормара

У РЈ „СтеванЧоловић „
Радови у школској 2020/2021. години у РЈ "Стеван Чоловић": кречење ученичких
соба од стране домара, набавка нових столица за зборницу и 65 нових душека за
ученичке собе.
У Програмској служби су 2 фото апарата,1 видео, 6 компјутера и 6 штампача, 1
камера и 1 телевизор.
У Стручним службама такође постоје компјутери, штампачи и фотокопир апарати
који нису наведени у овој табели.
Број набављених књига је у значајној мери повећан, поготово у области
литературе за школску лектиру и савремених издања белетристике. Набавка
стручне литература за рад васпитача и стручних сарадника је планирана, као и
претходне школске године и једним делом је набављена. Ипак, и ове године је
повећан библиотечки фонд како на нивоу централне библиотеке тако и приручних
библиотека.

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Извештај о раду Централне библиотеке Установе
Библиотекарка је у току школске 2020/21. године, реализовала следеће радне
садржаје:
1)
2)
3)
4)

формирана је картотека корисника библиотеке;
издавање књижног фонда корисницима библиотеке;
враћање књижног фонда у полице;
организација учења у просторији библиотеке и контрола коришћења
рачунара;
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5) организација инструктивне наставе из српског језика и књижевности
(одржано је 12 часова);
6) израда паноа разноврсног садржаја (укупно је урађено 15 паноа);
7) урађене су 2 трибине са презентацијама: „Важност читања књига“ и „Стари
занати“;
8) урађено је предавање са презентацијом: „Трема“;
9) објављена је на сајту Дома романсирана биографија о животу царице
Јелене Анжујске: „Племић благог и нежног погледа“;
10) учешће у раду жирија поводом Литерарног темата на слободну тему, у мају
месецу;
11) одржана су два састанка библиотекарке, васпитача који су задужени са рад
Библиотечке секције и координаторке за васпитни рад, у марту и мају
месецу;
12) печатирање, попис и инвентарисање нових библиотечких јединица
(укупно је набављено 145 нових библиотечких јединица );
13) набављени су часописи НОВА ГАЛАКСИЈА, за 2018/19. годину: петоброј
25 примерака, четвороброј 20 примерака, и једноброј за 2021. годину 50
примерака;
14) реализоване су две радне посете огранцима библиотеке, у октобру и мају
месецу;
15) ажурирање процедуре РАД БИБЛИОТЕКЕ ДУБ.Ф01 (ДУБ.П36);
16) сарадња библиотекарке са Одбором за библиотеку (директором,
заменицом директора, заменицом директора за васпитни рад,
координаторком за васпитни рад, васпитачима који су задужени за рад
Библиотечке секције, рачуноводством);
17) сaрадња са управником и стручном сарадницом;
18) сарадња са Одељењем за унапређење и развој библиотечке делатности
Библиотеке града Београда (израда Годишњег извештаја који се прослеђује
Народној библиотеци Србије);
19) сарадња са Активом библиотекара са општине „Стари град“;
20) чишћење књига и полица у свим огранцимма библиотеке, на почетку и
крају школске године.
Мирјана
Митић

Педагошко-психолошка служба Установе
Педагошко-психолошку службу Установе чине стручни сарадници распоређени
по радним јединицама, психолози Јелена Вицо, РЈ „Змај“ и Милена
Станимировић, РЈ „Петар Драпшин“, педагози Данијела Илић, РJ „Карађорђе“ и
Мирјана Лазић РЈ„Алекса Дејовић“. Координатор васпитне службе је Верица
Крша, професор југословенске и светске књижевности.
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Извештај о раду координатора васпитне службе
У току школске 2020/21. године рад координатора васпитне службе је реализован
према Плану и програму рада, задацима који су добијани од заменице директора
и директора Установе и конкретним потребама које су исказане у пет радних
јединица Ученичког центра Београд. Васпитни садржаји и педагошке активности
реализоване су у сарадњи са руководиоцима РЈ, стручним сарадницима,
васпитачима, Програмском службом, Правном службом итд.
У периоду када се школска настава одвијала на даљину, а Установа била затворена
за боравак ученика због појаве COVID 19, организован је рад од куће у циљу
смањења ризика од ширења заразе вирусом. Из тог разлога Програм рада
координатора васпитне службе није могао да се реализује у потпуности или је
реализован у измењеним околностима. Када је то епидемиолошка ситуација
захтевала рад се одвијао у складу са мерама и препорукама, и то углавном преко
савремених дигиталних комуникационих технологија. Васпитни садржаји и
педагошке активности реализоване су у сарадњи са управницима РЈ, васпитачима,
Педагошко – психолошком службом, школама које ученици похађају и другим
спољним сарадницима.
Планирање и програмирање васпитног рада
У оквиру програмског подручја планирање и програмирање васпитног рада дата
су упутства и прикупљени су подаци за Годишњи план рада Установе, који је
урађен у сарадњи са руководиоцима РЈ, стручним сарадницима и васпитачима.
Припремани су годишњи и месечни планови рада.
У циљу унапређења рада наше установе планиране су и спроведене анализе и
истраживања која се првенствено односе на школски успех ученика, понашање
ученика као и превенцију ризичних облика понашања.
Предлагани су наслови за избор стручне литературе и дидактичких материјала у
Установи, који би утицали на побољшање услова рада и водило се рачуна о
набавци и расподели педагошке документације и образаца.
Планирани су и остварени различити облици сарадње са другим институцијама.
Због неповољне епидемиолошке ситуације, ове школске године, остварена је
тешња сарадња са институцијама које се баве превенцијом и интервенцијом у
случајевима када је потврђен COVID 19.
Посебна пажња је посвећена планирању активности које се односе на промоцију
Ученичког центра Београд у целини, па су планиране посете управника и
васпитача основних школа у унутрашњости и средњих школа у Београду.
У сарадњи са Психолошко-педагошком службом Установе радило се на
подстицању и мотивисању васпитача за иновативне видове планирања
различитих облика васпитног рада који се првенствено односе на приказе
практичних активности са ученицима и теме за интерно стручно усавршавање.
У периоду када се, због неповољне епидемиолошке ситуације, настава ученика
одвијала на даљину (1.12.2020. – 18.12.2020. и 06.03.2021. – 19.04.2021.) рад са
васпитачима, ученицима, управницима, родитељима и другим стручним
сарадницима је реализован путем информационо – комуникационих технологија,
па су и васпитне активности планиране у складу са новонасталом ситуацијом.
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Урађене су смернице и препоруке за васпитни рад у овом периоду са
препорученим темама, као и појашњења о начину вођења пеадгошке
документације и прослеђене радним јединицама.
Праћење и вредновање васпитног рада
Праћен је и вреднован васпитни рад у Установи у свим његовим сегментима и
предлагане су конкретне мера за његово побољшање.
Анализиран је школски успех ученика на класификационим периодима и
предлагане су мере за побољшање општег школског успеха ученика.
Сачињена су упутства, прикупљени су подаци и урађен је Извештај о васпитном
раду на крају I полугодишта и Извештај о раду Ученичког центра Београд за
школску 2020/21. годину.
Континуирано је сарађивано са стручним сарадницима и вршен је увид у њихов
рад.
Вршен је увид у рад васпитача у свим сегментима (рад са групом, делом групе, за
време дежурства и индивидуални рад). Активности васпитача су праћене
непосредним увидом и посредно, одговарајућим инструментима праћења и
анализом документације. У том смислу су давани налози за ажурирање вођења
педагошке документације, посебно оне која се односи на планирање и праћење
реализације васпитног рада Установе . Акценат је стављен на Дневник васпитног
рада васпитача, Матичну књигу и Књигу дежурства.
Континуирано је подстицана креативност, рад секција и слободних активности и
присуствовано је појединим реализацијама.
Координисан је рад који се односи на прикупљање и обраду материјала за сајт.
Сви садржаји реализованих активности, који се односе на васпитни рад, су
пропраћени, прегледани, и евентуално кориговани, а текстови, фотографије и
остали материјал, је прослеђивaн за постављање на сајт Установе.
Са Програмском службом је ове године остварена специфична сарадња. У складу
са епидемиолошком ситуацијом пропраћене су активности на почетку школске
године (културно- образовне и спортско -рекреативне ) у мери у којој су могле да
се изведу. Остале активности су остварене писањем текстова и презентација за
потребе сајта, а у циљу предлагања примерених културних и спортских садржаја
ученицима.
У сарадњи са Правном службом праћени су прописи и иновације у васпитном
делокругу рада и контролисана је примена домских аката у пракси као и
консултације приликом реаговања према надлежним институцијама, у
случајевима где је била потребна правна помоћ.
У циљу унапређивања васпитног рад Установе и посете Комисије за
стандардизацију по ISO стандардима 9001, а у сарадњи са управницима радних
јединица дата су упутства о припреми потребне документације: Дневници
васпитног рада васпитача, Матична књига, Књига дежурства и остала педагошка
документација и евиденција о раду у Установи. Дана 07.05.2021. године Комисија
за стандардизацију обавила је разговор са координатором васпитне службе и
извршила проверу усаглашености са ISO стандардима 9001.
Као члан Централне комисије за упис ученика , пропраћен је и контролисан упис
ученика по конкурсу за наредну школску годину (I и II уписни рок за друштвено
осетљиве категорије).
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Рад са васпитачима
Пружана је помоћ васпитачима и стручним сарадницима у формирању и
структуирању васпитних група и припремама за пријем ученика унашу установу,
као и задужењима за рад у секцијама и слободним активностима.
Континуирано је пружана помоћ васпитачима у избору и конкретизацији циљева
и задатака које треба да остваре у оквиру појединих садржаја програма васпитног
рада.
Пружана је помоћ васпитачима приправницима у процесу увођења у посао и у том
смислу испраћена је припрема и реализација активности.
У периодима, када се настава ученика одвијала на даљину, пружана је подршка и
помоћ васпитачима у реализацији васпитног рада у измењеним околностима.
Најдоминантнији облик рада, у том периоду био је писање текстова и израда
презентација за потребе сајта Ученичког центра Београд са адекватним темама.
Ово је, такође, била прилика за помоћ васпитачима на унапређивању квалитета
васпитног рада иницирањем и увођењем савремених облика и метода рада. Пошто
се васпитни рад одвијао преко информационих технологија, са васпитачима се
радило на информисању ученика преко вибер група, Инстанграма и сајта
установе.
У ситуацијама где је то било потребно, анализирани су поједини проблеми везани
за васпитни рад и предлагана су конкретна решења. Проблеми су се односили на:
тешкоће везане за промену средине одрастања, проблеме у прихватању правила
понашања у дому, дисциплину, изостајање са наставе, конфликте међу
ученицима, употребу алкохола, сумњу о употреби психоактивних супстанци или
поседовање истих, агресивно понашање, аутодеструктивност, решавање
социјалних проблема ученика, поремећаје у исхрани, здравствене проблеме,
дисфункционалне породичне односе, ризична понашања, инклузију ученика са
посебним потребама, превенцију вршњачког насиља, анксиозност, физичке и
вербалне сукобе, психосоматске реакције на стрес, падове и повреде ученика,
здравствене проблеми ученика који се односе на ментално стање итд..
Пружана је подршка васпитачима у усклађивању програмских захтева са
специфичностима контекста остваривања васпитног рада (индивидуалним
карактеристикама ученика, породичног окружења, установе и шире средине).
Настављено је са евалуацијом непосредног практичног рада васпитача са
ученицима. У том смислу праћени су прикази практичних активности васпитача
са ученицима у свим радним јединицама, како васпитача – приправника, тако и
осталих васпитача, у просеку по једна практична активност месечно у сваком од
домова.
Са васпитачима је рађено на преиспитивању васпитно – образовне праксе,
разматрањем педагошких приступа и конкретних проблема, раду на
промовисању, предлагању мера, учешћу у активностима у циљу смањивања
насиља и повећању толеранције и конструктивног решавању конфликата и
популарисању здравих стилова живота.
Васпитачи су мотивисани на континуирано стручно усавршавање у складу са
имплементираним Планом стручног усавршавања у Годишњи план рада за
школску 2020/21. годину.
Пружана је помоћ васпитачима и стручним сарадницима приправницима у
процесу увођења у посао. Посебна пажња се поклањала процени приказа
практичних активности васпитача и стручних сарадника са ученицима, па су у
том смислу рађене консултације и пружана помоћ у припреми и реализацији
практичних активности васпитача и стручних сарадника са ученицима.
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Рад са ученицима
Као члан Централне уписне комисије контролисан је упис ученика по конкурсу,
како за све ученике у првом уписном року, тако и за кандидате из осетљивих
друштвених категорија у другом уписном року.
У непосредном раду са ученицима тежило се стварању погодних педагошко –
социјалних услова за напредовање свих ученика (методички поступци, средства
подстицања..). Пружана је помоћ и подршка ученицима у њиховом напредовању
у учењу и школском постигнућу.
Посебна пажња је била усмерена на идентификовање ученика са проблемима у
учењу и понашању и прилагођавању на живот и рад у дому и раду на отклањању
педагошких узрока тих проблема. Значајан део рада се односио на праћење
процеса адаптације на дом и ученицима је пружана подршка у превазилажењу
тешкоћа. Ове школске године тешкоће везане за промену средине одрастања биле
су израженије због примене комбинованог модела рада школа, честих смена
периода када се настава одвија уживо и на даљину и периода када се настава
ученика искључиво одвијала на даљину.
Ученици су подстицани на учешће у раду ученичких организација на нивоу наше
установе и њихово укључивање у различите пројекте и активности, као и на
конструктивно коришћење слободног времена.
У сарадњи са заменицом директора и координатором програмске службе
планиране су превентивне активности које доприносе унапређењу здравља,
безбедности и заштите права ученика у нашој установи.
Најзначајније активности, које су реализоване односе се на превенцију
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. У том смислу
реализоване су активности васпитача са ученицима са циљем упознавања ученика
са Протоколом о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, као превентивном мером. Спроведена је и обрађена анкета о
изложености ученика дискриминацији, насиљу, злостављању и занемаривању, а
резултати су анализирани на састанцима педагошких већа у свим радним
јединицама, као и на састанку Педагошко-психолошке службе. Такође,
спроведена је и обрађена анкета о задовољству ученика и родитеља.
Значајан део активности се односио на превентивни рад у циљу сузбијања COVID
19, као и спровођења мера прописаних од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Кризног штаба и управе Ученичког центра Београд. У том
смислу урађен је Информатор за родитеље, Кућни ред радних јединица је
допуњен у складу са мерама превенције COVID 19, постављени су постери и
други едукативни материјал, како у радним јединицама, тако и на сајту
Установе.Урађена је и праћена евиденција о мерењу температуре ученика. Свим
радним јединицама упућено је Упутство за поступање у условима епидемије
болести COVID 19. У сарадњи са управницима, стручним сарадницима и
васпитачима прослеђиване су препоруке у раду како би се деловало превентивно
и интервентно.
Праћена је примена мера превенције прописаних од стране надлежних
институција. Такође, праћено је здравствено стање ученика и у ситуацијама сумње
на наведену болест или потврђеног присуства, процедуре поступања са оболелим
ученицима.
И ове школске године доста смо се бавили превенцијом употребе психоактивних
супстанци те је у том смислу планиран и реализован читав низ активности са
ученицима.
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Ученици су имали прилику да погледају представу "Је л` имаш грам?" у Центру
за културну едукацију "Студио" која је такође организована у циљу превенције
ризичних облика понашања које се односи на превенцију употребе психоактивних
супстанци. Активност је реализована дана 27.05.2021. године у организацији
Васпитне службе.
Због епидемиолошких услова и ограничења у ангажовању екстерних сарадника,
као и праћења едукативних позоришних представа, активности на ову тему
организовали су и реализовали васпитачи у својим радним јединицама. Све
презентације, као и записи о начину реализовања активности са ученицима
представљене су на сајту Установе и доступне су ученицима и колегама наше
установе.
Припремљене су, организоване и реализоване превентивне активности које се
односе на заштиту репродуктивног здравља ученика у адолесцентном периоду и
у појединим радним јединицама су урађене радионице на ову тему са акцентом на
психолошко- педагошки аспект овог проблема.
Најзначајније превентивне активности које доприносе унапређењу здравља,
безбедности и заштите права ученика које су реализоване односе се на превенцију
насиља. Поводом обележавања „Недеље толеранције“ припремљен је, реализован
и испраћен читав низ активности са ученицима, у којима је учествовала већина
васпитача свих радних јединица, а записи о активностим се налазе на сајту
Установе.
Континуирано је пружана помоћ ученицима у конструктивном коришћењу
слободног времена. Ученици су подстицани на учешће у раду секција и слободних
активности, у складу са могућностима и епидемиолошком ситуацијом. У сарадњи
са управницима, стручним сарадницима, васпитачима и ученицима примереним
програмом обележили смо Дан дома, Недељу толеранције, Школску славу Светог
Саву, Међународни дан жена, Васкрс... Ученици су усмеравани на реализацију
различитих садржаја који се односе на израду паноа, порука, честитки,
презентација итд.
Сарадња са родитељима /старатељима
Сарадња са родитељима/старатељима се одвијала у складу са исказаним
потребама, најчешће услед идентификованих проблема у понашању ученика.
Пружана је подршка и помоћ и родитељи/старатељи су информисани о свим
релевантним стварима и предузетим мерама. Обављан је саветодавни рад са
родитељима ученика у циљу бољег прилагођавања на живот и рад ученика у дому
и њиховом напредовању. Често су били заступљени дисфункционални породични
односи.
Рад са директором, замеником директора, управницима и стручним
сарадницима
У току године са заменицом директора и директором Установе истраживана је
постојећа васпитна пракса, специфични проблеми и потребе Установе и
предлагане су мере за унапређење васпитног рада.
Сарадња са директором, заменицом директора, управницима и стручним
сарадницима се одвијала на подручју планирања, програмирања, организовања,
праћења, реализације, вредновања, унапређивања и иновирања васпитног рада.
Размена искуства при решавању проблема, са којима смо се сусретали у
свакодневном раду, континуирано се одвијала током целе године и била је
конструктивна и интензивна.
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

21

Консултације са директором и заменицом директора су се обављале у вези свих
битних педагошких активности васпитне службе. Посебна пажња је посвећена
заједничком планирању активности, стручном усавршавању васпитача, изради
стратешких докумената Установе, анализи података и припреми извештаја, раду
различитих тимова и комисија и разматрању конкретних проблема у васпитној
пракси.
Сарадња са стручним сарадницима се одвијала кроз састанке Педагошкопсихолошке службе као и кроз свакодневне контакте и разговоре о свим битним
проблемима из ове области.
Рад у стручним органима и тимовима Установе
Континуирано током године учествовала сам у раду тимова, актива и комисија на
наше установе који су се образовали ради остваривања одређених задатака,
програма или пројеката. Најзначајнији су :
1. Централна комисија за упис ученика ,
2. Педагошко – психолошка служба Ученичког центра Београд
3. Тимови за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
4. Тимови за превентивне активности у борби против злоупотребе дрога међу
ученицима у дому ученика средњих школ
5. Комисије за материјалну и дисциплинску одговорност ученика.
У складу са исказаним потребама учествовала сам у раду Педагошких већа свих
радних јединица, Колегијума Установе и Управног одбора.
Самостално или у сарадњи са другима континуирано током године, рађени су
прегледи, извештаји и анализе у вези са радом Установе, по налогу директора и
заменице директора, за потребе стручних органа, Министарства просвете,
Управног одбора и других органа.
Организовано је и спроведено више истраживања специфичних потреба и
проблема
Установе (пројектовање, израда инструмената истраживања,
прикупљање података и њихова обрада и израда извештаја с предлогом мера).
Највећи допринос праћењу и унапређењу васпитног рада у Установи дали су:
1. „Анкета о изложености ученика дискриминацији, насиљу, злостављању и
занемаривању“.
2. „Анкета о задовољству ученика и родитеља боравком у Установи“.
Наведена истраживања су, у сарадњи са стручним сарадницима спроведена у свим
радним јединицама, а резултати презентовани на састанцима Педагошких већа и
Педагошко-психолошке службе.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
По потреби се сарађивало са образовним, здравственим, социјалним, научним,
културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака
рада наше установе и добробити ученика. Најзначајнија сарадња се одвијала са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја (одсек за ученички и
студентски стандард, другим домовима ученика средњих школа, школама које
ученици похађају, појединим Центрима за социјални рад, Институтом за
ментално здравље „Палмотићева“, Институтом за болести зависности у
Драјзеровој, Градским заводом за јавно здравље Београд, Центром за промоцију
здравља, КБЦ „Драгиша Мишевић“ - одсек за адолесцентну психијатрију и
психотерапију, Педагошким друштвом Србије, Друштвом психолога Србије,
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Филозофским факултетом – одсек за педагогију, Републичком секцијом стручних
сарадника, Полицијском управом града Београда, Војномедицинском академијом,
Институтом за мајку и дете, Друштвом учитеља Београд, Регионалним центром
за професионални развој запослених у образовању итд.
Настављена је сарадња са Центром за развој каријере и саветовања студената
Универзитета у Београду у виду примене програма подршке матурантима из
домова ученика средњих школа „Припреми се – упиши се“.
Такође је настављена сада већ традиционална сарадња са Фондацијом Мали
свет, која већ дужи низ година стипендира наше ученике који се истичу
понашањем и успехом у школи, а који потичу из породица са слабијим социоекономским статусом.
Посебно бих истакла сарадњу са Црвеним крстом Општине Звездара која је
резултирала спровођењем низа активности за ученике и васпитаче.
Због пандемије Корона вирусом, препорука Кризног штаба и преласка на
наставу на даљину током ове школске године сарадња је била сведенија, али
васпитачи који су били укључени у активности које је спроводио Црвени крст
Звездаре су наставили са активностима у нашој установи и прилагодили их
могућим условима. У РЈ“Карађорђе“ ртеализоване су следеће активности у
оквиру секције Прва помоћ:
14.10.2020. " Мени живот значи", пројекција филма;
20.10 2020. "Трговина људима", предавање;
05.11.2020. "ДДК", предавање на тему добровољног давалаштва крви.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Велика пажња је посвећена стручном усавршавању. Урађен је програм за стручно
усавршавање (у сарадњи са васпитачима и стручним сарадницима одабир
акредитованог програма стручног усавршавања објављеног у Каталогу програма
сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за
школску 2018/19., 2019/20. и 2020/2021.)
Битан аспект рада се односио на сопствено стручно усавршавање (праћење
стручне литературе и периодике, похађање обука стручног усавршавања).
Организован је и реализован програм стручног усавршавања – семинар за
васпитни кадар:
1. „Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних
ситуација“
(Каталог програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника који се налази под редним бројем 106, област васпитни рад).
Семинар je реализован у две групе у просторијама РЈ“Змај“ и то:
 прва група – 23. 06. 2021. године (26 учесника)
 друга група- 24. 06. 2021. године (30 учесника)
2.Конгрес
Као посебан вид унапређивања васпитног рада, реализовано је и стручно
усавршавање дела васпитача и стручних сарадника учешћем на Седмом
међународном конгресу васпитача ученичких домова у Словенији - „Изазови
образовања у глобалном друштву“, одржаном 25. и 26. марта у Љубљани
Вођена је евиденција о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
О свим активностима васпитне службе благовремено су извештавани заменица и
директор Установе и консултовани су у вези са педагошким активностима.
Верица Крша
Координатор васпитне службе
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Извештај о раду стручног сарадника психолога у РЈ „ЗМАЈ“













У току школске 2020-2021.год. реализован је највећи део активности предвиђених
Планом и програмом рада психолога, као и теме и активности које су се појавиле
у контексту домског живота.
У оквиру планирања и програмирања васпитног рада
направљен је глобални годишњи план и оперативни месечни планови рада
психолога
психолог се бавила:
* планирањем задатака за унапређење васпитног рада дома,
* учествовала у изради програма и организовању стручног усавршавања
васпитача,
* спроводила истраживања у циљу унапређења рада дом:
У фебруару 2021.год. је извршено анкетирање 20% ученика радне јединице и
њихових родитеља анкетом Задовољство ученика условима живота и рада у дому.
У мају 2021.год.је спроведено онлајн анкетирање 40% ученика дома (80 ученика)
на тему ,,Изложеност ученика насиљу“. Резултати анкете су изложени и
анализирани на педагошком већу и послужиће као смернице у превенцији насиља
међу ученицима.
* Психолог је пружала помоћ васпитачима у планирању и документовању
васпитног рада у васпитној групи,
* учествовала у планирању превентивних активности које доприносе унапређењу
здравља, безбедности и заштите права ученика у дому ученика,
* учествовала у избору стручне литературе за дом ученика;

У оквиру праћења и вредновања васпитног рада

психолог је учествовала у праћењу и вредновању васпитног рада дома и
предлагању мера за његово побољшање,
систематском праћењу адаптације и напредовања ученика,
иницирању и учествовању у истраживањима васпитне праксе које реализује дом
ученика,
у изради годишњег извештаја о раду дома ученика;

Рад са васпитачима је подразумевао
јачање компетенција васпитача у областима: динамика групе, социјалне
интеракције, комуникације и сарадње, конструктивног решавања сукоба и
заштите права ученика,
јачање компетенција васпитача у препознавању ученика којима је потребна
психолошка помоћ и подршка,
оснаживање васпитача за рад са ученицима из осетљивих друштвених група
неговањем толеранције и флексибилног става према различитим друштвеним
групама,
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оснаживање васпитача да препознају и подрже способности, интересовања и
склоности ученика које су у функцији њиховог професионалног развоја,
подршку васпитачима у вођењу васпитне групе,
пружање подршке васпитачима у сарадњи са родитељима/старатељима,
мотивисање васпитача на континуирано стручно усавршавање,
Рад са ученицима је обухватао














учешће у организацији пријема ученика, праћења процеса адаптације и подршка
у превазилажењу тешкоћа,
идентификовање ученика са емоционалним и проблемима у понашању и
саветодавни рад са њима,
подршку и помоћ ученицима из осетљивих друштвених група,
подршку ученицима у њиховом професионалном развоју,
подстицање партиципације ученика, пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичких организација на нивоу дома и њихово укључивање у различите
пројекте и активности на локалном нивоу,
пружање психолошке помоћи ученику и групи у акцедентним кризама,
организовање и спровођење превентивних активности у области здравља,
безбедности и заштите права;

Рад са родитељима/старатељима се огледао у
сарадњи у циљу прикупљања података о ученицима,
саветодавном раду са родитељима/старатељима ученика који имају емоционалне
и понашајне проблеме,
информисању родитеља/старатеља о релевантним информацијама за рад дома
ученика и подстицање њихове партиципације;
Рад са директором, координатором за васпитни рад, управником и стручним
сарадницима

-

се остваривао кроз сарадњу у циљу унапређивања рада дома ученика,
кроз заједничко планирање активности, стручног усавршавања васпитача, изради
стратешких докумената дома ученика, анализи података и припреми извештаја,
у оквиру рада различитих тимова и комисија,
у циљу унапређивања рада са ученицима којима је потребна додатна подршка;
Рад у стручним органима и тимовима

-

учествовање у раду Педагошког већа
учествовање у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
учествовање у раду Тима за превенцију наркоманије
учествовање у раду Педагошко- психолошке службе
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Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
-

Центар за развој каријере и саветовање студената

Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем
нивоу,
- Припрема за послове предвиђене годишњим планом и програмом рада и
оперативним плановима рада психолога,
- Прикупљање и заштита материјала који садрже личне податке о ученицима и
резултате психолошког тестирања у складу са етичким кодексом психолога,
- Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике,
учествовање у активностима струковних удружења и похађање обука
стручног усавршавања у стручним скуповима
*интерна стручна едукација:
- ,, Психолошки аспекти рада и пружање подршке ученицима током
пандемије ковида 19“ – психолог Јелена Вицо
- ,,Социјална анксиозност“ – васпитачица Исидора Обрадовић
- ,, Дисциплински правилник и процедуре“ – васпитачица Маријана
Шешић
- Извештај о резултатима анкете Задовољство ученика и родитеља
условима
живота и рада у Дому – психолог Јелена Вицо
-Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања -васпитачица Александрија Караичић
-,, Одлазак из дома- прављење личних пројеката за будућност“ –
васпитач
Миодраг Подовац
-,, Болести зависности“ – васпитач Милоје Кнежевић
-,,Организација времена“ – васпитачица Јелена Драгићевић
-,, Пороци у тинејџерском узрасту“ – васпитач Милош Касалица
-,, Здрави стилови живота“ – васпитачица Нада Кековић
*семинар
- ,,Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних
ситуација“
По налогу директора од октобра 2020.год.један дан у недељи радне задатке
стручног сарадника психолог је обављала у РЈ,,Стеван Чоловић.“
Психолог Јелена Вицо
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Извештај о раду стручног сарадника психолога у РЈ ''ПЕТАР
ДРАПШИН''
Током школске године, рад стручног сарадника је реализован у складу са
Годишњим планом и програмом, као и условима који су били прилагођавани датој
епидемиолошкој ситуацији у земљи и препорукама надлежних институција. Од
октобра 2020. године, осим у РЈ „Петар Драпшин“, послови стручног сарадника
су обављани и у РЈ „Стеван Чоловић“.
У оквиру планирања и програмирања васпитног рада учествовано је у
састављању годишњег плана и програма рада радне јединице, као и у припреми
личног годишњег и месечног плана. Спроведене су две анкете: о задовољству
ученика домским животом, условима и организацијом рада и о изложености
ученика дискриминацији и вршњачком насиљу. Подаци добијени том приликом
су представљени и анализирани на Педагошким већима, с циљем унапређивања
васпитних и превентивних активности. Васпитачима је пружана подршка у
планирању и документовању васпитног рада кроз информисање, савете и
сугестије. Вршено је планирање, организовање и реализовање превентивних
активности, делом кроз лични рад са ученицима, а делом кроз сарадњу са осталим
колегама у оквиру Тимова и секција. У оквиру сарадње са координаторком за
васпитни рад и стручним сарадницама из других радних јединица, активно се
радило на планирању организације рада и васпитних активности, интерних
стручних усавршавања и избору акредитованих стручних семинара.
У оквиру праћења и вредновања васпитног рада, као и непосредног рада
са васпитачима вршен је преглед и анализа педагошке документације, уз давање
смерница и сугестија с циљем унапређивања овог сегмента. Праћење рада
васпитача је обављано и путем присуствовања практичним активностима
васпитног рада са ученицима. Кроз непосредну комуникацију, подстицано је
унапређивање васпитне праксе и ажурно вођење педагошке документације.
Континуирано су размењиване информације о ученицима и пружани савети и
сугестије, с циљем развијања њихових компетенција у различитим сферама рада.
У одсуству васпитача, вршено је праћење ученика II и IV васпитне групе у РЈ
„Петар Драпшин“. Обављени су разговори са ученицима прве године, а затим је
настављено континуирано праћење њихове адаптације и напредовања. Вршено је
и праћење напредовање старијих ученика, њихов ниво школског постигнућа,
динамике међусобних односа и ефеката васпитног рада на промену понашања.
Учествовано је у креирању годишњег извештаја о раду обе радне јединице.
Рад са ученицима се довијао кроз индивидуалне и групне разговоре, као и кроз
реализацију превентивних активност у различитим областима. У оквиру рада
психолошко педагошке секције одржане су радионице и дискусионе групе на теме
толеранције, предрасуда, успешне комуникације, превазилажења стреса. Пружана
је помоћ колегама у изради едукативних паноа. На почетку школске године
обављени су разговори са ученицима који су први пут у овом типу смештаја. Кроз
упознавање, долазило се до потребних информација о ученицима, првим
утисцима, потешкоћама и недоумицама. У току школске године настављено је
праћење адаптације и напредовања млађих, али и старијих ученика. Саветодавним
разговорима пружана је помоћ и подршка ученицима у савладавању тешкоћа
везаних за школски успех, међусобну комуникацију, решавање конфликата,
адаптацију на новонастале услове. Радило се на јачању њиховог самопоштовања
и самопоуздања, као и на развијању социјалних и емоционалних вештина.
Матуранти су били у могућности да добију помоћ при избору будућег занимања.
Ученици су били подстицани да се активно укључе у рад Ученичког парламента,
и да својим идејама и сугестијама допринесу креирању боље свакодневнице,
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учећи се истовремено конструктивном дијалогу и активном учешћу у животу
заједнице.
Рад са родитељима се одвијао кроз прикупљање и пружање релевантних
информација, као и кроз савете у циљу јачања родитељских компетенција.
Рад са директором, координаторком васпитне службе, управником и
стручним сарадницима реализован је кроз континуирану сарадњу са
управницима обе радне јединице, састанке ПП службе, консултације, размену
информација и договоре са координаторком за васпитни рад око различитих
текућих питања.
Рад у стручним органима и тимовима остварен је кроз активно учешће у
планирању садржаја Педагошких већа и стручних усавршавања за запослене. У
оквиру тога, одржана су излагања о резултатима спроведених анкета и улози
васпитног рада у развијању самопоштовања и самопоуздања код ученика. Учешће
у раду тимова се одвијало кроз организацију и реализацију различитих
превентивних активности, као и састанке који су се односили на интервенисање
или праћење ситуације, у складу са тренутним потребама.
У оквиру сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима
остварени су контакти са појединим стручним службама школа које ученици
похађају. Такође, остварена је континуирана сарадња са Центром за развој
каријере ради подршке матурантима при упису на жељене факултете, као и са
фондацијом „Мали свет“.
Вођење документације и припрема за рад вршени су свакодневно. У оквиру
стручног усавршавања, присуствовано је акредитованом семинару „Ефикасним
реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација“.
Психолог Милена Станимировић

Извештај о раду стручног сарадника РЈ „Алекса Дејовић“
У току школске 2020/21. године рад стручног сарадника је реализован према
Плану и програму рада, задацима који су добијани од управе Ученичког центра
Београд, координаторке васпитне службе, управника РЈ и конкретним потребама
установе. У периоду када се школска настава одвијала на даљину а установа била
затворена за боравак ученика због појаве COVID 19 организован је рад од куће у
циљу смањења ризика од ширења заразе вирусом. Из тог разлога Програм рада
стручног сарадника није могао да се реализује у потпуности или је реализован у
измењеним околностима. Када је то епидемиолошка ситуација захтевала рад се
одвијао у складу са мерама и препорукама, и то углавном преко савремених
дигиталних комуникационих технологија. Васпитни садржаји и педагошке
активности реализоване су у сарадњи са управником РЈ, васпитачима, Педагошко
– психолошком службом, школама које ученици похађају и другим спољним
сарадницима.
Планирање и програмирање васпитног рада
У оквиру програмског подручја планирање и програмирање васпитног рада дата
су упутства, прикупљени су подаци и урађен је Годишњи план рада и програм
васпитног рада РЈ "Алекса Дејовић" за школску 2020-21. годину.
Приликом израде Годишњег плана рада и програма васпитног рада значајан део
посла се односио на помоћ васпитачима приправницима али и осталим
васпитачима којима је то било потребно, у изради индивидуалних планова рада.
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Дата су упутства и сугестије за израду планова рада васпитача са васпитном
групом и планова рада секција, клубова, комисија и тимова.
Припремани су годишњи и месечни планови рада.
У циљу унапређења рада дома ученика планиране су и спроведене анализе и
истраживања која се првенствено односе на школски успех ученика, понашање
ученика у установи, превенцију насиља и задовољство ученика и родитеља
боравком у установи.
Планирани су и остварени су различити облици сарадње са другим
институцијама. Ове школске године, због неповољне епидемиолошке ситуације,
акценат је стављен на институције које се баве превенцијом и интервенцијом у
случајевима када је потврђен COVID 19.
Посебна пажња је посвећена планирању активности које се односе на промоцију
наше РЈ и Ученичког центра Београд у целини, те су планиране посете основних
школа у унутрашњости и средњих школа у Београду.
Са васпитачима се радило на иницирању и мотивисању за иновативне видове
планирања различитих облика васпитног рада који се првенствено односе на
приказе практичних активности са ученицима и теме за интерно стручно
усавршавање.
У периоду када се, због неповољне епидемиолошке ситуације, настава ученика
одвијала на даљину (1.12.2020. – 18.12.2020. и 06.03.2021. – 19.04.2021.) рад са
васпитачима, ученицима, управником, родитељима и другим стручним
сарадницима је реализован путем информационо – комуникационих технологија
те су и васпитне активности планиране у складу са новонасталом ситуацијом.
Урађен је План васпитног рада када се настава ученика одвија на даљину, који је
допуњен и у виду смерница за васпитни рад прослеђен васпитачима.
Праћење и вредновање васпитног рада
У сарадњи са управником и координатором васпитне службе праћен је и
вреднован васпитни рад установе у свим његовим сегментима и предлагане су
конкретне мера за његово побољшање.
Анализиран је школски успех ученика на класификационим периодима и
предлагане су мере за побољшање општег школског успеха ученика.
Урађен је Извештај о васпитном раду на крају I полугодишта са акцентом на
анализи школског успеха ученика, васпитно – дисциплинским мерама и
похвалама ученика.
У складу са упутствима прикупљени су подаци и урађен је Извештај о васпитном
раду РЈ „Алекса Дејовић“ за школску 2020/21. годину.
Урађен је Извештај о ученицима којима је потребна додатна подршка.
У раду са васпитачима и ученицима подстицана је креативност, рад секција и
слободних активности и присуствовано је појединим реализацијама.
У сарадњи са управником, праћене су активности васпитача непосредним увидом
и посредно, одговарајућим инструментима праћења и анализом документације. У
том смислу су дате препоруке за ажурирање вођења педагошке документације,
посебно оне која се односи на планирање и праћење реализације васпитног рада.
Акценат је стављен на Дневник васпитног рада васпитача, Матичну књигу и
Књигу дежурства.
У циљу унапређивања васпитног рада установе и посете Комисије за
стандардизацију по ISO стандардима 9001, а у сарадњи са управником прегледани
су такође Дневници васпитног рада васпитача, Матична књига, Књига дежурства
и остала педагошка документација и евиденција о раду у установи. Дана
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07.05.2021. године Комисија за стандардизацију је посетила установу и извршила
проверу усаглашености са ISO стандардима 9001.
Значајан део активности се односио на превентивни рад у циљу сузбијања COVID
19, као и спровођења мера прописаних од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Кризног штаба и управе Ученичког центра Београд. У том
смислу урађен је Информатор за родитеље, Кућни ред РЈ који је допуњен у складу
са мерама превенције COVID 19, постављени су постери и други едукативни
материјал, урађена је и праћена евиденција о мерењу температуре ученика. Свим
васпитачима је упућено Упутство за поступање ученика у условима епидемије
болести COVID 19. У сарадњи са управником и васпитачима формиран је Тим за
превенцију болести COVID 19 који је деловао како превентивно тако и
интервентно у случајевима сумње или потврђеног присуства код ученика.
У периодима погоршања епидемиолошке ситуације управо се најзначајнији део
активности односио на учешће у раду Тима за превенцију болести COVID 19.
Праћена је примена мера превенције прописаних од стране надлежних
институција. Такође, праћено је здравствено стање ученика и у ситуацијама сумње
на наведену болест или потврђеног присуства, процедуре поступања са
ученицима.
Ова ситуација се нужно одразила и на организацију, реализацију и праћење
васпитног рада у установи а нарочито због великоог броја одсутних васпитача
због потврђеног присуства COVID 19 и других здравствених проблема (у једном
периоду 5 васпитача). У том смислу интензивирана је сарадња са управником РЈ
у циљу промене у организацији, реализацији, праћењу и вредновању васпитног
рада у установи и пружана је континуирана помоћ васпитачима који су на замени.
Рад са васпитачима
Пружана је помоћ васпитачима у формирању и структуирању васпитних група,
пријему ученика у установу, као и задужењима за рад у секцијама и слободним
активностима.
У ситуацијама где је то било потребно оснаживани су васпитачи за рад са
ученицима из осетљивих друштвених група развијањем толеранције и
флексибилног става према различитим друштвеним групама. У питању је већи
број ученика са слабијим социо-економским статусом, школским успехом и
неповољним условима одрастања.
Рађено је и на јачању компентенција васпитача за рад са ученицима ради
побољшања школске успешности.
Пружана је помоћ васпитачима приправницима у процесу увођења у посао и у том
смислу испраћена је припрема и реализација активности а поједине су заједнички
реализоване.
У периодима, када се настава ученика одвијала на даљину, пружана је подршка и
помоћ васпитачима у реализацији васпитног рада у измењеним околностима.
Најдоминантнији облик рада, у том периоду био је писање текстова и израда
презентација за потребе сајта Ученичког центра Београд са адекватним темама.
Ово је, такође, била прилика за помоћ васпитачима на унапређивању квалитета
васпитног рада иницирањем и увођењем савремених облика и метода рада. Пошто
се васпитни рад одвијао преко информационих технологија, са васпитачима се
радило на информисању ученика преко вибер група, Инстанграма и сајта
установе.
У том периоду пружана је подршка васпитачима у реализацији угледних
активности и примера добре праксе и испраћен је приказ практичне активности са
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ученицима васпитача Кристине Миљковић и Данила Шћекића „Адолесценција и
кризе у адолесценцији“ преко zoom апликације (24.03.2021.).
У циљу евалуације непосредног практичног рада васпитача са ученицима у
редовним условима праћени су, такође, прикази практичних активности
васпитача са ученицима као и реализација угледних активности и примера добре
праксе.
Континуирано је пружана помоћ васпитачима у избору и конкретизацији циљева
и задатака које треба да остваре у оквиру појединих садржаја програма васпитног
рада.
У ситуацијама где је то било потребно, у сарадњи са васпитачима урађени су
Индивидуални планови заштите и Планови појачаног васпитног рада са
ученицима.
Рад са ученицима
У непосредном раду са ученицима, у првом полугодишту, доминантна активност
је била упознавање са општим подацима и породичном ситуацијом нових
ученика.
Посебна пажња је била усмерена на идентификовање ученика са проблемима у
учењу и понашању и прилагођавању на живот и рад у дому и раду на отклањању
педагошких узрока тих проблема.
Проблеми су се односили на: тешкоће везане за промену средине одрастања,
проблеме у прихватању правила понашања у установи, дисциплину,
незадовољство са избором школе, професионалну оријентацију, дислексију,
дисграфију и дисортографију, конфликтне ситуације међу ученицима, превенцију
употребе психоактивних супстанци, сагледавање социо-економског статуса
ученика, здравствене проблеме, дисфункционалне породичне односе, ризична
понашања, превенцију вршњачког насиља, психосоматске реакције на стрес,
проблеме у савладавању наставног градива, тешкоће у праћењу наставе на
даљину, трауме изазване неповољним условима одрастања...
Значајан део рада се односио на праћење процеса адаптације на дом и ученицима
је пружана подршка у превазилажењу тешкоћа. У ситуацијама где је то било
потребно приступало се систематском праћењу адаптације и напредовања
ученика. Тешкоће везане за промену средине одрастања су знатно биле
израженије због примене комбинованог модела рада школа, честих смена периода
када се настава одвија уживо и на даљину и периода када се настава ученика
искључиво одвијала на даљину.
У непосредном раду са ученицима тежило се стварању погодних педагошко –
социјалних услова за напредовање свих ученика (методички поступци, средства
подстицања...). Континуирано је пружана помоћ и подршка ученицима у њиховом
напредовању у учењу и школском постигнућу.
У циљу превенције ризичних облика понашања а у склопу рада Тима за
превенцију употребе психоактивних супстанци припремљена је презентација и
реализована трибина са ученицима на тему "Превенција употребе психоактивних
супстанци – СНУС". Активност је реализована 7. октобра у сарадњи са
васпитачима Биљаном Јанковић и Кристином Миљковић.
Из истих разлога припремљен је и реализован едукативни програм, који се
састојао од пројекције филма „И ја имам срце“ и дискусије на тему превенције
болести зависности. Активност је реализована 4. новембра у сарадњи са
васпитачeм Биљаном Јанковић.
Ученици су имали прилику да погледају представу "Је л` имаш грам?" у Центру
за културну едукацију "Студио" која је такође организована у циљу превенције
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ризичних облика понашања које се односи на превенцију употребе психоактивних
супстанци. Активност је реализована дана 27.05.2021. године у организацији
Васпитне службе.
Припремљене су, организоване и реализоване превентивне активности које се
односе на заштиту репродуктивног здравља. У питању је едукативни програм који
се састојао од две радионице и израде паноа. У непосредном раду са ученицима,
у сарадњи са васпитачем Биљаном Јанковић, 19.05.2021. године реализована је
радионица "Заштита репродуктивног здравља у адолесцентном периоду".
Акценат у раду стављен је на психолошко - педагошки аспект овог проблема.
Најзначајније превентивне активности које доприносе унапређењу здравља,
безбедности и заштите права ученика које су реализоване односе се на превенцију
насиља. Поводом обележавања „Недеље толеранције“ припремљен је, реализован
и испраћен читав низ активности са ученицима, у којима је учествовала већина
васпитача. У непосредном раду са ученицима је реализована пројекција филма
„Не газите туђе снове“ са дебатом „Последице нетолерантног понашања“ и
креирана је „Кутија толеранције“.
Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља 24.
фебруара, у склопу рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, припремљена је и реализована радионица
„Угрожавање личног простора“. Наведена активност са ученицима је реализована
у сарадњи са васпитачем Биљаном Јанковић.
Континуирано је пружана помоћ ученицима у конструктивном коришћењу
слободног времена. Ученици су подстицани на учешће у раду секција и слободних
активности, у складу са могућностима и епидемиолошком ситуацијом. У сарадњи
са васпитачима обележили смо Дан дома, Недељу толеранције, Школску славу
Светог Саву, Међународни дан жена, Васкрс... Ученици су усмеравани на
реализацију различитих садржаја који се односе на израду паноа, порука,
честитки, презентација итд.
Значајан део активности се односио на рад са матурантима и пружана је подршка
ученицима у њиховом професионалном развоју, било да настављају са даљим
школовањем или се након завршетка укључују у непосредан радни процес. У том
смислу припремљен је текст „Професионална оријентација“ који је постављен на
сајт Ученичког центра Београд.
Ученици завршних разреда су упознати са програмом“ Знањем до будућности“,
циклусом предавања и радионица факултета у организацији Студентског
културног центра.
Поводом испраћаја матураната из установе пружана је помоћ управнику и
васпитачима у конципирању активности са ученицима. Дана 31.05.2021. године
реализована је свечаност на којој су додељене књиге и похвалнице матурантима
који су се истакли у понашању, школском постигнућу и учешћу у домским
активностима и честитке свим матурантима.
Сарадња са родитељима /старатељима
Сарадња са родитељима се одвијала у складу са исказаним потребама, најчешће
услед идентификованих проблема у понашању ученика. Обављан је саветодавни
рад са родитељима ученика у циљу бољег прилагођавања на живот и рад ученика
у установи и њиховом напредовању. У разговорима су били заступљени проблеми
као што су дисфункционални породични односи, отежана адаптација на живот и
рад ученика у дому, проблеми у савладавању наставног градива и изостанци са
наставе узроковани неповољном епидемиолошком ситуацијом и изречене
васпитно – дисциплинске мере. Посебна пажња је посвећена сарадњи са
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хранитељским породицама, а где је то било неопходно и са центрима за социјални
рад.
Због неповољне епидемиолошке ситуације, ове школске године су изостали
родитељски састанци, трибине и радионице са стручним темама. Ипак, у периоду
када се настава ученика одвијала на даљину, припремљена је презентација
„Подршка родитељима адолесцената током кризе изазване пандемијом“ која је
постављена на сајт Ученичког центра Београд.
У овом сегменту рада се тежило ка активном укључивању родитеља/старатеља,
који су информисани о свим релевантним стварима везаним за рад установе и
предузетим мерама.
Континуирано је пружана подршка и помоћ родитељима и старатељима ученика,
а где је било потребе за систематским приступом, са родитељима је рађено тимски
(групни васпитач и управник).
Рад са директором, координатором васпитне службе, управником и стручним
сарадницима
У току године са управником, координатором васпитне службе и управом
Ученичког центра истраживана је постојећа васпитна пракса, специфични
проблеми и потребе установе и предлагане су мере за унапређење васпитног рада
радне јединице.
Сарадња се одвијала на подручју планирања, програмирања, организовања,
праћења, реализације, вредновања, унапређивања и иновирања васпитног рада.
Размена искуства при решавању проблема, са којима смо се сусретали у
свакодневном раду, континуирано се одвијала током целе године и била је
конструктивна и интензивна.
Консултације са управником и координатором васпитне службе су се обављале у
вези свих битних педагошких активности у радној јединици. Посебна пажња је
посвећена заједничком планирању активности, стручном усавршавању васпитача,
изради стратешких докумената установе, анализи података и припреми извештаја,
раду различитих тимова и комисија и разматрању конкретних проблема у
васпитној пракси.
У сарадњи са управником планиране су и организоване превентивне активности
које доприносе унапређењу здравља, безбедности и заштите права ученика као
што су предавања, састанци, рад у тимовима...
Сарадња са стручним сарадницима осталих радних јединица Ученичког центра
Београд се одвијала кроз састанке Педагошко-психолошке службе установе као и
кроз контакте и разговоре о свим битним проблемима из ове области.
Рад у Педагошком већу и тимовима
Рад у тимовима, активима и комисијама, који су се образовали ради остваривања
одређених задатака, програма или пројеката, се одвијао континуирано током целе
школске године.
6. Педагошко веће
7. Педагошко – психолошка служба
8. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
9. Тим за превентивне активности у борби против злоупотребе дрога међу
ученицима
10. Ученички парламент.
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Рад у Педагошком већу је био најзаступљенији а састанци су одржани: 28. августа
2020., 8. октобра 2020., 30. октобра 2020., 29. јануара 2021., 30. марта 2021., 28.
априла 2021. и 29. јуна 2021.
Активно сам учествовала у раду Педагошко-психолошке службе Ученичког
центра у Београду. У том смислу сам присуствовала састанцима, који су одржани:
4. септембра 2020., 9. октобра. 2020., 10. новембра 2020., 4. фебруара 2021., 7.
априла 2021., 11. маја 2021. и 21. јуна 2021.
Тимови за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и превенције употребе психоактивних супстанци су, ове школске
године првенствено деловали превентивно и у том смислу је реализован читав низ
едукативних активности. У ситуацијама када то није било довољно, Тим за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је
деловао интервентно. У том смислу одржано је 5 састанака (25. септембра, 23.
октобра, 25. јануара 26. фебруара и 1. јуна).
У циљу подстицања ученичке партиципације, пружана је подршка и помоћ
ученицима у раду ученичких организација на нивоу установа и њихово
укључивање у њих. У сарадњи са васпитачем Блажом Шћепановићем дана
23.09.2020. одржан је први састанак Ученичког парламента, а други је одржан са
васпитачем Кристином Миљковић дана 12.05.2021.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим
установама које доприносе остваривању циљева и задатака рада установе и
добробити ученика се одвијала у складу са исказаним потребама.
Најзначајнија сарадња се одвијала са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја као оснивачем, другим домовима, школама које ученици
похађају, појединим Центрима за социјални рад, Институтом за ментално здравље
„Палмотићева“, Центром за психолошку едукацију, Филозофским факултетом,
Републичком секцијом стручних сарадника, Полицијском станицом и Домом
здравља „Звездара“.
Успостављена је сарадња са стручним сарадницима Архитектонско - техничке
школе и Грађевинско - техничке школе а због решавања специфичних проблема
ученика.
Нарочита добра сарадња је успостављена са Грађевинском школом –
директорком, педагогом и организатором за практичну наставу.
У циљу промовисања рада РЈ као и Ученичког центра Београд успостављена је
сарадња са Спортском гимназијом и Техноарт школом.
Успостављена је сарадња са запосленима у Дому здравља Звездара,
епидемиолозима Градског завода за јавно здравље Београд и појединих завода за
јавно здравље општина из којих су ученици код којих је потврђено присуство
болести COVID 19.
Сарадња са представницима Полицијске станице „Звездара“ је била константна у
циљу повећања безбедности ученика и превенције ризичних облика понашања.
Настављена је сарадња са представницима Фондације "Мали свет" на нивоу РЈ.
Сарадња са Центром за развој каријере и саветовања студената Универзитета у
Београду се одвијала у виду презентовања програма подршке матурантима
„Припреми се – упиши се“ али активности нису реализоване до краја због слабог
одзива ученика и неповољне епидемиолошке ситуације.
Посебно бих истакла сарадњу са Центрима за социјални рад Општине Шабац и
Богатић.
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Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Велика пажња је посвећена стручном усавршавању. Предлагани су програми за
стручно усавршавање у сарадњи са васпитачима.
Урађен је План реализације приказа практичних активности у дому и План
реализације тема интерног стручног усавршавања.
Васпитачи су мотивисани на континуирано стручно усавршавање и у том смислу
је пружана помоћ васпитачима у припреми приказа практичних активности и тема
за интерно стручно усавршавање на састанцима Педагошког већа.
Реализовани су и праћени прикази практичних активности васпитача са
ученицима:
1. "Превенција употребе психоактивних супстанци – СНУС" – Биљана
Јанковић, Кристина Миљковић и Мирјана Лазић (7.10.2020. год.)
2. „Предрасуде и стереотипи“ – Слободанка Марић (19.11.2021. год.)
3. „Највеће пандемије током историје“ – Јелена Шејић (2.11.2021. год.)
4. „Алкохолизам као болест“ – Весна Морачић и Татјана Кнежевић
(26.11.2020. год.)
5. „Слика о себи“ – Милица Станковић Буторајац (18.02.2021. год.)
6. „Трема“ – Марина Џелетовић (26.02.2021. год.)
7. „Адолесценција и кризе у адолесценцији“ преко zoom апликације –
Кристина Миљковић и Данило Шћекић (24.03.2021. год.)
8. „Активно и пасивно коришћење слободног времена“ – Блажо Шћепановић
(27.05.2021. год.)
9. „Креативан приступ шаху“ – Драган Павловић (11.06.2021. године)
На састанцима Педагошког већа реализоване су следеће теме у циљу интерног
стручног усавршавања:
1. ,,COVID 19 – превенција и интервенција“ – Слободанка Марић и Мирјана
Лазић (8.10.2020. год.)
2. ,,Исхрана и физичке активности у домовима ученика“ – Марко Чабаркапа
(30.10.2020. год.)
3. ,,Како сачувати здравље у доба корона вируса“ – Весна Морачић
(30.03.2021. год.)
4. ,,Анализа резултата анкете о задовољству ученика и родитеља
организацијом и условима живота и рада у дому“ – Мирјана Лазић
(30.03.2021. год.)
5. „Стереотипи и предрасуде – жене кроз историју“ – Јелена Шејић
(28.04.2021. год.)
6. „Дигитално насиље“ – Марина Џелетовић (28.04.2021. год.)
7. „Савремене теорије у васпитно – образовном процесу и место ликовне
уметности у њему“ – Ивана Вељашевић (29.06.2021. год.)
8. ,,Презентација резултата анкете о изложености ученика дискриминацији,
насиљу, злостављању и занемаривању“ – Мирјана Лазић (29.06.2021. год.)
Организовано је и спроведено више истраживања специфичних потреба и
проблема дома (пројектовање, израда инструмената истраживања, прикупљање
података и њихова обрада и израда извештаја с предлогом мера). Највећи
допринос праћењу и унапређењу васпитног рада у установи дале су две анкете.
Током новембра месеца спроведена је „Анкета о задовољству ученика
организацијом и условима живота у дому“ и „Анкета о задовољству родитеља
организацијом и условима живота у дому“ на узорку од 20% популације. Урађена
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је статистичка обрада података, у периоду када се настава ученика одвијала на
даљину а резултати Анкете презентовани на састанку Педагошког већа дана 4.
фебруара помоћу zoom апликације.
Током маја месеца урађено је упутство, упознати су васпитачи са начином рада и
спроведена је онлајн Анкета о изложености ученика дискриминацији, насиљу,
злостављању и занемаривању на узорку од 40% ученика. Резултати до којих се
дошло анкетирањем ученика су презентовани на састанку Педагошког већа
29.06.2021. године.
Битан аспект рада се односио на сопствено стручно усавршавање (праћење
стручне литературе и периодике, учествовање у активностима струковних
удружења и похађање обука стручног усавршавања).
Праћен је програм стручног усавршавања „Ефикасним реаговањем до успешног
решавања и превазилажења кризних ситуација“ (редни број у Каталогу 106) који
је реализован у РЈ „Змај“ 24.06.2021.
Вођена је евиденција о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
Педагог Мирјана Лазић

Извештај о раду стручног сарадника педагога у РЈ
„КАРАЂОРЂЕ“
Рад стручног сарадника-педагога реализован је кроз девет области одређених
Годишњим планом и програмом , уз неизбежно поштовање динамике и потреба
које доноси живот и рад у дому:
У оквиру области Планирања и програмирања васпитног рада
израђени су годишњи и месечни планови рада, формиране су и структуиране
васпитне групе, чувањем њиховог језгра (старих ученика) и вођењем рачуна о
школама и разредима нових ученика. Узето је учешће у општој организацији
васпитног рада дома. Спроведено је истраживање о изложености ученика
вршњачком насиљу (упитник је постављен на гугл платформу на коришћење
осталим стручним сарадницима и васпитачима, односно њиховим ученицима) и
истраживање о задовољству корисника домом; (резултати тог истраживања су,у
сарадњи са координатором васпитне службе, обрађени на нивоу установе)
Због специфичне епидемиолошке ситуације и прекида редовног рада установе,
ове школске године нису одржаване презентације са темама заштите здравља и
превенције ризичног понашања, за све ученике дома.
Што се тиче културних манифестација за ученике у дому, узето је учешће у
реализовању Фото конкурса, у улози жирија. Такође, учествовано је у избору
стручне литературе и избору програма стручног усавршавања за све запослене,
али и у планирању тока и помагању васпитачима у што бољој реализацији
стручних предавања на педагошком већу и практичних приказа васпитних тема
са ученицима.
У оквиру области Праћење и вредновање васпитног рада систематски је
праћена адаптација ученика на дом, током септембра и октобра, првенствено кроз
упознавање свих ученика првог разреда и ученика који су по први пут у дому (98
ученика). Праћен је ток и ниво школске успешности ученика (на
класификационим периодима, консултацијама са васпитачима и инструктивним
радом са ученицима); унапређивани су међуљудски односи у случајевима
конфликата у собним групама и праћени су ефекти васпитног рада кроз понашање
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и успех ученика. Учествовано је у праћењу и вредновању васпитног рада на
месечном нивоу, у сарадњи са управницом РЈ. Учествовано је у изради годишњег
извештаја о раду дома.
Кроз област Рад са васпитачима пружана је помоћ васпитачима у
конкретизовању васпитних задатака, усклађивању програмских захтева са
контекстом реализације васпитног рада (посебно у периоду рада и одржавања
контакта са ученицима на даљину, током онлајн наставе, у новембру-децембру и
марту-априлу). Пружана је подршка васпитачима при раду са ученицима и
сарадњи са родитељима, почев од пријема ученика у дом, а активности васпитача
праћене су кроз свакодневну непосредну комуникацију и редован увид у вођење
педагошке документације. Васпитачима приправницима (два нова васпитача од
самох почетка школске године и два васпитача на замени током школске године)
пружана је редовна подршка и помоћ у различитим аспектима васпитног рада.
Осим тога, подстицане су активности радионичарског и дискусионог типа за
ученике и таквих практичних приказа васпитне активности је, уз присуство
стручног сарадника, током школске године било 6; У периоду одсуства васпитача,
преузимана је брига за ученике 1., 6. и 11. васпитне групе, вођена је педагошка
документација и одржаван контакт са родитељима ученика.
Област Рад са ученицима започела је пријемом у дом, а затим систематски
организованим разговорима са новим ученицима (98), упознавањем са њиховим
општим личним подацима, породичном ситуацијом, интересовањима,
способностима, избором школе и слободних активности, али и са евентуалним
разлозима за појачану пажњу у зависности од здравственог стања и ученика и
његове ситуације (породичне, материјалне..) Саветодавни рад је оствариван
континуирано, са ученицима који су имали потешкоћа у адаптацији на дом,
комуникацији са собним друговима и сл. Инструктивни рад (методе и стратегије
успешног учења) је предузиман са ученицима који су постизали слабији успех и
имали проблема у учењу, а успех је унапређиван кроз индивидуални, групни и
радионичарски рад, али и кроз организовање вршњачке помоћи; Пружена је
подршка раду Ученичког парламента и подстицана је његова активна улога.
У периоду онлајн наставе, ученици су мотивисани да конструктивно проводе
своје слободно време, посећују сајт установе и прате инстаграм странице,
учествују у фото конкурсу и прегледају презентације и помоћне материјале за
помоћ у учењу и борби са стресом у специфичним околностима.
Подршка професионалном развоју пружена је ученицима кроз сарадњу са
Центром за развој каријере и омогућавање матурантима бесплатног похађања
припрема на факултетима; такође, писањем препорука за два матуранта (одабрана
и за матуранте генерације).
Одржане су и педагошке радионице за ученике: „Онлајн учење“ и „Антистрес“.
Ученици су подстицани на сарадњу, узајамну помоћ и подршку и усмеравани на
саветодавну помоћ стручног сарадника.
Организација превентивних активности за ученике имала је ограничења због
епидемиолошке ситуације те су ученици у првом полугодишту присуствовали
презентацији Црвеног крста Звездара: „Мени живот значи“, а у другом их је
стручни сарадник водио на представу „Имаш грам?“.
Са ученицима 1., 6. и 11. васпитне групе је оствариван васпитни рад током
одсуства васпитача.
Сарадња са родитељима/старатељима ученика почела је пријемом нових
ученика, упознавањем са породичним околностима и прикупљањем других
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релевантних података о ученицима, а настављена је сходно потреби, у неким
случајевима тешкоћа у адаптацији и других проблема ученика. Сарадња и
комуникација остваривана је са родитељима 11. васпитне групе, у периоду
одсуства васпитача, током онлајн наставе (март-април).
Рад са директором и стручним сарадницима је реализован углавном кроз
редовне састанке ПП службе Дома и консултацијама, али и кроз редовну,
интензивну и квалитетну сарадњу са координатором васпитне службе (у свим
аспектима васпитног и педагошког рада у РЈ); по неким питањима сарадња је
остварена и са заменицом директора, као и са директором установе. Такође,
сарађивано је са директорима и стручним сарадницима неких школа које похађају
ученици.
Са управницом дома је остваривана свакодневна сарадња по свим питањима од
значаја за рад РЈ, кроз рад и састанке педагошког већа, а и кроз рад тима за
заштиту ученика приликом једног реализованог састанка.
Рад у Педагошком већу и тимовима огледао се у извештајима током школске
године: о броју и структури ученика , успеху ученика на класификационим
периодима, увиду у педагошку документацију и презентацијама: „Анализа
упитника о задовољству корисника домом“ и „Анализа упитника о вршњачком
насиљу“.
Рад у тимовима огледао се кроз интензивне консултације са члановима тима за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
тима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци, пред њихово
представљање рада и докумената који се користе, колегама на педагошком већу.
Такође, одржан је један састанак тима за заштиту ученика, у другом полугодишту
(везан за неслагање ученика у соби) и њему је претходио индивидуални
саветодавни рад са сваким од учесника.
Ученици су вођени на позоришну представу Студио Центра: „Имаш грам?“, о
опасности и утицају дроге у адолесцентском узрасту.
Присуствовано је једном састанку дисциплинске комисије, у својству заступника
ученице чији родитељи нису прихватили позив да присуствују истом.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
остварена је са стручним сарадницима других РЈ, са директорима и стручним
сарадницима школа које похађају ученици, затим са представницима Београдског
универзитета и Центра за развој каријере приликом пружања подршке
матурантима у њиховом даљем образовању - кроз конкурс „Припреми се – упиши
се“ , са фондацијом „Мали свет“, при организовању помоћи материјално
угроженим ученицима, са Филозофским факултетом, у помоћи студенту
педагогије да обави свој рад на терену (предмет Ваншколска педагогија).
Учествовано је у сарадњи са другим институцијама (ради помоћи ученицима са
материјалним потешкоћама – сарадња са фондацијом „Мали свет“ , а приликом
пружања подршке матурантима у њиховом даљем образовању – са Центром за
развој каријере универзитета у Београду – кроз конкурс „Припреми се – упиши
се“).
Вођење документације, припрема за рад је била свакодневна, а учествовано је
у следећим активностима стручног усавршавања: обуци у против-пожарној
заштити, на семинару „Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и
превазилажења кризних ситуација“. Учествовано је на међународној
конференцији „Педагошка истраживања и школска пракса – мотивација у
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образовању“ и на дводневном, међународном конгресу ученичких домова, у
Словенији, есејом и презентацијом рада „Онлајн учење у дому ученика.“
У време рада од куће, присуствовано је вебинару: „Како подржати развој
саморегулисаног учења код ученика“.
Писани су едукативни текстови и рађене презентације за званичан сајт дома:
презентација о онлајн учењу, презентација за дан дома, презентација о
дискриминацији и толеранцији; текст „Насиље и шта са њим“, текстови поводом
дана заљубљених и поводом недеље спонтане љубазности, као и поздравни текст
за родитеље.
Резултати истраживања спроведеног у дому, о изложености ученика насиљу и
истраживања о задовољству корисника домом, су кроз презентацију приказани на
педагошком већу.
Стручни сарадник педагог
Данијела Илић

СТРУКТУРА ВАСПИТАЧА ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА
РЈ '''Петар Драпшин''
Управник: Ивица Радовановић, дипломирани политиколог
Стручни сарадник: Милена Станимировић, дипломирани психолог
Библиотекарка: Мирјана Митић, професор српског језика
Ноћни васпитач: Бојана Ђукановић, дипломирани педагог
Соња Мудрић, дипломирани филолог италијанског језика
Тања Радић, мастер,географ.
Васпитачи:
1. Марија Матић, дипломирани педагог
2. Јована Јелић, дипломирани специјални педагог
3. Ксенија Мијаиловић, дипломирани социјални радник
4. Александар Племић, професор руског језика и књижевности
5. Аксентије Васић, дипломирани економиста
6. Љиљана Дашић, професор историје
7. Весна Јованов, професор југословенске књижевности и српско-хрватског
језика
8. мр Ана Петровић, професор физичког васпитања
9. Сања Дамјановић, дипломирани филолог скандинавских језика и
књижевности
РЈ ''Алекса Дејовић''
Управник: Владо Стијеповић, професор физичког васпитања
Стручни сарадник: Мирјана Лазић, дипломирани педагог
Васпитачи:
1. Весна Морачић, дипломирани историчар уметности
2. Јелена Шејић, професор историје
3. Марина Џелетовић, дипломирани педагог
4. Татјана Кнежевић, дипломирани географ
5. Ивана Вељашевић, дипломирани историчар уметности
6. Блажо Шћепановић, професор физичког васпитања
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7. Кристина Миљковић, дипломирани дефектолог-логопед
8. Данило Шћекић, професор физичког васпитања
9. Слободанка Марић, дипломирани економиста
10. Драган Павловић, професор физичког васпитањa
11. Братислав Радовановић, професор физичког васпитања
12. Марко Чабаркапа, професор физичког васпитањa
13. Биљана Јанковић, дипломирани педагог
РЈ ''Стеван Чоловић''
Управник: Марина Шекуларац, професор српског језика и књижевности.
Стручни сарадник: Јелена Вицо, дипломирани психолог и Милена
Станимировић, дипломирани психолог
Васпитачи:
1. Миодраг Филиповић, дипломирани економиста
2. Небојша Дујовић, дипломирани економиста
3. Јелена Недељковић, мастер педагог
4. Милица Милосављевић, дипломирани историчар уметности, на замени Бојана
Ђукановић, дипломирани педагог
5. Жељана Вујић, дипломирани педагог
6. Милош Денић, дипломирани економиста
РЈ ''Змај"
Управник: Бранка Дамјановић, дипломирани филолог хиспаниста
Стручни сарадник: Јелена Вицо, дипломирани психолог
Васпитачи:
1. Александрија Караичић, професор француског језика
2. Снежана Ђуровић, дипломирани педагог
3. Нада Кековић, професор одбране и заштите
4. Јелена Драгићевић, дипломирани етномузиколог мастер
5. Исидора Обрадовић, дипломирани професор српског језика и књижевности
6. Маријана Шешић, професор шпанског језика и хиспанских књижевности
7. Милош Касалица, професор географије
8. Милоје Кнежевић, професор одбране и заштите
9. Миодраг Подовац, дипломирани инжењер организације рада
10.Јована Михајловић, мастер васпитач – ноћни васпитач
РЈ ''Карађорђе''
Управник: Марина Станковић, дипломирани педагог
Стручни сарадник: Данијела Илић, дипломирани педагог
1.
2.
3.
4.
5.

Јасминка Чолић
Гроздана Гаћеша
Александра Вујновић
Александра Копања
Дина Илић
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6. Горан Рашић
7. Сузана Николић
8. Невена Думановић
9. Немања Марковић
10. Мирјана Илић
11. Сања Ребић ( од 1.3.2021. Марина Радовић)
12. Миона Ерцег
13. Маја Пуповић
14. Милица Петровић
Програмска служба
Координатор програмске службе: Катарина Поповић, дипломирани организатор
филмске и телевизијске делатности
1. уредник спортског програма: Рајко Кукољ, професор физичког
васпитања
2. уредник културно образовног и забавног програма: Ксенија Бурзан,
мастер васпитач
3. реализатор програма: Флорика Тојагић, наставник разредне наставе
и Драгана Андрић,
РЈ ''Београд'' на Копаонику
Управник: Љубинка Денчић
1. Александар Јовановић, професор физичког васпитања
2. Милош Клачник, професор физичког васпитања

Стручно усавршавање васпитача и стручних сарадника
Стручно усавршавање васпитача представља посебан аспект напредовања и
професионалног развоја сваког васпитача. Васпитачи су се стручно усавршавали
кроз индивидуалне облике рада и то: проучавањем наше и стране литературе
(уџбеници, приручници, монографије, енциклопедије, магистарске и докторске
тезе), рад на стручној периодици, интернет претрага, приправнички рад,
консултативне активности (с компетентним стручњацима и саветницима,
Педагошко-психолошком службом дома, колегама и сл..).
Осим индивидуалног стручног усавршавања током ове школске године
реализовани су и групни облици усавршавања кроз интерне едукације васпитача
на Педагошким већима, као и прикази активности васпитача са ученицима.

Интерно стручно усавршавање у РЈ „Стеван Чоловић“ у
2020/2021. школској години
Излагање на Педагошким већима
41
1. Eсеј „Медијација“, излагала васпитач Јелена Недељковић;
2. О програму заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања (из Годишњег плана рада Дома за школску 2020/21. годину),
излагала васпитач Милица Станковић Буторајац;
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3. У сусрет обележавању Светског дана права детета 20. новембра: 31 година од
доношења Конвенције о правима детета Уједињених нација, излагала управник
Марина Шекуларац;
4. О новинама у Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика – васпитачи Жељана Вујић и Миодраг Филиповић
5. Есеј „Вршњачке групе“ – Небојша Дујовић
Практична активност васпитача са ученицима:
Јелена Недељковић и Марина Шекуларац – израда упитника који има за циљ
испитивање ученичког мишљења o организовању наставе на даљину

Интерно стручно усавршавање у РЈ“Петар Драпшин“ у току
школске 2020/21. године
Теме стручног усавршавања одржане на Педагошким већима:
Измене у правилнику о протоколу поступања установе у одговору на
дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање ; Анализа резултата
добијених анкетом о задовољству ученика животом у дому ; Анализа резултата
добијених анкетом о изложености ученика дискриминацији и вршњачком насиљу
(Милена Станимировић)
- „Ја, вршњак овог миленијума“ (Весна Јованов)
- „Суочавање младих са савременим изазовима друштва“ (Ксенија Мијаиловић)
- „Електронско насиље“ ( Аксентије Васић)
Практични прикази у школској 2020/2021.године
Марија Матић - oктобар 2020 – Планирање и организација времена
Аксентије Васић - фебруар 2021 – Сарадња и тимски рад
Ксенија Мијаиловић – фебруар 2021 – Ненасилна комуникација и вештине комуникације
Јована Јелић – април 2021 – Заштита животне средине
Љиљана Дашић – мај 2021. – Како побољшати школску успешност?
Весна Јованов - јун 2021 – Радионица“ Туга“ – „ Чувари осмеха“

Интерно стручно усавршавање у РЈ „Алекса Дејовић“ у току
школске 2020/21. године
Велика пажња је посвећена стручном усавршавању. Предлагани су програми за
стручно усавршавање у сарадњи са васпитачима.
Урађен је План реализације приказа практичних активности у дому и План
реализације тема интерног стручног усавршавања.
Васпитачи су мотивисани на континуирано стручно усавршавање и у том смислу
је пружана помоћ васпитачима у припреми приказа практичних активности и тема
за интерно стручно усавршавање на састанцима Педагошког већа.
Реализовани су и праћени прикази практичних активности васпитача са
ученицима:
-"Превенција употребе психоактивних супстанци – СНУС" – Биљана
Јанковић, Кристина Миљковић и Мирјана Лазић (7.10.2020. год.)
- „Предрасуде и стереотипи“ – Слободанка Марић (19.11.2021. год.)
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

42

- „Највеће пандемије током историје“ – Јелена Шејић (2.11.2021. год.)
-„Алкохолизам као болест“ – Весна Морачић и Татјана Кнежевић (26.11.2020.
год.)
-„Слика о себи“ – Милица Станковић Буторајац (18.02.2021. год.)
-„Трема“ – Марина Џелетовић (26.02.2021. год.)
-„Адолесценција и кризе у адолесценцији“ преко zoom апликације – Кристина
Миљковић и Данило Шћекић (24.03.2021. год.)
-„Активно и пасивно коришћење слободног времена“
– Блажо Шћепановић (27.05.2021. год.)
-„Креативан приступ шаху“ – Драган Павловић (11.06.2021. године)
На састанцима Педагошког већа реализоване су следеће теме у циљу
интерног стручног усавршавања:
-,,COVID 19 – превенција и интервенција“ – Слободанка Марић и Мирјана
Лазић (8.10.2020. год.)
-,,Исхрана и физичке активности у домовима ученика“ – Марко Чабаркапа
(30.10.2020. год.)
-,,Како сачувати здравље у доба корона вируса“ – Весна Морачић (30.03.2021.
год.)
-,,Анализа резултата анкете о задовољству ученика и родитеља организацијом
и условима живота и рада у дому“ – Мирјана Лазић (30.03.2021. год.)
-„Стереотипи и предрасуде – жене кроз историју“ – Јелена Шејић (28.04.2021.
год.)
-„Дигитално насиље“ – Марина Џелетовић (28.04.2021. год.)
- „Савремене теорије у васпитно – образовном процесу и место ликовне
уметности у њему“ – Ивана Вељашевић (29.06.2021. год.)
-,,Презентација резултата анкете о изложености ученика дискриминацији,
насиљу, злостављању и занемаривању“ – Мирјана Лазић (29.06.2021. год.)

Интерно стручно усавршавање у РЈ“Змај“ у току школске
2020/21. године
- ,, Психолошки аспекти рада и пружање подршке ученицима током
пандемије ковида 19“ – психолог Јелена Вицо
- ,,Социјална анксиозност“ – васпитачица Исидора Обрадовић
- ,, Дисциплински правилник и процедуре“ – васпитачица Маријана Шешић
- Извештај о резултатима анкете Задовољство ученика и родитеља условима
живота и рада у Дому – психолог Јелена Вицо
- Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања -васпитачица Александрија Караичић
- ,,Одлазак из дома- прављење личних пројеката за будућност“ – васпитач
Миодраг Подовац
- ,, Болести зависности“ – васпитач Милоје Кнежевић
- ,,Организација времена“ – васпитачица Јелена Драгићевић
- ,, Пороци у тинејџерском узрасту“ – васпитач Милош Касалица
- ,,Здрави стилови живота“ – васпитачица Нада Кековић
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Интерно стручно усавршавање у РЈ“ Карађорђе“ у току школске
2020/21. године
Oдржане теме стручног усавршавања на Већу :
- Презентација: „Програм рада Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља,злостављања и занемаривања“, васпитачи Мирјана Илић и Сузана
Николић
-Презентација: „Превенција и интервенција“- Тим за превенцију злоупотребе
психоактивних супстанци , васпитачи Невена Думановић и Горан Рашић
-Интерно стручно усавршавање: „Емоције“, васпитач Дина Илић
-Интерно стручно усавршавање: „Ментално здравље младих“, васпитач
Александра Вујновић
-Презентација: „Анализа анкете о задовољству ученика и родитеља домом“,
стручни сарадник Данијела Илић
-Презентација „Анализа изложености ученика насиљу“, стручни сарадник
Данијела Илић
-Интерно стручно усавршавање: „Невербална комуникација“, васпитач
Александра Копања
-Интерно стручно усавршавање: „Самопоуздање и самопоштовање“ ,
васпитач Миона Ерцег
Поред тема обрађиваних на састанцима Педагошког већа, током школске године
васпитачи и стручни сарадник су реализовали укупно 8 приказа практичних
активности на различите актуелне теме из Годишњег плана и програма;
-

Невена Думановић: „Разумевање и улога осећања“
Милица Петровић: „Препознавање и улога осећања“
Горан Рашић: „Навике здраве исхране“
Милица Станковић Буторајац: „Конструктивна комуникација“
Маја Пуповић: „Ко је крив?“
Милица Петровић: „Конструктивна комуникација“
Данијела Илић, Мирјана Илић: „Онлајн учење у дому ученика“
Данијела Илић: „Антистрес радионица“

Важно је да поменемо и успешно учешће 4 васпитача и стручног сарадника на VII
међународном конгресу васпитача ученичких домова у Словенији који је због
услова реализован онлајн. Њихови есеји су представљени и кроз презентације и
образложени пред заинтересованим учесницима и водитељима Конгреса.
Акредитовани програми стручног усавршавања
Стручно усавршавање је реализовано и кроз акредитоване програме који се налазе
у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника за школску 2018/2019., 2019/20., и 2020/2021. Поред интерних
едукација реализован је семинар за васпитни кадар:
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У циљу унапређења васпитног рада у Установи, током другог полугодишта,
реализовано је стручно усавршавање васпитача, стручних сарадника и управника
са програмом
„Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних
ситуација“
(Каталог програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника који се налази под редним бројем 106, област васпитни рад.
Семинар је једнодневни и реализован је у две групе у просторијама РЈ“Змај“.
 прва група – 23. 06. 2021. године (26 учесника)
 друга група- 24. 06. 2021. године (30 учесника)
Аутори и реализатори семинара нам долазе из Удружења за унапређење
васпитања и образовања Креативни центар, Београд.
Теме програма су кризне ситуације, психолошке реакције у кризним ситуацијама,
реаговање у кризним ситуацијама и превенција кризних ситуација.
Циљ семинара је стицање знања о појмовима и врстама кризних ситуација, као и
стицање знања о најчешћим облицима кризних ситуација у васпитно-образовним
установама. Оснаживање компетенција васпитача у правцу стицања сазнања о
психолошким реакцијама у кризи одраслих, деце школског узраста и
адолесцената .Оснаживање наставника, васпитача у правцу примене ефикасних
поступака и понашања у циљу превенирања, препознавања и реаговања у кризним
ситуацијама, а ради постизања безбeдног окружења за боравак и остваривање
васпитно-образовних циљева у установи.
Семинар је допринео оспособљавању васпитача и стручних сарадника да
практично примењују стечена знања у раду са младима који бораве у нашој
установи и на тај начин унапреде ниво васпитног рада у целини.
КОНГРЕСИ
Као посебан вид унапређивања васпитног рада, реализовано је и стручно
усавршавање дела васпитача и стручних сарадника учешћем на Седмом
међународном конгресу васпитача ученичких домова у Словенији - „Изазови
образовања у глобалном друштву“, одржаном 25. и 26. марта у Љубљани.
Овогодишњи конгрес је одржан на специфичан начин, како организаторима тако
и учесницима, као ново онлајн искуство, преко Zoom апликације. Припреме за
завршни део Конгреса трајале су од октобра 2020. године, а састојале су се од
сукцесивних активности: од одабира теме, писања резимеа као увода у тему,
израду радова, сарадњe са Организационим одбором и Комисијом за преглед
радова, израдe презентација и снимањa образложења уз презентације, припреме
за дискусијуи коначно дводневно праћење Конгреса уз укључивање у Zoom
учионице и представљање радова и дискусију са колегама учесницима.
Радови су, по оцени рецензената, добили заслужено место у Зборнику Конгреса,
а презентације у видеотеци која броји 55 видео презентација професионалних
радова.
Колеге из три наше радне јединице: „Карађорђе“, „Петар Драпшин“ и „Стеван
Чоловић“
били су учесници са колегама бројних домова -32 укупно из 11 земаља.
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Учесници су на Конгресу стекли нова знања, контакте, подстицаје, мотивацију и
били критични упуштајући се у питања и садржаје будућности, комуникације,
насиља, толеранције, компетенције васпитача, примере добре праксе, наравно и
епидемије, учења на даљину, дигиталног света, слободних активности.
Циљ учешћа на Конгресу је унапређивање васпитног рада Установе у свим
сегментима као и популарисање васпитне функције домова ученика.
Укључивање у рад Конгреса допринело је стручном усавршавању, размени
мишљења, остваривању увида унутар и изван струке и учвшћивању
професионалног идентитета васпитача ученичких домова.
Овакав начин рада је утицао на повећање мотивације васпитача да примењују
стечена знања у раду са ученицима који бораве у дому и на тај начин унапреде
ниво васпитног рада у целини.
1. СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ
На почетку школске године извршена је провера социјалног статуса сваког од
примљених ученика.
Праћење социјалног статуса ученика и помоћ Установе у тешким случајевима
традиционално је реализовано.
2.

ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

Сви ученици су приликом усељења приложили су лекарска уверења о
здравственом стању.
На почетку школске године родитељи и старатељи су попунили Здравствене
листове ученика, у циљу откривања скривених мана које би могле да угрозе и
отежају колективни смештај ученика.
Превентива и куратива су настављене и ове школске године кроз традиционалну
сарадњу са домовима здравља којима припадају школе које ученици похађају.
Васпитачи су пратили ученике у свим њиховим радним и животним активностима
када је здравље у питању, на основу примећеног одмах су реаговали и
предузимали одговарајуће мере.
Контрола исправности и квалитета намирница такође је била део здравствене
заштите ученика.
У годишњим програмима рада васпитача биле су заступљене теме из области
здравственог васпитања. Стална сарадња са здравственим установама,
родитељима и школама пратила је све активности.
3. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСT
Програм васпитног рада је организован у четири области које чине окосницу
васпитног рада у дому ученика. Свака област има циљеве (остварује их васпитач),
очекиване исходе (достиже их ученик, аваспитач их користиза планирање и
вредновање сопственог рада) и препоручене теме (користи их васпитач за
планирање и реализацију својих активности).
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Циљ васпитног рада је:

обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и
квалитетније образовање и васпитање ученика;

оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима
одвојености од породице и сналажење у различитим проблемским ситуацијама;

подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним
потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима;

јачање компетенција ученика које доприносе социјалној
интеграцији.
Васпитно образовна делатност се реализовала директно и индиректно кроз рад
свих актера у васпитно образовном процесу и трајала је 24 часа како радним
данима тако и викендом.
Свака област васпитно образовног рада је увремењена прецизно и по месецима.
Најпогодније дневно време реализације је у вечерњим сатима када су сви ученици
у Установи.
Међутим, оставља се могућност да се у случају потребе изврши померање тема
како би се актуелности пропратиле сазнањима из конкретних области.
Активности се планирају, а Планови и програми су груписани по радним
јединицама.
У реализацији свих врста тема (базичних и оних које диктирају свакодневне
потребе, а везане су за најразличитије садржаје) постојала је слобода у
проналажењу најадекватнијег облика рада. Избор облика, метода и средстава
зависио је од услова за рад, састава групе, активних догађаја, креативности и
знања васпитача као и од његове способности да пласира на афирмативан начин
потребне чињенице.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Васпитни рад у Ученичком центру Београд остварује се на основу Програма
васпитног рада који доноси Установа на основу документа Основе васпитног
рада. Програм васпитног рада садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте активности,
облике рада и друга питања од значаја за васпитни рад ,уважавајући
специфичности корисника дома.
Основе васпитног програма су тако конципиране да подразумевају поштовање
узрасних карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, као и
способност васпитача да прати ученике, њихове потребе, интересовања,
могућности, актуелна дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће
садржаје, начине рада и временску динамику.
Све четири области васпитног рада су једнако важне, а васпитач их, у
непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна
веза. На пример, процес адаптације се не везује само за прву годину боравка у
дому јер се кризе одвојености од породице могу појавити и касније.
У програму су наведене само препоручене теме које су васпитачи допуњавали,
проширивали и мењали према конкретним потребама и плану сопственог рада,
имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених исхода не
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исказује њихову важност - сви су од значаја за постизање општег циља програма,
односно васпитног рада. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више области,
постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању других
исхода.
Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства
васпитног рада, током дужег временског периода. Свакодневни васпитни рад
доприноси напредовању ученика ка наведеним исходима.
По врсти, исходи могу бити:
а) сазнајни (ученик познаје организацију дома, зна где и на који начин
може добити информацију и помоћ...);
б) емоционални (препознаје сопствена и туђа осећања, прихвата
одвојеност од куће...);
в) вољни (исказује спремност да другима помогне, уме да направи
краткорочне планове, тражи помоћ кад му треба...).
Треба имати у виду да, кад су исходи све три врсте остварени, општи циљ
васпитног рада је достигнут у потпуности ( није довољно познавати правила већ
их треба и поштовати, као што није довољно познавати принципе конструктивне
комуникације већ и комуницирати на такав начин).
У реализацији програма васпитачи су користили различите методе и технике рада,
као и све облике рада (индивидуални, рад у паровима, малим и великим групама).
Васпитачи су процењивали који начин рада, у датим околностима, најбоље води
жељеним исходима, а предност су имали облици рада у којима су ученици могли
активно да учествују.
За пуну реализацију програма потребно је да васпитач сарађује са другим
васпитачима, стручним сарадницима, управом, родитељима, наставницима
школа. Васпитач је важан модел за углед ученицима ,и личним примером, својим
изгледом (уредност), особинама личности (тачност, одговорност, искреност,
доследност...) и понашањем (однос према раду, начин на који комуницира и
решава конфликтне ситуације, прати културна дешавања...) такође доприноси
постизању наведених исхода.
За реализацију програма важна је атмосфера у којој се одвија живот у дому, начин
на који васпитачи комуницирају са ученицима што је предуслов успеха, као и
стална, двосмерна размена информација, како формална тако и неформална.
Однос између васпитача и ученика треба да карактерише узајамно уважавање,
поверење и искреност.
Темељ програма васпитног рада са ученицима чине индивидуални, глобални и
оперативни програми (у виду дневних подсетника и припрема) рада васпитача
који су саставни део Годишњег плана и програма рада Установе.
Васпитно образовни рад у Установи одвијао се на основу Годишњег плана рада
Ученичког центра Београд за школску 2020/21. годину, који је усвојен на почетку
школске године.
Програм васпитног рада је конципиран према узрасту ученика, васпитно –
образовним садржајима и месечним програмима рада васпитних група. Овако
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програмиран рад олакшава васпитачима месечно, недељно и дневно планирање и
реализацију васпитног рада са ученицима.
Укупно је реализовано 1645 тема. У оквиру прве области, адаптација на живот у
дому реализовано 311 тема, у оквиру друге области, учење и школска успешност
реализовано је 467 тема, у трећој области, животне вештине реализовано је 539
тема а у оквиру четврте области, живот у заједници, реализовано је 337 тема.
Анализирајући укупан број остварених тема по областима васпитног рада
долазимо до података да је адаптација на годишњем нивоу заступљена кроз 18,90
% од укупног броја остварених тема, учење и школска успешност кроз 28,38 %,
животне вештине 32,76 % и живот у заједници 20,48 %.
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Базичне теме васпитног рада по групама и по областима
А.Адаптација на живот у дому
Адаптација ученика на живот у Дому је један од битних процеса који почиње
доласком ученика у установу. Адаптација зависи од специфичности ученика,
породице из које ученик долази, као и од домског амбијента, односа старијих
ученика према новопридошлим, односом васпитача према ученицима итд.
Циљ васпитног рада у овој области је подршка процесу прилагођавања ученика
на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа. У области адаптација на
живот у дому основни циљ васпитног рада са ученицима је оспособљавање
ученика за колективни живот у дому. Васпитачи су велику пажњу посветили
оспособљавању ученика за успешно функционисање у условима одвојености од
породице и за сналажење у различитим проблемским ситуацијама са којим су се
суочавали у дому и домском окружењу. Свака васпитна активност, у овој области,
била је у циљу подршке процесу прилагођавања ученика на живот у дому и
домском окружењу.
Б. Учење и школска успешност
Ова област је реализована по васпитним групама кроз одговарајуће теме које су
имале за циљ подизање нивоа свести ученика, подизање школске успешности и
прихватање једноставнијих и ефикаснијих начина за савладавање школског
градива.
Реализација се одвијала и кроз најразличитије видове организоване помоћи у
учењу како од васпитача тако и од ученика и стручних сарадника.
Уколико у Установи није постојала адекватна помоћ ученици су информисани и
упућивани где је и како је могу потражити.
Анализа школског успеха извршена је у свим радним јединицама Установе, на
састанцима педагошких већа, на почетку школске године, тромесечјима,
полугодишту, крају школске и на крају наставне године.
В. Животне вештине
Ова област је реализована по васпитним групама кроз одговарајуће теме које су
имале за циљ подизање нивоа свести ученика и одговоран однос према
сопственом и туђем животу.
Васпитни рад у домену развоја животних вештина реализовао се током године на
више нивоа. Нарочита пажња је посвећена индивидуалном раду са ученицима.
Васпитачи су реаговали непосредно на животне ситуације које се намећу и
ускладу са својим способностима и знањем настојали су да ученицима помогну
да развијају различите животне вештине (доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење). Такође, велики значај
је дат безбедности у дому (безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда
и насиља), развоју здравих стилова живота (исхрана и физичка активност,
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ментално здравље, хигијена –лична и хигијена заједничког простора) и штетности
хемијских и нехемијских зависности.
Све активности су биле усмерене у циљу развоја аутономне, компетентне,
одговорне и креативне личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује себе
и друге.
Г. Живот у заједници
Циљ васпитног рада у области живота у заједници је оснаживање ученика за
социјалну интеграцију.
Задатак Установе је да понуди услове за остваривање и задовољавање
потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика у слободном
времену, а васпитача да ствара могућности за квалитетно испуњавање његовог
времена: да саветује, упућује, даје пример, информише, објашњава, тумачи,
указује на грешке, учествује у организацији разноврсних активности.
Секције у Установи имају за циљ да, у оквиру слободног времена, обезбеде
ученицима могућност за бављење спортско – рекреативним активностима и
културно - уметничким активностима. У том циљу организован је рад следећих
секција: кошаркашка секција, секција стоног тениса, секција малог фудбала,
шаховска секција, секција стрељаштва, ликовна секција, литерарна секција,
новинарска и остале уметничке секције.
Улога васпитача је да понуђеним садржајима предупреди пасивност и осећај
празнине у времену ученика којим они слободно располажу. Кроз рад у секцијама
ученици треба да подигну на виши ниво своје психофизичке способности. Такође,
у свом слободном, необавезном времену ученици су читали књиге, дневну и
недељну штампу, слушати музику и сл.
Планиране активности из ове области реализоване су кроз интерпретације
базичних тема као и на основу снимљене ситуације у својој групи. Реализација је
најчешће била индивидуална или у раду са малом групом, на нивоу собе или
ученика исте школске смене. Значајан је такође рад у малој групи. Ређи је рад са
групом у целини због хетерогеног састава ученика.
Васпитачи и стручни сарадници су настојали да кроз најразличитије свакодневне
ситуације подстичу партиципацију и тимски рад ученика. Укључивали су их у
организацију активности у Установи (секције, клубове, тимове, интересне групе),
разна такмичења, ученички парламент. Посебна пажња је посвећена подршци
ученицима да на конструктиван начин проводе слободно време у складу са
сопственим интересовањима и могућностима. Васпитач организује различите
активности на предлог и у складу са интересовањима ученика и могућностима
Установе, упознаје ученике са активностима у окружењу у које могу да се укључе
кроз те активности. Ученицима је предочен значај сарадње и тимског рада, значај
конструктивне комуникације, уважавања различитости, толеранције и поштовања
права других.
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Установа је отворена за сарадњу, а пракса показује да је активна, континуирана
или по потреби сарадња неопходна за квалитетан рад Установе. У школској
2020/2021. години имали смо сарадњу са следећим установама и организацијама:






































Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Други домови ученика средњих школа у Србији
Скупштина града и градске општине
Библиотека града Београда
Санитарне службе
Градско зеленило
Хитна помоћ
Служба за контролу исправности намирница
Разни добављачи опреме
Разни добављачи намирница
Школе које похађају ученици
Здравствене установе
Центри за социјални рад
Станице СУП-а
Ауто превозници
Железнице Србије
Народна банка
Музеји и галерије
Грађевинске фирме
Градско комунално предузеће
Спортски центар „Ташмајдан“
Спортски центар „Бањица“
Спортска друштва „Партизан“, „Црвена звезда“ и „Раднички“
Фудбалски клуб „Земун“
Национални ансамбл „Коло“ и КУД „Димитрије Костуровић“
Коларац
Сава центар
Позоришта
Биоскопи
Београдски сајам
ТОС И ТОБ
Дечији културно – образовни центар
Први јавни акваријум и тропикаријум
Протоколи и ПР службе значајних здања и институција
Организације и установе у којима ученици обављају праксу
Центар за развој каријере БУ
Фондација „Мали свет“
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АНАЛИТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Аналитичка делатност је реализована на педагошким већима у свим радним
јединицама. Анализирани су сви уочени фактори који утичу на успешност
ученика.
Управници РЈ су на основу праћења свих активности током године вршили
анализу истих на крају школске године.
Парцијалне анализе из свог стручног домена, по потреби, вршили су током године
извршиоци васпитног процеса.
На основу личних увида и добијених података, координатор васпитне службе
сачинио је обједињени Извештај о раду Ученичког центра Београд. Вршена је
комплетна анализа ставова, мишљења и предлога ученика и родитеља које се
односи на задовољство ученика боравком у Установи. Такође, анализирана је
изложеност ученика дискриминацији, насиљу, злостављању и занемаривању.
Извештајне анализе садрже: квантитативне податке о успешности, рокове и
начине праћења и процену квалитета.
Циљ аналитичке делатности је отклањање пропуста, сагледавање стања,
проналажење решења и успешније решавање радне проблематике која се намеће
свакодневно.
Аналитичка делатност није уједначена у свим сегментима васпитног рада.
Извесне разлике постоје, како у различитим радним јединицама, тако и у оквиру
самих радних јединица. Смернице за аналитику су биле јединствене. Међутим,
зависно од извршилаца уочавају се разлике. Основна аналитичка делатност везана
за успешност ученика је постигнута.
У општем делу, а нарочито кроз појединачне извештаје радних јединица виде се
аналитички показатељи о раду.

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „СТЕВАН
ЧОЛОВИЋ“
Васпитна делатност је реализована кроз дневне активности васпитача и
управника радне јединице. Базичне теме су обрађене у складу са планом,
могућностима и исказаним потребама. Низ других васпитних тема које су
наметале дневне потребе реализовано је благовремено.
Традиционално се посебно водило рачуна о креативном коришћењу слободног
времена ученика.
УСПЕХ: У Дому је било 88 ученика:
 ОДЛИЧНИХ: 31 или 35,22%
 ВРЛО ДОБРИХ: 43 или 48,86 %
 ДОБРИХ: 10 или 11,36 %
 ДОВОЉНИХ: 1 или 1,14 %
 НЕДОВОЉАН: 3 или 3,42
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УЧЕНИКА У РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ :
Васпитна
група

Прва васпитна
група
Друга
васпитна
група
Трећа
васпитна
група
Четврта
васпитна
група
Пета васпитна
група
На нивоу РЈ

Просечна
оцена
почетку
школске
године
3,88

на

Просечна оцена на крају
школске године

3,57

4,46

4,16

4,14

3,97

4,05

3,92

4,36

4,40

4,18

4,00

Социјаллно – заштитна делатност је била као и у целој Установи заступљена
већ на почетку, пријемом ученика. Елементи заступљени у извештајима других
РЈ били су и овде присутни те их нећемо понављати.
Здравствена делатност је реализована уз тесну сарадњу са Домом здравља, кроз
бројне видове сарадње са родитељима, школама и стручњацима.

Извештај о раду управника РЈ „Стеван Чоловић“
У току школске 2020/2021. године рад управника се одвијао у складу са
Годишњим планом и програмом рада Дома, односно Планом и програмом
управника РЈ „Стеван Чоловић“, а у складу са актуелном епидемиолошком
ситуацијом и текућим потребама дома. Пре почетка школске године радило се на
формирању ранг листе примљених ученика, припреми објекта за пријем ученика
у дом, као и самом усељењу у дом и попуни капацитета. Велики број ученика је
искористио своје право да конкурише у више домова ученика, те смо почетком
септембра били у ситуацији да преостала места попуњавамо са ученицима испод
црте. Такође, уз сарадњу са другим радним јединицама Установе, капацитет РЈ
„Стеван Чоловић“ се брзо попунио.
Координација радом свих структура запослених у РЈ „Стеван Чоловић“ у
школској 2020/2021. години (васпитача, кухињског особља, радника обезбеђења,
домара, спремачица, референта и економа) обављана је на дневном нивоу. Бавила
сам се стручним усавршавањем запослених у дому. У току школске године
контролисала сам и отклањала недостатке на уређењу просторија и дворишта
дома. На Педагошким већима (7) смо разматрали могућности за унапређење
васпитног рада, побољшање школског успеха, онлајн настави, квалитетније
провођење слободног времена ученика, као и интезивирање сарадње и
комуникације са родитељима ученика итд.
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Континуирано сам давала смернице васпитачима за васпитно-образовни рад и
контролисала исти. У току школске године није било већих проблема у раду с
ученицима. РЈ „Стеван Чоловић“ је ове школске године била носилац
Светосавског програма, у чијој сам реализацији непосредно учествовала. Такође,
учествовала сам и на Међународном конгресу ученичких домова у Словенији који
се одржао преко Зоом апликације у марту месецу, а рад на тему „Морално-етички
аспект у употреби дигиталних технологија у васпитно-образовном процесу“ који
сам писала нашао је место у зборнику Конгреса. Са васпитачицом Јеленом
Недељковић направила сам анкету-упитник којим смо истражили мишљење
ученика о реализацији наставе на даљину.
Сарађивала сам са представником руководства за контролу стандарда HACCP и
ISO 9001. Свакодневно сам сарађивала са свим органима и службама дома. Са
ученицима и њиховим родитељима имала сам континуирану сарадњу током целе
године – сарадња се одвијала поводом адаптације ученика на дом, њихове
социјализације, специфичности домског функционисања у условима пандемије,
понашања ученика у дому, побољшања успеха у школи, редовног похађање
школе, као и праћења онлајн наставе, као и измиривања обавеза према Установи.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА
У школској 2020/2021. години одржано је седам седница Педагошког већа у РЈ
„Стеван Чоловић“. Рад Педагошког већа се одвијао према Плану и програму за
школску 2020/2021. годину, а у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом
у земљи.
Распон тема на Педагошким већима кретао се од адаптације на домску средину,
преко успеха у школи за време комбинованог модела наставе и школске
проблематике до узрасне, животне и актуелне проблематике код ученика.
На седницама Педагошког већа биле су следеће теме:
Извештај рада уписне комисије и подела ученика на васпитне групе;
Анализа школског успеха на крају школске године закључно са августовским
роком;
Усвајање распореда сменског рада и дежурстава васпитача; подела задужења
васпитачима (секције, комисије, ученички парламент и сл.);
Договор о организацији пријема ученика у дом (усвајање кућног реда са
правилима понашања, преглед соба и инвентара и сл.);
Интерно стручно усавршавање: есеј „Медијација“, излагање васпитача Јелене
Недељковић;
О програму заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања (из Годишњег плана рада Дома за школску 2020/21. годину),
излагање васпитача Милица Станковић Буторајац;
У сусрет обележавању Светског дана права детета 20. новембра: 31 година од
доношења Конвенције о правима детета Уједињених нација, излагање управника
Марина Шекуларац;
Анализа успеха на крају првог полугодишта;
Појачање контроле и надзора епидемиолошких и хигијенских мера у
дому;Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика у Дому ученика
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средњих школа у Београду – излажу чланови Дисциплинске комисије радне
јединице: васпитачи Жељана Вујић и Миодраг Филиповић;
Интерно стручно усавршавање: излагање стручног сарадника Милене
Станимировић на тему„Развијање позитивне слике о себи, самопоштовања и
самопоуздања код ученика у васпитном раду“;
Анализа школског успеха ученика на крају другог тромесечја (усмени извештај
по васпитним групама о слабим оценама);
Договор о испраћању ученика завршне године;
Формирање уписне комисије;
Интерно стручно усавршавање: излагање васпитача Небојше Дујовића на тему
„Вршњачке групе“;
Ажурирање педагошке документације (дневници васпитног рада, матична књига,
извештаји о раду васпитача са васпитном групом, извештаји о раду секција,
тимова и сл.);
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта;
Извештај дисциплинске комисије о изреченим васпитно-дисциплинским мерама;
Предлози за похваљивање и награђивање ученика одлуком Педагошког већа за
школску 2020/2021. годину.

Извештај о раду Ученичког парламента
Рад ученичког парламента одвијао се према Плану и програму за 2020/2021
годину. Почетком октобра, изабрани су представници из сваке васпитне групе и
усвојен је Годишњи план рад. Упознати су са Протоколом о заштити ученика од
насиља и злостављања изабран је представник у Тиму за заштиту. Чланови
парламента су активно учествовали у решавању проблема са циљем побољшања
услова за живот и рад у дому, који су ове године били специфични услед
пандемије. У сарадњи са другим васпитачима и управником, ученици су износили
своје проблеме и предлоге са циљем решавања и побољшавања услова живота и
рада у дому.
Васпитач: Жељана Вујић

Извештај о раду комисије за дисциплинску и материјалну
одговорност ученика
Током године 2020/2021 Дисциплинска комисија је радила у складу са важећим
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика. Чланови
комисије упознати су са начином покретања и спровођења дисциплинског
поступка и изрицања мера када се утврди да је дошло до повреде обавеза.
У току године одржане су четири седнице Дисциплинске комисије , и укупно је
изречено десет мера : два укора пред искључење, седам укора и једна опомена.
Чланови комисије су одлуке доносили усаглашавањем, руководећи се да изречене
мере пре свега треба да имају васпитни карактер и утичу на промену понашања.
Чланови дисциплинске комисије:
Жељана Вујић(председник), чланови –
Небојша Дујовић и
Миодраг Филиповић.
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Извештај о раду Тима за заштиту деце и ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
На почетку школске 2020/2021. године, у складу са Програмом заштите ученика
од дискриминације, насиља, злостављења и занемаривања, конституисан је Тим
на нивоу радне јединице у саставу: Марина Шекуларац – управник, Милица
Милосављевић – васпитач, замена Бојана Ђукановић – васпитач, Милица С.
Бутoрајац, замена Јелена Недељковић – васпитач и Небојша Дујовић – васпитач.
Чланови тима су упознати са начином рада, законским процедурама и поступцима
у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,
части или достојанства личности.
Планиране превентивне активности су реализоване кроз програмска подручја
васпитног рада, посебна пажња посвећена је темама о насиљу, конструктивном
решавању сукоба, уважавању различитости и толеранцији. Васпитачи су на
састанцима васпитних група ученике детаљније информисали о врстама и
облицима насиља, начину реаговања и редоследу поступања уколико дође до
насиља.
У току школске године забележена су два случаја насилног понашања ученика.
Након сазнања, Тим за заштиту је поступио по следећим корацима у
интервенцији: заустављање насиља, смиривање ситуације, прикупљање
информација кроз индивидуалне разговоре са свим ученицима, обављање
консултација, обавештење и укључивање родитеља и анализирање чињеница на
што објективнији начин. Тим је предлагао васпитне мере и активности које су у
складу са процедуром и у најбољем интересу ученика. У сарадњи са стручним
сарадником, праћена су ризична понашања ученика како би се стекао увид у
њихов социјални, прихолошки статус и на тај начин се добијале неопходне
информације које су имале за циљ спречавање погоршања стања и пружање
подршке ученицима у превазилажењу проблема.
У циљу неговања и креирања здраве климе у дому, ученици су подстицани на
укључивање у рад спортских и културно-забавних секција и квалитетно
коришћење слободног времена.

Извештај о раду Тима за превентивне активности у борби
против злоупотребе дрога међу ученицима у Установи
У складу са Годишњим планом и програмом ,чланови Тима спроводили су низ
превентивних активности са циљем подизања свести код ученика о штетности
злоупотребе психоактивних супстанци и факторима ризика за психофизичко
здравље.
На почетку године ученици су упознати са секцијама у дому и на тај начин
подстакнути на креативно провођење слободног времена, у циљу спречавања
ризичнних облика понашања .Превенција се спроводила и кроз обраду базичних
тема као што су :Здрави стилови живота ,Ризична понашања и управљање
ризицима и сл.
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Ученици су присуствовали представи „ Јел имаш грам?“ у сарадњи са студиом
„ЦЕНТАР“ ,где је овај проблем третиран, а ученици су након представе имали
могућност комуникације са ауторима и глумцима представе.Чланови
Тима:Марина Шекуларац, управница ,Миодраг Филиповић, Жељана Вујић.
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Извештаји о раду васпитача са васпитном групом
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ПРВЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач: Миодраг Филиповић
Васпитна група броји 19 ученика на почетку и 17 ученика на крају школске године
– 2 ученице су напустиле Дом (једна је прешла у РЈ „Змај“ у Земуну, а једна је
напустила у току он-лине наставе).
Структура ученика по школама и разредима је следећа:
Медицинска школа Београд- 6 ученика, од чега 4 ученика четврте године, 1
ученик трећег и 1 ученик другог разреда; Школа за негу лепоте - 4 ученика: 1
ученик првог, 2 ученика другог и 1 ученик трећег разреда; Музичка школа
„Даворин Јенко“ – 2ученика, 1 првог и 1 другог разреда; Саобраћајна школа ГСП
– 2 ученика, 1 првог и 1 трећег разреда; Архитектонска школа – 1 ученик;
Техничка школа Земун -1 ученик; Геолошка и хидрометеоролошка(ГХМШ) - 1
ученик; Железничко техничка школа -1 ученик; Медицинска школа „Надежда
Петровић“ - 1 ученик;те је тако на почетку група бројала 5 ученика првог, 7
ученика другог, 3 ученика трећег и 4 ученика четвртог разреда.
Успех васпитне групе на почетку школске године био је 3,85.
Награђених ученика није било, а ученика са васпитно-дисциплинким мерама је
било четворо.
По питању тема од планираних 35 реализовано је 30, није реализовано 5 тема због
одсуствовања ученика из дома услед спречавања ширења заразе вирусом ковид19. Акценат је стављен на следеће теме: Организација, функционисање и правила
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живота у дому, Одржавање личне хигијене и хигијене заједничког простора у
коме ученици бораве, Процес адаптације на нову средину – како доћи до
потребних информација, Организација слободног времена, Помоћ вршњака у
учењу, Конструктивно решавање сукоба, Професионални развој. Реализација
жељених циљева остварена је радом у мањим групама у собним колективима као
и индивидуалним разговорима саученицима.
Начин реализације тема углавном је био према плану, с тим да је у месецима када
су ученици били на он-лине настави коришћена вибер апликација путем које су
са ученицима обављани разговори у групи.
Индивидуални рад реализован је у периодима када су ученици имали он-лине
наставу контактима са ученицима путем СМС-а, вибер апликације и телефонским
позивима.
Појачан васпитни рад реализован је са ученицима који су имали проблема у
учењу, а такође и са ученицима којима су изречене васпитно-дисциплинске мере
због свог понашања и учињених прекршаја. Ученици су били под појачаним
надзором групногваспитача као и других васпитача. Стурчни сарадник је, у
оквиру своје ингеренције, предузео адекватне мере.
Састанци васпитне групе у условима одржавања комбиноване наставе одржавани
су по собним колективима када су ученици били у дому. Укупно је било 12
састанака собних колектива. Обрађиване су теме: Упознавање ученика у оквиру
собног колектива и васпитне групе, Информисање о мерама превенције и
сузбијања заразе вирусом ковид-19, Одредбе кућног реда и правила понашања у
дому, Међусобни односи у соби, анализа проблема, решавање конфликтних
ситуација и асертивна комуникација, учење толеранцији и међусобном
уважавању, ОН-ЛИНЕ настава – предности и недостаци, утисци и остварени
резултати, понављање теме о мерама превенције у сузбијању инфекције вирусом
ковид-19.
Сарадња са родитељима одвијала се по потреби, телефонским разговорима о
успеху деце у школи, измирењу обавеза према дому, здравственом стању ученика.
Сарадња са разредним старешинама одвијала се телефонски и користећи вибер
апликацију за добијање информација о оценама и изостанцима ученика као и
других потребних информација на класификационим периодима.
Због спречавања ширења инфекције вирусом ковид-19, ученици нису учествовали
у спортским секцијама, осим у шаховској секцији, за коју је из прве групе било
заинтересовано 2 ученика.
Ученици су показали заинтересованост за учешће у изради домских паноа, за
уређење домског дворишта, за такмичења за најбољу песму, фотографију на фотоконкурсу (једна ученица је добила похвале за своје две фотографије).
У току школске 2020/2021. године због настале ситуације изазване заразом
вирусом ковид-19 могао се приметити одређени дисбаланс у учењу и понашању
код ученика, за који верујем да је настао због одржавања комбинованог начина
наставе, а такође и због прелажења на он-лине наставу где се поједини ученици
нису најбоље уклопили, за разлику од оних којима је то одговарало.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ДРУГЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач: Небојша Дујовић
Друга васпитна група на почетку школске 2020/2021. године формирала је групу
од 17 ученика. До краја школске године три ученика су напустила Дом и два
ученика су се уселила, те другу васпитну групу на крају школске 2020/2021.
године чини 14 ученика.
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Структура ученика по школама: Друга васпитна група има четири ученика
Медицинске школе „Београд“, три ученика Саобраћајне техничке школе „Земун“,
једану ученицу Техничке школе ГСП, три ученика Геолошке школе, један ученик
XII београдске гимназије, једну ученицу Дизајнерске школе, једну ученицу
Спортске гимназије, једану ученицу Друге еконмске школе, један ученик
Трговачке школе и једну ученицу Филолошке школе.
Структура ученика по разреду:
Прва година - 6 ученика,
Друга година - 6 ученика,
Трећа година – 2 ученика,
Четврта година – 3 ученика
Успех васпитне групе на почетку школске 2020/2021. године - средња оцена 4,18.
Укупан број планираних и реализованих тема по васпитним областима:
1. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ Испланирано је 6 тема, све су
реализоване. Највише пажње посвећено је теми „Процес адаптације на нову
средину“. Све теме су реализване кроз индивидуалне и групне разговоре.
2. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ
Испланирано је 13 тема, а реализовано је 10, због епидемиолошких мера ученици
су прешли на наставу на даљину. Тема која није реализована је „О памћењу и
заборављању“, „Подстицање и стварање радних навика“ и „Како побољшати
школску успешност“. Пажња је посвећена теми „Чиниоци школског успеха и
неуспеха“, која је и поновљена. Такође, акцанат је био и на теми „Анализа
школског успеха на квалификационим периодима“, која је поновљена три пута.
Током наставе на даљину теме су реализоване путем вибер групе и телефонског
разговора.
3. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
Планирано 11 тема, а реализовано је 8 тема. Теме које нису реализоване су:
„Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на
социјално прихватљив начин“; „Морал и вредности“, „Животне вештине:
доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака,
критичко мишљење“ и „Ризична понашања и управљање ризицима“. Акценат је
био на теми „Стрес и начини превазилаења“, која и поновљена током наставе на
даљину, путем вибер групе и телефонских разговора.
4. ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ
Од 7 планираних тема, 4 тема је реализовано. Теме које нису реализоване су:
„Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима“, „Подршка и помоћ
особама које имају тешкоће“ и „Активности које организује дом“. Највише пажње
посвећено је теми: „Уважавање различитости, толеранција и поштовања права
других“.
Појачан васпитни рад: није реализован због напуштања дома ученика.
Састанци васпитних група: У школској 2020/2021. години реализована су два
састанка, због епидемиолошких мера извазваних корона вирусом. На одржаним
састанцима биле су највише заступљене теме о адаптацији ученика, упознавању
правила и обавеза у дому и организација слободног времена. А на другом састанку
акценат је био на анализи успеха на квалификационим периодима, значај
поштовања епидемиолошких мера.
Сарадња са породицом: Континуирана сарадња са свим родитељима васпитне
групе. Због планираног појачаног васпитног рада са једним учеником, чешћи
разговор са родитељима.
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Сарадња са школом: Континуирана сарадња са одељенским старешинама путем
телефона, због донетих емидемиолошких мера извазване корона вирусом.
Закључак: Током школске 2020/2021. године је реализована већина планираних
тема. Због пандемије нисам био у ситуацији спровести свој рад онако како сам
планирао на почетку школске године.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ТРЕЋЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач: Недељковић Јелена
Трећа васпитна група на почетку школске године формирала је групу од 21
ученика. До краја школске године два ученика су напустила Дом и једна ученица
се уселила, те трећу васпитну групу на крају школске 2020/2021. године чини 20
ученика.
СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА
Трећа васпитна група има пет ученика Медицинске школе „Београд“, два ученика
школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, две ученице Друге економске
школе, две ученице XII београдске гимназије, пет ученика Техничке школе ГСП,
једну ученицу Школе за негу лепоте, једну ученицу ФФШ, једну ученицу
Спортске гимназије и једног ученика Туристичко-угоститељске школе.
СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
Прва година - 3 ученика,
Друга година - 7 ученика,
Трећа година - 8 ученика,
Четврта година – 2 ученика
Успех васпитне групе на почетку школске 2020/2021. године - средња оцена 4,14.
УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ТЕМА ПО ВАСПИТНИМ
ОБЛАСТИМА
1. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ
Испланирано је седам тема, све су реализоване. Највише пажње посвећено је теми
„Процес адаптације на нову средину“, као и теми „Адолесценција и проблеми
одвајања од породице“. Све теме су реализване кроз групне и индивидуалне
разговоре.
2. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ
Испланирано је осам тема, а реализовано је седам, због епидемиолошких мера
ученици су прешли на наставу на даљину. Тема која није реализована је „Пажња
и концентрација“. Велика пажња посвећена је теми „Чиниоци школског успеха и
неуспеха“. Такође, због увида у упех на крају првог полугодишта, акцанат је био
и на теми „Праћење тока и резултата учења“. Посебна пажња посвећена је и теми:
„Професионални развој“, са ученицима треће и четврте године. Поновљена тема
је „Мотивација за учење“ током наставе на даљину, реализована путем вибер
групе и телефонског разговора.
3. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
Планирано дванаест тема. С обзиром на период поштовања епидемиолошких мера
и прекинут рад у домским условима реализовано је девет тема. Теме које нису
реализоване су: „Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
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изражавање осећања на социјално прихватљив начин“; „Морал и вредности“ и
„Ризична понашања и управљање ризицима“. Акценат је био на теми „Стрес и
начини превазилаења“, која и поновљена током наставе на даљину, путем вибер
групе и телефонских разговора. Такође, доста пажње посвећено је и теми: „Слика
о себи: самоперцепција, самопоштовање и самопоуздање – како видим себе“.
Посебна пажња посећена је и темама: „Полно преносиве болести“ и „Хемијске
зависности (алхохолизам, наркоманија), сексуално и репродуктивно здравље“.
4. ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ
Од девет планираних тема, седам тема је реализовано. Теме које нису реализоване
су: „Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других“, „Подршка
и помоћособама које имају тешкоће“. Највише пажње посвећено је теми:
„Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији“.
ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
Појачан васпитни рад је организован са ученицима са слабијим школским
успехом. Мотивисање и разматрање стратегија и метода учења – предлози за
одржавање и унапређивање школске успешности; разликовање активног и
пасивног учења.
САСТАНЦИ ВАСПИТНИХ ГРУПА
У школској 2020/2021. години реализована су четири састанка на којима су биле
највише заступљене теме адаптиране постојећим околностима: анализа успеха на
квалификационим периодима, настава на даљину (предности и недостацимишљења и искуства ученика); мере заштите услед епидемије изазване корона
вирусом – covid 19. Похваљени су ученици за одличан успех и примерно владање.
Такође, похваљени ученици који су били ангажовани у различитим секцијама које
организује дом.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Континуирана сарадња са свим родитељима васпитне групе у вези адаптације
успеха, праћење успеха и мера за побољшањ
САРАДЊА СА ШКОЛОМ
Континуирана сарадња са одељенским старешинама и увид у успех и понашање
ученика на класификационим периодима и мере за побољшање.
ЗАКЉУЧАК
Током школске 2020/2021. године је реализована већина планираних тема.
Акценат је на адаптацији ученика на нову средину и окружење, затим на успех
ученика токомшколске године, као и конструктивну комуникацију и узроке
проблема у комуникацији.
Свим ученицима је сугерисано да прате сајт Ученичког центра, на коме су могли
да се информишу о културним, историјским, спортским и здравственим
дешавањима. Такође, подстицање ученика да се укључе у активности на
друштвеној мрежи Инстаграм странице, другим секцијама које организује дом и
учешће на литерарни и фото конкурс. Током наставе на даљину размена
информација и комуникација реализована је кроз групни и индивидуални рад,
путем телефонских разговора вибер групе.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ЧЕТВРТЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач Милица Милосављевић – замена Бојана Ђукановић
На почетку школске 2020/2021. године у IV васпитној групи уписано 22 ученика,
током године су се исписала 3 ученика, тако да је на крају године у групи 19
ученика.
Ученици ове групе су похађали следеће школе: 4 ученика Медицинску школу
Београд, 4 ученика Геолошко - хидрометеоролошку школу, 3 ученика Школу за
дизајн, 2 ученика Школу за негу лепоте, 2 ученика Зуботехничку школу, и по 1
ученик следеће школе: Медицинску школу „Надежда Петровић“, XII београдску
гимназију, Електротехничку школу „Никола Тесла“, Електротехничку школу
Земун, Техничку школу ГСП, Школу за бродарство, Графичку школу.
Структура ученика по разредима је следећа: 7 ученика I разреда, 3 ученика II
разреда, 6 ученика III разреда и 6 ученика IV разреда. У току године исписале су
се 3 ученице, и то: 1 ученица I разреда и 2 ученицe IV разреда.
Успех васпитне групе на почетку године је био 4.34.
У току ове школске године ученица првог разреда (М.М) је освојила I место за
литерарни рад на Светосавском конкурсу, а у мају месецу II место за литерарни
рад на слободну тему.
Изречене су 3 васпитно дисциплинске мере ( укор).
За ову школску годину планирано је 36 тема, а реализовано 32. Од тога из области
Адаптација на живот у дому планирано је 7 тема- реализовано 7, из области Учење
и школска успешност планирано је 12 тема - реализовано 12, из области Животне
вештине планирано је 10 тема – реализовано 8, из области Живот у заједници
планирано је 7- реализовано 5. Акценат је стављен на следеће теме: Адаптација
на нову средину, Планирање учења и учење по плану, Стратегије учења, Активан
однос према настави на даљину, Анализа школског успеха на крају I полугодишта,
Праћење тока и резултата учења, Професионални развој. Реализација планираних
тема се у једном периоду одвијала по плану, путем индивидуалних разговора и
рада у групи, док је у периоду online наставе начин реализације био у складу са
тренутном ситуацијом (путем viber групе, телефонским разговорима, итд.).
Тема Професионални развој је поновљена, јер није реализована у марту - ученици
су били на online настави.
Индивидуални рад са ученицима се одвијао континуирано током целе године, али
и у складу са епидемиолошком ситуацијом (док су ученици били на online настави
овај рад се одвијао путем телефонских разговора). Са ученицима су обављани
разговори у вези адаптације на нову средину (дом, школа), у вези учења,
мотивације, сарадње, комуникације, интересовањa, проблемa, итд., а све у циљу
пружања помоћи ученицима. Поједини ученици су мотивисани за учешће на
појединим конкурсима.
Појачан васпитни рад се обављао са две ученице I разреда - због здравствених,
породичних и проблема у адаптацији, као и са једним учеником II разреда код
кога је лошији успех због слабе мотивације за учењем. Како би се што боље
сагледала целокупна ситуација сарађивано је са родитељима, стручним
сарадником и одељенским старешинама.
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У току ове школске године одржана су 4 састанка васпитне групе, на којима се
разматрао успех ученика на класификационим периодима и како га побољшати,
како мотивисати ученике за учење, као и истицање важности придржавања мера
прописаних због епидемије изазване корона вирусом-Covid 19.
Сарадња са родитељима се одвијала континуирано - праћење ученика у периоду
адаптације, праћења успеха и предлагања мера за побољшање, решавање
појединих проблема, итд.
Сарадња са школом се одвијала током године - увид у успех и понашање ученика,
предлагање мера за побољшање.
Ученици IV васпитне групе су учествовали у следећим секцијама: ликовна секција
- 4 ученика, здравствена секција - 8 ученика.
У току школске 2020/2021. године у раду са ученицима посебна пажња је
посвећена подршци ученицима у процесу адаптације на нову средину ( дом и
школа). Пружана им је помоћ у прилагођавању на собни колектив, на школу, на
нову средину, на одвојеност од породице. Са ученицима који су имали проблема
у учењу обављани су саветодавни разговори где је истицана важност формирања
радних навика, планирање учења , примена ефикасниих метода учења, рад на
мотивацији за учење, како би редовно и успешно извршавали своје школске
обавезе и постигли што бољи успех. Са ученицима је рађено и на развијању
толеранције, уважавању и поштовању других, сарадњи и тимском раду, лепом
понашању,итд. Ученици су мотивисани за активно учешће у појединим
активностима које организује дом. У току наставе на даљину ученицима је
пружана подршка и помоћ како би лакше превазишли стресне ситуације, а самим
тим редовно и успешно извршавали своје обавезе.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ПЕТЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач: Жељана Вујић
Број ученика на почетку године је 18,од тога 14 девојчица и 4 дечака.Број ученика
на крају школске године је остао исти.
Структура по разредим:
1 разред - 2 ученице
2. разред -5 ученика
3.разред - 4 ученика
4. разред - 7 ученица
Структура ученика по школама:
Медицинска школа -9 ученица
Музичка школа -2 ученика
Школа за дизајн -2 ученице
Спортска гимназија -1 ученик
Успех васпитне групе на почетку школске године: 4,36
Изречене васпитне мере:2 ученице добиле васпитно -дисциплинску меру - укор.
Реализација тема:
Из области Адаптације на живот у дому планирано је 8 тема и реализовано 6.
Из области Учење и школска успешност планирано је 14 тема и реализовано 11.
Из области Животне вештине планирано је 12 и реализовано 10 тема.
Из области Живот у заједници планирано је 9 и реализовано 8 тема.
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Током школске године дат је посебан акценат на теме: Стрес, здрави стилови
живота, организација слободног времена , активно учење.
Реализација тема се одвијала према плану, а у периоду преласка наставе на
даљину реализација се остваривала путем вибер група, индивидуално телефонским позивима.
У току године одржана су четири састанка васпитне групе. Теме на које је дат
посебан акценат биле су: појачана општа и лична хигијена ,хигијена простора у
коме боравимо, са циљем очувања здравља током епидемије
адаптирање на другачије услове живота и рада у дому, потешкоће у савладавању
градива у току наставе на даљину.
Сарадња са родитељима се одвијала континуирано током читаве године.
Комуникација се одвијала путем телефонским позива због специфичних услова
током трајања пандемије .Повод за разговоре су биле праћење адаптације ученица
прве године ,праћење успеха током године и упућивање на сајт дома у вези са
свим новим информацијама.
Сарадња са школом одвијала се периодично и по потреби на класификационим
периодима у вези са успехом и изостанцима ученика.
Ученици пете васпитне групе укључивале су се у рад ликовне секције у складу са
интересовањима и слободним временом(4 ученице).Укључивале су се у шаховску
секцију -2 ученице.
Закључак:Школски успех на крају године је веома добар и нема великих
одступања у односу на почетни .Ученици мотивисани да уче и раде у
континуитету, напредовали су и постигли одличне резултате ,без обзира на
промењене услове и наставу на даљину.У свакодневној комуникацији са
ученицима дошла сам до сазнања да непосредан контакт и жива реч у стицању
нових знања и искустава нема опцију.Ученице Медицинске школе остале су
ускраћене за знања која стичу у обављању непосредне праксе.

Извештаји о раду секција у РЈ“Стеван Чоловић“ у школској
2020/21. години
Извештај о раду ликовне секције
У току године ликовна секција остваривала је свој рад периодично и у
специфичним околностима због трајања пандемије. Циљ радионица је креативно
провођење слободног времена у складу са интересовањима и слободним
временом. Израда паноа поводом пригодних празника, цртежи наших ученица из
Школе за дизајн, израда честитки за матуранте и слично. У оквиру наше
радионице, уређивали смо домско двориште и башту уз активно учешће великог
броја ученика.
Васпитач: Жељана Вујић
Извештај о сарадњи са Програмском службом
На почетку школске 2020/2021. године ученици су упознати са планом секције
задужене за сарадњу са Програмском службом. Ученицима је истакнута важност
активног и креативног коришћења слободног времена. Сходно томе су им
предлагане разне активности као и културни садржаји у којима су могли да узму
учешће. Због неповољне епидемиолошке ситуације ове године је било само
неколико активности:
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Крстарење Дунавом и Савом – 30.09.2020.год.
Посета Јавном акваријуму и тропикаријуму – 20.10.2020.год.
Посета Музеју чоколаде – 22.10.2020.год.
У децембру месецу на традиционалном литерарном конкурсу Ученичког центра
Београд (као део програма обележавања школске и славе нашег Дома, Светог
Саве), ученица Маша Микић је освојила I место са темом „Ја знам ко сам, по
звону, што са задужбина немањићких пева“.
У мају месецу Ученички центар Београд је расписао литерарни и фото конкурс на
слободну тему, где су и ученици РЈ „Стеван Чоловић“ узели учешће ( 2 ученице
за литерарне радове и 3 ученице за фотографију).
Ученица Маша Микић је заузела II место са темом „Само небо зна“, док је
фотографија „Сунцокрети“ ученице Марије Јовановић похваљена.
Представа „Јел имаш грам? „ – 27.05.2021.
Секцијом је руководила Милица Милосављевић, а од априла месеца Бојана
Ђукановић.
Извештај о Инстаграм секцији
У фебруару месецу отворена је Инстаграм страница радне јединице.
Информисање и мотивисање ученика за учешће у уређивању странице. Активна
сарадња са десеторо ученика свих васпитних група. Обележени су важни датуми,
попут Дана жена, матерњег језика, дана поезије, државности и др. Прављени су
квизови из различитих области: правописа, географије, опште информисаности,
спорта и слично. Ученици су слали и своје фотографије које су објављене на
страници. Такође, објављене су фотографије ученика приликом рада у различитим
секцијама.
Васпитач Јелена Недељковић
Извештај о раду библиотеке
На почетку школске 2020/2021. године, ученици су информисани о фонду књига,
који је разноврсан и у великој мери задовољава потребе ученика за неопходном
школском лектиром, енциклопедијским издањима, речницима, као и
белетристиком. Ученици су, такође, упознати са начином и правилима рада,
временом задуживања и чувању књига.
Ученици су мотивисани да више читају, да користе енциклопедије, речнике и
књижевне критике. Циљ је да проширују своја знања, богате речник и да се лепше
изражавају, као и да активно користе своје расположиво слободно време.
Током читаве школске године, су рађени тематски панои и настављене су
активности на уређењу „Библиотечког излога“, како би се ученици
заинтересовали да проучитају нешто ново и занимљиво.
У току године је остварена сарадња са Мирјаном Митић, стручним сарадником –
библиотекаром.
Милица Милосављевић, замена Јелена Недељковић
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Извештај о раду здравствене секције
На почетку школске 2020/2021. године формирана је здравствена секција и
предвиђен план рада у току целе школске године, као и теме које ће се реализовати
кроз практичан и теоријски приказ у сарадњи са ученицима.
Секцију су водиле Милица Милосављевић и Милица С. Буторајац. Као замена
Милице С. Буторајац секцију је преузела Јелена Недељковић (новембар). Затим је
Милицу Милосављевић у априлу месецу заменила Бојана Ђукановић.
У току септембра месеца ученици су анимирани како би се укључивали у рад
секције у што већем броју. Упознати су са садржајем и радом саме секције, темама
које ће се обрађивати као и активностима које су предвиђене. Ученици су давали
предлоге о темама о којим би они желели да дискутују. У току октобра месеца
пажња је посвећена теми: „Значај личне и опште хигијене у колективном
смештају“, која је обрађена кроз саветодавни разговор и урађен је пано „Чистоћа
је пола здравља“. Новембар месец је био посвећен теми о превенцији ширења
заразних болести, услед епидемије изазване корона вирусом – covid 19. Ученици
су информисани о важности очувања сопственог здравља, као и поштовања
прописаних епидемиолошких мера (хигијена руку, ношење и правилна употреба
маски, држање социјалне дистанце, проветравања соба и др.). У фебруару месецу
у оквиру теме „У здравом телу – здрав дух“, са ученицима је вођена панел
дискусија и предавање на задату тему, након које је урађен пано „Пирамида здраве
исхране“. Тема „Брига о репродуктивном здарвљу“ одрађена је у мају месецу, уз
едукацију и информисање ученика о могућим ризицима и последицама
неодговорног понашања младих и значају заштите репродуктивног здравља.
Ученици су урадили пано на ову тему. Поводом Светског дана заштите животне
средине, у јуну месецу, урађен је пано и организовано је уређење домског
дворишта.
Због преласка ученика на настааву на даљину, нису реализоване све предвиђене
теме у оквиру здравствене секције. Ученицима је сугерисано да прате сајт
Ученичког центра, на коме су могли да се информишу о разним едукативним
садржајима.
Васпитачи:
Јелена Недељковић
Бојана Ђукановић
Извештај о спортским секцијама
Током школске 2020/2021. године су одржане спортске секције у складу са
епидемиолошким мерама, изазваним корона вирусом. Због забране окупљања
великог броја ученика у затвореном простору, фудбалска, кошаркашка и
одбојкашка секција су се одржале на терену ОШ „Живојин Мишић“. Ученици су
упућивани на коришћење теретане на отвореном на Аутокоманди.
Извештај о раду Секције за стони тенис
У септембру месецу извршена је анкета о заинтересованости ученика за учешће у
секцији стоног тениса. Ученицима је просторија за стони тенис (трпезарија) била
доступна сваког дана у вечерњем термину од 20:30 до 22:30. Свакодневним
међусобним такмичењима извршено је испитивање индивидуалних способности
ученика. У октобру је настављено увежбавање ученика за предстојеће
индивидуално и екипно такмичење између радних јединица. Нажалост, после
повратка ученика са он-лине наставе, због спречавања ширења заразе вирусом
Ковид-19, забрањена је употреба трпезарије за играње стоног тениса те се тако
престало са увежбавањем ученика. Та забрана трајала је до краја школске године.
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Секција за шах
У септембру месецу извршена је анкета о заинтересованости ученика за учешће у
шаховској секцији, анимирање ученика да се укључе у рад секције као и
упознавање са садржајем. Ученицима су шаховске табле биле доступне сваког
дана у било ком термину. И поред релативно велике заинтересованости ученика
одазив је био мали, ученици су се правдали обавезама у школи, учењем, болешћу
и др. оправданим разлозима. Међусобним играњем вршена је обука ученика,
упознавање са пропозицијама као и испитивање индивидуалних способности
ученика, чиме се настојало стварање навика код ученика да квалитетно проводе
слободно време играјући шах. Анимирање ученика да се укључе у рад секције
настављено је и после распуста у другом полугођу. Иако мали број, ученици су
радо изражавали жељу за играњем шаха.
Васпитачи:

Миодраг Филиповић
Небојша Дујовић

Закључак извештаја
У школској 2020/21. години у РЈ „Стеван Чоловић“ је боравило 97 ученика. На
крају је остало 88 ученика углавном због преласка ученика искључиво на онлајн
наставу. Од тог броја је 31 одличних, 43 врло добрих, 10 добрих, 1 довољан, 4
недовољна.
У току школске године нису изрицане дисциплинске мере искључења за шта су
заслужни васпитачи који су превентивно радили са ученицима. Велики број деце
је био ангажован у раду секција, махом су то биле секције: фото, инстаграм,
библиотечка и ликовна, док су спортске секције реализоване на отвореном, осим
шаха и стоног тениса.
Ову школску годину је обележио комбиновани модел наставе који је
подразумевао да једне седмице ученици буду у школи и дому, а идеће на онлајн
настави и код куће, што је значајно утицало на успех ученика, као и њихову
адаптацију на школу и дом. Васпитни рад васпитача уз сарадњу са стручним
сарадницима одвијао се у континуитету и резултирао је стварањем оптималне
педагошке климе у дому. Увидом у васпитни рад у различитим сегментима, у
педагошку документацију и извештаје о раду васпитача може се закључити да су
постављени циљеви и задаци у већој мери реализовани, и то због комбинованог
модела наставе ученика.
Васпитно-образовни рад се одвијао у складу са Годишњим планом и програмом
васпитног рада и у складу са дневним и текућим потребама живота и рада ученика
и запослених.

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „ПЕТАР
ДРАПШИН“
Школска 2020/21. година се одвијала у девет васпитних група. Настојали смо да
реализујемо што више активности предвиђених Планом и програмом васпитног
рада наше Установе.
Током школске године у објекту је боравило на почетку школске године 192
ученика , а на крају 183.
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ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УЧЕНИКА У ДОМУ ЈЕ:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
УКУПНО

на почетку школске године
4,77
4,75
4,64
4,60
4,62
4,70
4,71
4,46
4,70
4,66

на крају школске године
4,53
4,52
4,33
4,32
4,42
4,51
4,44
4,60
4,52
4,47

Одличних: 116 ученика – 63,39 %
Врло добрих: 60 ученика – 32,79 %
Добрих: 7 ученика – 3,82 %
Недовољних: ниједан ученик

Извештај о раду руководиоца РЈ
У току школске 2020/2021. године рад управника се одвијао у складу са
Годишњим планом и програмом васпитног рада и у складу са дневним потребама
Дома. Посебан је акценат био на примени: „Стручно упутство о мерама заштите
здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика
средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21“.
Пре почетка школске године радило се на формирању уписне комисије, изради
ранг листе примљених ученика, припреми објекта у складу са
противепидемијским мерама за пријем у дом, као и самом усељењу ученика у дом
и попуни капацитета. Формиране су васпитне групе и организован је рад
васпитача, као и кухињског особља, радника на рецепцији, спремачица, референта
и економа у новонасталим околностима. У току школске године учествовао,
контролисао и отклањао недостатке на уређењу просторија и дворишта дома. На
педагошким већима ( укупно 5) смо разматрали могућности за унапређење
васпитног рада, побољшање школског успеха, слободног времена деце,
квалитетније комуникације са родитељима и разредним старешинама и остало.
Активно сам учествовао у примени и контроли примене противепидемијских
мера код ученика и запослених у дому.
Учествовао сам на седницама Ђачког парламента и при том смо разматрали теме
о унапређењу живота у дому и примени противепидемијских мера.
Сарађивао сам са представником за HACCP и ISO стандарде и старао се о
примени процедура које из њих проистичу.
У току јуна дом је пружао хостелске услуге и интензивно сам сарађивао са
Службом за попуну капацитета.
Са ученицима и њиховим родитељима сам имао континуирану сарадњу током
целе године. Сарадња се одвијала поводом адаптације ученика на дом, њихове
социјализације, повећање школске успешности, редовног похађања школе, као и
измиривање обавеза према дому.
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Због погоршања епидемијске ситуације ученици су прелазили на online наставу
у току децембра 2020. и марта-април 2021. и у РЈ „Петар Драпшин“ је дошло до
промене у функционисању дома. У том периоду васпитачи су свој рад
прилагодили новонасталим околностима, док су остали запослени дежурали у
дому у складу са планом дежурства.

Извештај о раду Педагошког већа
У току школске године у РЈ „Петар Драпшин“ одржано је пет седница
Педагошког већа. Рад педагошког већа одвијао се према Плану и програму рада
за школску 2020/2021.годину.
На седницама Педагошког већа расправљало се о следећим темама:
-„Стручно упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених и
реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици
Србији у школској 2020/21“.
-Примена и контрола примене противепидемијских мера.
-Извештај о раду Комисије за упис ученика у Дом и разматрање структуре
примљених ученика.
-Формирање васпитних група и припрема ученика за пријем у Дом.
-Разматрање Плана и програма рада установе.
-Разматрање распореда рада васпитача и расподела задужења васпитачима за
секције.
-Интерна стручна усавршавања.
- Усвајање базичних тема из четири области.
-Адаптивни проблеми ученика.
-Анализа школског успеха ученика на квалификационим периодима ( тромесечје,
полугодиште, крај школске године) и мере за побољшање успеха.
-Анализа здравственог стања ученика.
-Учешће ученика у раду секција и слободним активностима.
- Анализа вођења педагошке документације.
- Анализа понашања ученика у Дому ( васпитно – дисциплинске мере).
- Превентивни рад у циљу сузбијања ризичног понашања.
-Анализа рада секција и слободних активности.
- Хигијена у Дому и начини њеног побољшања.
- Награђивање и похваљивање ученика.
Теме стручног усавршавања одржане на Педагошким већима:
Измене у правилнику о протоколу поступања установе у одговору на
дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање ; Анализа резултата
добијених анкетом о задовољству ученика животом у дому ; Анализа резултата
добијених анкетом о изложености ученика дискриминацији и вршњачком насиљу
(Милена Станимировић)
- „Ја, вршњак овог миленијума“ (Весна Јованов)
- „Суочавање младих са савременим изазовима друштва“ (Ксенија Мијаиловић)
- „Електронско насиље“ ( Аксентије Васић)

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

70

Извештај о раду Ученичког парламента
Први састанка Ученичког парламента ове школске године је одржан у октобру
уз присуствовање мањег броја ученика (по један представник васпитне групе)
због епидемиолошких мера које су биле на снази. Ученици су најпре упознати са
улогом, значајем, начином функционисања парламента, као и са одговорностима
носиоца одређених улога у његовом деловању. По избору руководства прешло се
на остале тачке дневног реда, који су чиниле разноврсне теме. Ученици су
упознати са правилима, значајем и последицама кршења одредаба Кућног реда,
који је ове године специфичнији и прилагођен епидемиолошкој ситуацији у
земљи. Информисани су о постојању различитих секција, чије ће се активности
реализовати у складу са актуелним препорукама надлежних служби. Матуранти
су обавештени да помоћ при избору будућег занимања могу добити од стручног
сарадника, кроз попуњавање теста професионалне оријентације и саветодавне
разговоре. Као и сваке године, посебан акценат је стављен на представљање Тима
за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као
и Тима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци. Ученици су
информисани о различитим облицима вршњачког насиља, као и коме и на који
начин могу да се обрате за помоћ. Подстицани су да се укључе у различите
превентивне активности које ће се реализивати у оној мери у којој који то
епидемиолошке препоруке буду дозволиле. Такође, били су позвани да дају
различите идеје и сугестије везане за унапређење домског живота.
У наставку сарадње са представницима парламента, разматрани су предлози,
сугестије и похвале на рачун организације домског живота у актуелним условима.
Направљен је и договор око начина свечаног испраћаја матураната на крају
школске године. Утисак је, да је ове школске године интересовање ученика за
учешће у организацији рада радне јединице било мање од претходних ,
највероватније због целокупних околности које су је обележиле.

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Тим за заштиту ученика је ове школске године био у следећем саставу: Ивица
Радовановић (управник), Милена Станимировић (стручни сарадник), Сања
Дамјановић (васпитач) и представник Ученичког парламента. Одржана су два
састанка ради решавања конфликта међу ученицима. У оквиру њих је обављено
сагледавање ситуације, подучавање актера конфликта конструктивном решавању
сукоба, контроли емоција, аналитичности при доношењу одлука, реаговању у
ризичним ситуацијама, подстицање емпатије и тражења помоћи одраслих.
Чланови Тима су активно сарађивали са колегама из Дисциплинске комисије, као
и са осталим васпитачима, ради размене информација и праћења понашања и
напретка ученика.
У оквиру превентивно – едукативних активности, најпре су чланови
Педагошког већа информисани о изменама у Правилнику о протоколу поступања
установе у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање. У
току школске године, континуирано је вршено едуковање, подизање нивоа свести
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и осетљивости код ученика и запослених. Пружана је помоћ групним васпитачима
у изради индивидуланих планова заштите за ученике који су имали неки облик
искуства са насиљем. Реализована је анкета о изложености ученика
дискриминацији и насиљу, чији су резултати презентовани и анализирани на
Педагошком већу. Недеља толеранције, љубазности и права деце је обележена
различитим пригодним активностима. Кроз сарадњу са колегиницом Маријом
Матић, одржана је дискусиона група за старије ученике и радионица за млађе, на
тему толеранције и предрасуда. Такође, били су у прилици да одгледају
едукативне материјале који подижу свест и пружају бољи увид о значају
толеранције и љубазности, као и последицама предрасуда и стереотипа у
свакодневном животу. Традиционално, постављена је Кутија поверења и креиран
едукативни пано. У сарадњи са колегиницом Ксенијом Мијаиловић, одржана је
радионица о ненасилној комуникацији и вештинама успешне комуникације за
ученике прве године. Такође, реализована је радионица на тему стреса, чији је
циљ био да ученици науче да препознају стресне ситуације и открију
функционалније начине размишљања и понашања како би их превазишли. У току
онлајн наставе, када није био могућ непосредан рад са ученицима, васпитачи су
израђивали презентације и текстове за домски сајт. Својим радом обухватили су
различите корисне теме: управљање емоцијама у кризним периодима попут
пандемије, електронско насиље, предлози за креативно провођење слободног
времена, очување менталног здравља и др.
У циљу што креативнијег коришћења слободноог времена, ученицима су били
у понуди различити садржаји, прилагођени постојећим епидемиолошким мерама:
филмске и тематске вечери, организована вожња бициклима, турнири у стоном
тенису, садржаји у организацији Програмске службе и др.

Извештај о раду Тима за превентивне активности у
борби против злоупотребе дрога међу ученицима
Чланови Тима: Ивица Радовановић-управник, Милена Станимировић-стручни
сарадник, Сања Дамјановић-васпитач, организовали су различите видове
превентивних делатности у складу са Годишњим планом установе, а у сарадњи и
са колегама које су кроз рад својих секција дале значајан допринос.
У оквиру здравственог клуба одржана је радионица на тему Правилно вежбање
у функцији психофизичког развоја, а урађен је и пано Ковид 19 који је прожет
смерницама за очување менталног и физичког здравља у периоду пандемије, која
може бити потенцијални окидач дисфункционалних образаца код појединаца.
У циљу овладавања начинима препознавања и функционалним образцима
превазилажења стресних ситуација, у сарадњи са стручним сарадником дома и
васпитачем-педагогом, одржана је радионица „Стрес“.
У сарадњи са Програмском службом ученици су били у могућности да
погледају представу „Је л` имаш грам?“.
Као вид превентивног деловања, а у оквиру вршњачке едукације, укључени су
ученици у израду паноа „Имали смо снове, остали смо и без живота“ који истиче
штетности и суровост последица злоупотребе психоактивних супстанци.
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Понуда културних и забавно-едукативних садржаја у циљу унапређивања
квалитета слободног времена ученика, реализована је кроз филмске вечери,
тематске вечери, посете изложбама, као и кроз предавања и трибине на различите
теме.
Иако ограничена актуелном епидемијом, значајна је била и понуда спортских
секција у дому-шах, стрељаштво, стони тенис- у оквиру којих су васпитачи
организовали различите активности и такмичења подстичући спортски дух,
ферплеј и здраве стилове живота.
Због околности изазваних епидемиолошком ситуацијом није било могуће
организовати садржајнији и богатији програм као вид превентивног деловања.

Извештај о раду Дисциплинске комисије
Дисциплинска комисија је у току школске 2020/2021. године радила у саставу:
Александар Племић – председник, Љиљана Дашић – члан, Ксенија Мијаиловић –
члан.
Комисија је заседала четири пута у току године, саслушано је 13 ученика. Том
приликом су изречене следеће дисциплинске мере: 12 опомена и 1 укор пред
искључење. Лакше повреде обавеза су изречене услед непоштовања одредаба
Кућног реда Дома и одбијања сарадње са васпитачима, док је тежа повреда
обавезе изречена због насилничког понашања. На заседању Дисциплинске
комисије које је одржано 28.04.2021. године, председник Александар Племић је
изузет из случаја, а за новог председника је именована Јована Јелић. Чланови
комисије сагласни су у мишљењу да је основни циљ изрицања васпитнодисциплинске мере промена понашања ученика и правилан развој личности.

Извештаји о раду васпитача са васпитном групом
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Извештаји о васпитном раду са васпитном групом
Прва васпитна група - васпитач Марија Матић
Прва васпитна група је од почетка школске године имала 22 ученика, од тога
10 дечака и 12 девојчица. Број ученика је до краја школске године остао
непромењен. Од поменутих 22 ученика, 10 ученица похађа први разред, 4 ученика
похађа други разред, у трећи разред иде два ученика, док четврти разред похађа 6
ученика. Структура по школама је следећа: 17 ученика Ваздухопловне академије,
две ученице Медицинске школе, две ученице Прве београдске гимназије и једна
ученица Математичке гимназије. Успех на почетку школске године је износио
4,77, а на крају 4,53.
За школску 2020/2021. годину планирано је и реализовано укупно 35 тема из
четири подручја васпитног рада.
- С обзиром на велики број ученика првог разреда, планирано је и обрађено
седам тема из области Адаптација на живот у дому. Акценат је стављен на
тему Процес адаптације на нову средину. Шест тема из ове области
обрађане су према плану, у првом тромесечју, у оквиру малих група у
непосредном васпитном раду са ученицима. Тема Изазови живота у новој
средини реализована је касније, у фебруару месецу, јер је дата предност
темама из области учења.
- Из области Учење и школска успешност планирано је и реализовано осам
тема. Акценат је био на овладавању техникама учења, као и изради плана
и развијању радних навика. Теме Чиниоци школског успеха и неуспеха,
Праћење тока и резултата учења, Планирање учења и учење по плану и
Пажња, концентрација су делимично обрађиване током трајања наставе на
даљину, путем групног чета и индивидуалних телефонских разговора са
ученицима.
- Из области Животне вештине планирано је и обрађено највише тема.
Велики број тема обрађен је кроз непосредни рад са ученицима у установи,
у оквиру малих група. Током трајања наставе на даљину обрађене су теме
Осећања, Хемијска и нехемијска независност и Сексуално и
репродуктивно здравље, кроз упућивање ученика на адекватне линкове на
сајту установе и друге едукативне садржаје. Ове теме су, сходно процени,
додатно обрађиване у току године са одређеним ученицима. Акценат је
стављен на правилу и квалитетну организацију слободног времена у циљу
умањења стреса и побољшања ефикасности учења.
- Од укупно осам тема планираних из подручја Живот у заједници, две теме
(Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији и
Сарадња, тимски рад) обрађене су путем апликације Viber (групни чет) са
собним колективима у којима су се испољили одређени проблеми у
функционисању током боравка у дому. Теме су се поновиле (кроз групни
или индивидуални рад) током године у складу са потребама. Остале теме
из поменуте области обрађене су кроз непосредни рад са ученицима.
Акценат је стављен на развијање толеранције и уважавање туђих потреба.
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С обзиром да је ова школска година била спрецифична због епидемије вируса
Корона, теме су у великој мери биле прилагођаване датим околностима.
Одржано је укупно четири састанка васпитне групе, од којих је један одржан
путем мањих чет група, а преостала три у установи, за обе смене. Доминантне
теме на састанцима биле су: подсећање ученика на неопходност придржавања
мера превенције у борби против вируса Корона, анализа школског успеха и
подсећање на правила Кућног реда дома.
Сарадња са родитељима била је редовна и континуирана. Обављани су редовни
телефонски разговори са родитељима ученика, где су размењиване информације
о адаптацији, понашању ученика, о тренутном школском успеху, изостанцима, о
здравственом стању ученика, сналажењу ученика у условима наставе на даљину
итд.
Ове године сарадња са разредним старешинама обављана је искључиво путем
телефона (због забране окупљања и посета школама). Поред редовног контакта са
разредним старешинама поводом увида у успех ученика на класификационим
периодима, са одређеним бројем старешина обављани су и разговори према
потреби (изостанци, адаптација на школу и дом, слабији успех и сл.).
Одређен број ученика васпитне групе је, сходно афинитетима и слободном
времену учествовао у раду више секција (Ликовна секција, секција за стони тенис,
психолошко- педагошка секција), радионица, као и у организованим
активностима едукативног карактера.
С обрзиром на све околности и специфичности које нам је донела епидемија
Коронавируса, ученици су остварили добар успех у школи и успели су да се
прилагоде новим правилима која нам је епидемија донела. Кроз свакодневни рад
са ученицима, ослушкујући њихове потребе и превентивно делујући, пружана им
је подршка која је за циљ имала што бољу адаптацију ученика, повећавање
степена мотивације за учење, прилагођавање на нова правила (мере превенције),
суочавање са одређеним проблемима у социјалним односима и сл. Помоћ и
подршка која је пружана ученицима кроз свакодневни саветодавни рад имала је
снажан утицај на многе сфере њиховог живота, тако да можемо сматрати да је наш
рад имао успеха и да је улога васпитача итекако велика и значајна.

Друга васпитна група – васпитач Јована Јелић
Друга васпитна група је на почетку школске године имала осамнаест ученица,
по пет прве и друге, седам треће и једну четврте године. Школе које су ученице
похађале су: Ваздухопловна академија, ЕТШ''Никола Тесла'', БШ''Лујо Давичо'',
Медицинска школа Београд и Прва београдска гимназија. Успех групе на
почетку школске године је био одличан, са просечном оценом 4.60, а на крају
школске године 4,52. Школска година је завршена са петнаест ученица, јер су
три напустиле дом пре завршетка ш.г.
Од планираних тридесет и пет тема, све су остварене. У месецима редовне
наставе и теме су реализоване на класичан начин: кроз мале групе,
индивидуалним радом, углавном кроз разговор, саветовање, упућивање и сл. За
потребе комуникације током боравка на онлајн настави комуникација са децом
је најчешће вршена преко заједничке групе на ВатсАп апликацији ( за заједничка
саопштења и корисне линкове на планиране теме из васпитног рада), али такође
и путем телефонских позива и смс порука у индивидуалним случајевима.
Због познате епидемиолошке ситуације, током целе године се као главна тема
акцентовала безбедност ученика и упућивање на придржавање прописаних мера.
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Од стандардних тема акценат је стављен на теме везане за Адаптацију на живот
у дому, како би се олакшало новим ученицама и помогло у што успешнијем
прихватању новог окружења, школе и дома. Из области Учења и школске
успешности, поред мотивације у савладавању новог градива, посебна пажња је
усмерена на помоћ и подршку ученицима у савладавању онлајн наставе, која се
кроз праксу показала већини њих тешка и обимна. Из области Животних
вештина и Живота у заједници акцентоване су биле теме које се тичу проблема
наркоманије, толеранције и безбедног коришћења интернета, јер се дужи низ
година истичу као горући проблеми међу младима, чему и сами сведочимо,
често када је касно и из црних хроника.
Одржана су четири групна састанка са темама типичним и увремењеним у
односу на период одржавања.
Када је реч о сарадњи са школом и родитељима, комуникација је одржавана
редовно, по потреби и без атипичних сличајева.
У овој школској години осим вођења ликовне секције, сарадње са
програмском службом и вођења инстаграм налога, учествовала сам (избором
надређених) као председник Дисциплинске комисије, уместо колеге Александра
Племића, изузетог са конкретног случаја.
Током ове школске године, ученице друге васпитне групе су биле активне у
домским секцијама: пет у активностима Програмске службе, по једна у
шаховској и литерарној, три у ликовној и две у секцији рукотворина. Са
посебним похвалама издвајам две ученице – Јелић Александру и Милојевић
Тамару, које су се ангажовале у више секција, различитим домским
активностима, биле беспрекорног владања у дому и са одличним успехом у
школи.
Уз све изазове током године, мишљења сам да се година ипак завршила
успешно и да сам у професионалном смислу извукла максимум и својим радом
постигла да се сви предвиђени планови и програми реализују.

Трећа васпитна група – васпитач Ксенија Мијаиловић
Број ученика на почетку школске године је 24, док је на крају наставне године
у Дому боравио 21 ученик. Тројица матураната су напустили дом у другој
недељи јуна (омогућен им је боравак у Дому услед припрема за матурски испит).
Структура ученика по школама и разредима:
1. Ваздухопловна академија 22 ученика (први разред – 10, други разред -3,
трећи разред – 6, четврти разред – 3);
2. Прва економска школа – 1 ученик трећег разреда;
3. Спортска гимназија – 1 ученик трећег разреда;
Успех васпитне групе на почетку школске године је 4,66, а на крају 4,33.
У другом полугодишту су изречене 3 дисциплинске мере за лакшу повреду
обавезе (опомена) услед непоштовања одредаба Кућног реда Дома и одбијања
сарадње са васпитачима.
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Укупан број планираних тема по васпитним областима је 35 и све су
реализоване у складу са Годишњим планом и програмом васпитног рада.
Посебно акцентоване теме током школске године су:
1. Процес адаптације на нову средину ( ученици првог разреда);
2. Неговање опште и личне хигијене у Дому (опште превентивне мере
заштите од Корона вируса);
3. Учење као процес и врсте учења ( организација процеса учења током
онлајн наставе);
4. Безбедност ученика на интернету ( позитивне и негативне стране онлајн
сервиса и заштита личних података);
5. Професионални развој (помоћ у професионалној оријентацији,
препознавање сопствених способности и ограничења);
Тема – Анализа школског успеха на класификационим периодима која је
планирана и обрађена у јануару, поновљена је и у месецу јуну због праћења тока
учења и подстицања на квалитетнији рад до краја школске године.
Теме предвиђене за месец децембар су прилагођене специфичној ситуацији
услед наставе на даљину и обрађене су путем вибер групе са ученицима у циљу
лакше комуникације током онлајн наставе. Циљ је био пружање психо-социјалне
подршке ученицима током овог периода кроз индивидуални и групни рад, као и
подстицање редовног и концентрисаног учења.
Ученици су путем вибер апликације упућивани на коришћење сајта и
инстаграм профила Установе, као и инстаграм налога РЈ ,,Петар Драпшин“ како
би имали увид у занимљиве текстове и дешавања у свету.
У оквиру собног колектива (14) спровођен је појачан васпитни рад са
тројицом ученика након изречених васпитно-дисциплинских мера. Обављани су
континуирани подстицајни разговори са ученицима о побољшању понашања у
собном колективу и према васпитачима, разговори са родитељима ученика о
предузетим мерама појачаног васпитног рада и о ефектима истих, као и сарадња
и размена информација са стручним сарадником о понашању ученика.
У току школске године одржано је 5 састанака васпитне групе са следећим
дневним редом:
1. Поштовање правила Кућног реда Дома и обавезе ученика
2. Опште превентивне мере заштите од Корона вируса
3. Анализа успеха на тромесечју
4. Коришћење домског сајта и инстаграм профила
5. Безбедно и небезбедно понашање, безбедност у Дому
Четворо ученика треће васпитне групе је учествовало у секцији за стони
тенис.
Редовна телефонска комуникација са родитељима ученика о њиховој
адаптацији на живот у Дому, о анализи школског успеха, о поштовању Кућног
реда Дома, као и о здравственом стању појединих ученика. Размена информација
и сарадња са разредним старешинама ученика путем мејла и вибер апликације о
успеху ученика на класификационим периодима.
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У децембру је за потребе домског сајта одрађена презентација на тему: ,,Како
заштитити ментално здравље током пандемије вируса Ковид-19“.
У фебруару је одржан практичан приказ под називом ,,Ненасилна
комуникација и вештине комуникације“. Циљ радионице је био развијање
вештина добре комуникације кроз више активности које треба да представе
младима колико је важна добра комуникација и шта све она подразумева.
На VII Међународном конгресу у Словенији представљена је презентација
под називом ,,Суочавање младих са савременим изазовима друштва” након које
је уследила дебата и размена искустава путем Zoom апликације.
Већина ученика је постигла добре резултате на крају школске године, док је
са неколицином обављен додатни саветодавни разговор како би препознали
узроке тешкоћа и како би били мотивисани за постизање што бољих резултата у
новој школској години. Такође, поједини ученици су показали спремност да
другима помогну у учењу у области коју добро познају. Имајући у виду да је ова
година била јако специфична услед пандемије вируса Ковид-19, многим
ученицима је од велике користи била психо-социјална подршка која им је
пружана током овог периода.

Четврта васпитна група – васпитач Александар Племић
 Четврта васпитна група је школску годину започела са 22 ученика и са
истим бројем је и окончала.
 Структура ученика по разредима изгледа овако: 6 ученика првог разреда,
8 ученика другог разреда, 6 ученика трећег разреда и 2 ученика четвртог
разреда. Структура ученика по школама: 10 ученика Ваздухопловне
академије; 4 ученика Грађевинске школе; 2 ученика ЕТШ „Никола Тесла“
и по 1 ученик из Зуботехничке школе, Земунске гимназије, Спортске
гимназије, Прве београдске гимназије, Филолошке гимназије и ЕТШ
„Стари град“
 Успех ученика на почетку школске године је износио 4.6, док на крају
школске године износи 4,32.
 Једном ученику је изречена васпитно-дисциплинска мера Укора пред
искључење
 Планирано је 35 тема, а исто толико је и реализовано
 На почетку школске године, са посебним акцентом је реализована тема
„Процес адаптације на нову средину“ и остале теме које су у вези са
прилагођавањем ученика прве године на дом и нову средину. У наставку
првог полугодишта теме као што су „Стратегије учења“ и „Планирање
учења и учење по плану“ су реализоване тако да одговарају тада
актуелном виду наставе („онлајн“). У другом полугодишту, после
повратка са „онлајн“ наставе, са посебном пажњом су обрађене теме
„Развој вештина ненасилне комуникације“, „Безбедно и небезбедно
понашање; превенција повреда и насиља у дому“, „Конфликти, врсте и
стилови поступања у конфликтима“. На детаљној обради ових тема се
инсистирало због физичког сукоба у којем је учествовао један од ученика
из васпитне групе. Из овог разлога је у јуну месецу и поновљена
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последња од набројаних тема. Током целе школске године ученици су
подсећани на значај превенције и поштовања епидемиолошких мера у
борби против вируса Ковид 19.
 Очигледно је да је пандемија вируса Ковид 19 утицала на све сегменте
живота људи, па тако и на процес наставе у школама и васпитнообразовни рад у домовима. Током „онлајн“ наставе, деца нису боравила у
домовима, тако да су теме планиране за обраду биле прилагођене
новонасталој ситуацији. Комуникација са ученицима се одвијала преко
друштвених мрежа, Viber и WhatsApp апликација, СМС порука и
директним телефонским путем. Комуникација је обављана и
индивидуално са ученицима, али и у виду малих група преко поменутих
апликација. Ученици су редовно подсећани на поштовање
епидемиолошких мера и мера превенције у борби против пандемије
вируса „Ковид 19“. Током периода забране кретања, пружана им је
подршка и савети како да на што ефикаснији начин проведу слободно
време код куће. Такође, подршка је била усмерена и на то да се ученици
на најбољи начин адаптирају на „онлајн“ наставу и из оваквог вида
усвајања нових знања извуку максимум. Ученици су редовно усмеравани
да прате сајт Установе, где су свакодневно могли да пронађу нови
садржај који се тиче актуелних дешавања, али и различите корисне
информације и савете
 Појачан васпитни рад је обављан са два ученика – једним који је био
учесник физичког сукоба и другим који је био сведок догађаја
 Одржана су четири састанка васпитне групе
 Сарадња са родитељима се обављала током „онлајн“ наставе и током
редовне наставе, уз стандардне теме као што су праћење успеха и
владања ученика у дому и у школи, препоруке родитељима за помоћ у
адаптацији ученика који су по први пут у дому итд. Осим ових, редовних
тема, предмет разговора са родитељима била је и ситуација у вези са
вирусом Ковид 19 и заједничко деловање на превенцији и очувању
здравља ученика. Поводом физичког сукоба у једној од соба, разговори су
вођени са родитељима ученика који је био учесник у сукобу, као и са
родитељима ученика који је био сведок догађаја
 Сарадња са разредним старешинама је обављана редовно на
класификационим периодима (полугодиште, тромесечја), али и ванредно
поводом конкретних догађаја, као што је већ горепоменути физички
сукоб. Морам да нагласим да су ме поједине разредне старешине
обавестиле да убудуће неће бити у могућности да ми дају информације о
успеху ученика, јер се према одлуци Ваздухопловне академије, то крши
са Одредбама Закона о заштити података о личности ученика
 Одређен број ученика четврте васпитне групе се укључивао у рад секција
током школске године – углавном у спортским секцијама које су биле
активне, као и у активностима које су организоване у сарадњи са
Програмском службом. Такође, неколико ученика је учествовало и у
едукативним радионицама и практичним приказима активности које су се
одржавале у дому. Овде морам да нагласим да је број ученика
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заинтересованих за учешће у различитим секцијама и активностима у
дому био знатно мањи него претходих школских година, а све због
смањеног капацитета и мањег броја ученика који су боравили у дому.
 Очигледно је да је актуелна школска година протекла у ванредним
околностима, које су онемогућавале боравак ученика у дому у сваком
тренутку, а самим тим је у одређеним периодима изостао и непосредан
васпитно-образовни рад са ученицима у самим просторијама дома, на
који смо до сада навикли. Међутим, сматрам да сам свој рад успео да
прилагодим новонасталој ситуацији и да у оваквим, отежаним
околностима дам свој максимум и да одржим квалитет пруженог
васпитно-образовног рада на високом

Пета васпитна група – васпитач Аксентије Васић
Током школске 2020/21 године, V васпитна група имала је 20 ученика, од тога
2 ученика IV године, 1 ученик III године, 10 ученика II године и 7 ученика I
године. Највише ученика (13) похађало је Ваздухопловну академију, ЕТШ „Раде
Кончар“ и ЕТШ „Никола Тесла“ по 2 ученика, а ЕТШ „Стари град“, Грађевинска
школу и Угоститељско-туристичку по 1 ученик. Успех групе на почетку школске
године је био врло добар, са просечном оценом 4,47 а на крају школске године
4,42. На почетку другог полугодишта дом је напустио један ученик и до краја
школске године група је бројала 19 ученика.
План и програм васпитног рада садржао је 35 тема из 4 области. Област
Адптација на живот у дому бројала је 7 тема, а акценат је стављен на процес
адаптације на нову средину, због највећег броја ученика I године. Учење и
школска успешност садржала је 9 области, а акценат је стављен на мотивацију за
учење. Област животне вештине имала је највише тема, и то 12, а акценат је
стављен на здраве стилове живота, физичку активност и хемијске зависности.
Област Живот у заједници садржала је 7 тема с тим да је акценат стављен на
уважавање различитости и толеранцију. Све теме су реализоване. У току целе
школске године посебан акценат био је на поштовању епидемиолошких мера у
време пандемије.
Ученици су били активни у секцији стони тенис која је била активна током целе
године, а такође и са секцијом која је у сарадњи са Програмском службом у
периоду када је секција била активна.
Било је потребе за појачаним васпитним радом са седам ученика, и то са шест
ученика који имају изречену меру опомена због ремећења мира у време ноћног
одмора и са једним учеником који је имао физички контакт са једним учеником
из дома, а који нема изречену меру са Дисциплинске комисије. За овог ученика
направљен је индивидуални план заштите од насиља.
Облици рада за остваривање тема били су рад у малој групи и индивидуални
рад код оних ученика код којих је било потребно применити овај облик, кроз
методе упућивања, саветовања, разговора, мотивисања.Током наставе на даљину
комуникација је вршена преко Viber групе.
Комуникација са родитељима одвијала се у циљу информисања о школском
успеху, понашања у дому и ван њега и здравственом стању ученика.
Сарадња са школом одвијала се у циљу стицања увида у понашање ученика у
школи, увида у оцене, школски успех и изостанке.
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Одржана су 4 састанка васпитне групе са актуелним темама за период у којем
су састанци одржавани и један састанак собног једног колектива поводом праћења
понашања ученика након изречене дисциплинске мере.
Школска година је текла у отежаним условима због пандемије изазване Корона
вирусом, прошла је без већих проблема, ученици прве године су се адаптирали на
домске услове живота. Већина ученика остварила је одличан и врло добар успех.
Било је мањих проблема у седмицама наставе на даљину којом ученици углавном
нису били задовољни и сматрају да би остварили бољи успех да се настава у току
целе године одржавала у школама. Изречено је шест дисциплинских мера
опомене и мере су делотворно деловале, јер ученици нису даље чинили прекршаје
и понашали се у складу са Правилима кућог реда.

Шеста васпитна група – васпитач Љиљана Дашић
На почетку школске 2020/2021 године шеста васпитна група броји 22 ученика,
а на крају је у Дому боравило 19 ученика (услед припрема за матурски испит, за
пет матураната је омогућен боравак у Дому).
Структура ученика по школама и разредима:
- Ваздухопловна академија 15 ученика (први разред – 5, други разред – 6,
трећи разред – 1, четврти – 3);
- Грађевинска школа - 4 ученика трећег разреда;
- ЕТШ ,,Никола Тесла“ – 3 ученика (први разред – 2, четврти разред – 1);
Успех васпитне групе на почетку школске године је 4,70, а на крају 4,51.
У току школске године су изречене две дисциплинске мере (лакша повреда
обавезе -опомена) и то за непримерено понашање према васпитачима и одбијање
сарадње са васпитачима.
Годишњим планом и програмом васпитног рада планирано је 35 тема које су
реализоване за све четири васпитне области. Као допуна у годишњем плану је
додата и тема: Професионални развој приликом чега су ученици информисани о
препознавању сопствених способности и усмеравани на помоћ у професионалној
оријентацији. Почетком школске године акценат је дат на тему из области
Адаптације на живот у Дому, посебно ученицима првог разреда радом у малој
групи. С обзиром на ситуацију током године ученицима је предочено да се
придржавају епидемиолошких мера донетих од стране Кризног штаба, кроз
индивидуални и групни рад.
У току боравка ученика у Дому предвиђене теме су реализоване по плану, а од
30.11.2020.г. ученици су прешли на онлајн наставу. Предвиђене теме за месец
децембар су обрађене путем вибер апликације (формиране су групе по собама), у
том периоду акценат је био на тезама из области: Учење и школска успешност.
Индивидуалним радом путем viber и what’s up апликације ученици су упућени
да прате сајт Установе због разноврсног садржаја из свих области.
Због изречених дисциплинских мера било је потребе за појачаним васпитним
радом са ученицима који подразумева подстицајни разговор о побољшању
понашања према ученицима и запосленима у Дому. Такође је обављан и
саветодавни рад у циљу мотивације ученика.
У току школске године је одржано четири састанака васпитне групе, а теме су
биле следеће: одржавање хигијене, поштовање прописаних епидемиолошких
мера, анализа успеха у школи и коришћење домског сајта.
Редовна телефонска коресподенција са родитељима ученика о адаптацији у
Дому, о праћењу школског успеха, о здравственом стању ученика, било је и
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специфичних контаката са родитељима тројице ученика који су оболели од вируса
Ковид-19.
Сарадња са надлежним разредним старешинама свих ученика путем
телефонске комуникације, смс и вибер поруке о увиду у успех по
квалификационим периодима.
Четворица ученика су учествовали на турниру у стоном тенису.
За потребе домског сајта у децембру месецу одрађена је презентација на тему
,,Планирање учења и учење по плану“ и текст на тему ,,Стрес и начин његовог
превазилажења.“
Учествовањем на VII Међународном конгресу домова у Словенији са темом
,,Континуирани и систематски рад са ученицима на пољу културних и спортских
активности током школске године“, израђена је презентација након које је
уследила дебата и размена искустава, ставова и теорија путем Zoom апликације.
Мимо активности са Програмском службом организована је посета музеју
,,Манакова кућа“ где су ученици имали прилику да виде изложбу народне ношње
и накита
На крају школске године већина ученика је постигла оптималан школски успех
упркос специфичној години и онлајн настави. Такође су заузели активан однос
према учењу и личном развоју. С обзиром да је пандемија вируса Ковид-19 код
многих ученика изазвала бојазан и страх, ипак су успели да формирају активан и
конструктиван однос према сопственом психофизичком и психосоцијалном
развоју.

Седма васпитна група – васпитач Весна Јованов
Број ученика на почетку и на крају године 22, без напуштања. Успех васпитне
групе на почетку године је био 4,71 а на крају 4,44.
Школе: Ваздухопловна академија, Филолошка гимназија, Музичка школа
К.Станковић, Школа за дизајн, Балетска школа Л.Давичо, Медицинска школа
„Београд“, ЕТШ „Н.Тесла“.
Разреди:
I - 7 ученица, II - 3 ученицe, III - 5 ученица, IV - 7 ученица.
Није похваљена ниједна ученица, кажњена је једна ученица казном опомена.
Планирано и реализовано 35 тема. „Адаптација на живот у Дому“ 8 тема, а
посебно акцент је био на адаптацији ученица на дом, „Учење и школска
успешност“ 8 тема, а посебан акценат је био на теми „Подстицање стварања
радних навика“ „Животне вештине“ 11 тема а посебан акценат је био на теми
„Подстицање здравих стилова живота“, „Живот у заједници“ 8 тема, а посебан
акценат је био на теми „Разликовање насилне и ненасилне комуникације“. С
обзиром на епидемиолошку ситуацију, теме су реализовано усмено, пленарно и
индивидуално и у малој групи као и путем друштвених мрежа када су ученице
биле на настави на даљину и путем СМС порука и телефонским разговором.
Индивидуални рад је постигнут са ученицама IV године и јануару месецу позивом
и упућивањем на понуду Центра за развој каријере за бесплатну припрему за
пријемни испит и то уз помоћ Вибер групе.
Појачан васпитни рад је био само са једном ученицом после одлуке
Дисциплинске комисије да буде кажњена опоменом.
Сарадња са родитељима је била успешна у циљу информисања о школској
успешности, здравља и понашања ученица.
Сарадња са школом је била у виду телефонских разговора и СМС порука о
обавештавању о успеху и понашању ученица.
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Одржана су 4 састанка васпитне групе а теме су биле претежно у вези са
очувањем здравственог стања у време пандемије.
Ученице су постигле одличан успех у учењу с обзиром на услове у време
пандемије. Недостајао им је друштвени живот, дружење са школским и домским
друговима, одласци на изложбе и посете позоришних и биоскопских представа.
Такође и школске екскурзије су им недостајале и домски излети. Похвално је то
што се током целе школске године ниједна ученица није инфицирала Ковид
вирусом.

Осма васпитна група – васпитач Ана Петровић
На почетку школске године укупно 22 ученице. У току априла и маја месеца
2021. раздужиле се и напустиле дом три ученице, тако да је школска година
завршена са укупно 19 ученица.
Структура ученица са школом и разредом је приказана према броју са почетка
школске године:
Година – 5 ученица
Година – 7 ученица
Година - 6 ученица
Година – 4 ученице
Ваздухопловна академија - 18; Електротехничка школа „Никола Тесла“-1;
Медицинска школа Звездара-1; I Београдска гимназија-1; Политехничка
академија -1
Успех ученица на почетку школске године је 4,62 а на крају 4,60.
Кажњених ученица није било, а награђена је ученица П. Г. која је учествовала у
литерарном конкурсу који је организовао дом. Као и ученица четврте године Л.
Д. која је писала литерарни рад за обележавање дана дома који је објављен на
сајту установе.
Укупан број планираних тема на почетку школске године је 36 од којих је свих 36
тема реализовано.
Адаптација на живот у дому 6 тема од тога реализовано свих 6
Учење и школска успешност 9 реализовано свих 9
Животне вештине 12 реализовано 12
Живот у заједници 9 реализовано 9
Посебно акцентоване теме у току школске године су теме везане за превентивно
понашање у вези спречавања ширења вируса. Заштита, физичке активности,
ослобађање од стреса, подизање имунитета, лична и хигијена простора у ком се
борави.Такође, у току школске године је инсистирано на благовременој и
константној сарадњи са родитељима и разменом информација због ситуације
којом је била обојена читава школска година. Тема која је такође више пута
поновљена је учење у промењеним условима живота, организација времена и он
лајн настава, подршка ученицима при учењу и савладавању градива. Због
затварања и он лајн наставе променила се свакодневна динамика и физичке
активности су се смањиле зато је акценат таође био на слободном времену и
спортско рекреативним садржајима.
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Начин реализације васпитног рада је зависио од услова одвијања наставе. Када су
ученице боравиле у дому са њима је обављан васпитни рад у непосредном живом
контакту. Када су сви били на он лајн настави рад са ученицама је настављен
преко вибер групе, на којој смо делили користан садржај за ученице, упућиване
су на сајт дома или на друге корисне сајтове. Такође смо у зависности од потребе
организовали вибер видео позиве где смо у паровима или мањој групи, као и
индивидуално разговарали о текућим проблемима.
Индивидуални рад је организован према потребама ученица док је настава
организована само он лајн и углавном је пружана подршка ученицама у вези са
организацијом времена и учења. А ученицама завршних година подршка у вези
професионалне орјентације и припремне наставе за упис на жељени факултет.
Индивидуални разговори су обављани преко вибера и вибер видео позива. Када
су ученице боравиле у дому индивидуални разговори су обављани на уобичајан
начин.
У току школске године обавли смо четри састанка васпитне групе, према
препорукама састајања и на њима смо највише радили на мерама превенције и
поштовању кућног реда, затим организација и учење у условима он лине наставе.
Анализирали смо школско постигнуће и разговарали о стратегијама за успешно
учење и постизање што бољих резултата у школи.
У току школске године инсистирано је на сталној сарадњи са родитељима посебно
када ученице бораве код куће како би се пратило њихово сналажење у новој
ситуацији. Размена информација о здравственом стању, редовна уплата дома и
остала текућа дешавања. Разговори су вођени преко вибера на групи за родитеље
и индивидуално.
Сарадња са школом је протекла у најбољем реду, разредне старешине су у сваком
тренутку биле отворене за сарадњу и размену информација као и за сугестије у
вези са понашањем и постигнућем ученица у школи.
Ученици су ове школске године учествовали у раду секције Здравствени клуб, док
секција Кошарка и Пливање нису реализоване због ванредног стања и
промењеног режима рада школа који је био актуелан у току протекле школске
године. Број ученика који су активно учествовали у раду секције Здравствени
клуб је 10.
Као што је већ поменуто у извештају две ученице осме васпитне групе су узеле
учешћа у писању литерарних радова, за Дан дома и за Конкурс који је крајем
школске године расписан као нека врста замене за Домијаду.
Такође, желим да напоменем учешће на Међународном конгресу ученичких
домова који је организован у Словенији и који је ове године одржан он лајн преко
зоом апликације. Рад који сам презентовала на конгресу „Могуће тенденције у
развоју ученичких домова“ је укључен и у зборник радова који прати излагаља
учесника.
Закључак извештаја рада за ову школску годину одступа у великој мери од
резимеа који би био у стандардним условима одвијања наставе. С обзиром на то
да се читаве школске године функционисало са педесет посто капацитета дома
због услова пандемије, а у појединим периодима школске године је настава у
потпуности пребачена на он лајн, начин рада је у великој мери био промењен.
Коришћен је дигитални модел размене информација, друштвене мреже и корисне
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апликације преко којих је вршен утицај на ученице како би се исходи васпитног
рада остварили у што већој мери. Планиране теме су реализоване, а исходи су у
великој мери остварени у односу на планиране. Као важан део и лајт мотив читаве
ове године јесте прилагођавање и правовремено реаговање на новонасталу
ситуацију како би се време у промењеним условима живота и рада искористило у
најбољој могућој мери. Овакви услови су шанса да се васпитни рад унапреди.

Девета васпитна група – васпитач Сања Дамјановић
Девета васпитна група је на почетку школске године имала двадесет ученика, а
крај школске године дочекујемо са деветнаест ученика будући да је једна ученица
неколико дана по доласку у дом одлучила да школовање настави у родном месту
због актуелне епидемиолошке ситуације. Ученице похађају Ваздухопловну
академију, Угоститељско-туристичку школу, Филолошку гимназију, Медицинску
школу , Зуботехничку и Спортску гимназију. Пет ученица похађа први разред, три
други разред, седам трећи разред и четири ученице иду у четврти разред.
Просечна оцена на почетку школске године била је 4,70, а на крају 4,52.
У складу са Годишњим програмом васпитног рада током школске године
реализоване су теме из четири програмска подручја. Тридесет пет планираних
тема није у потпуности реализовано будући да су четири одређене теме
поновљене у складу са потребама актуелне ситуације и потребама интензивирања
важећих епидемиолошких мера, те је стога реализовано двадесет девет тема:
I АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ
Планирано је шест, а реализовано пет тема.
С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију и потребу за појачаном бригом
о личној и заједничкој хигијени као виду превентивног деловања поновљена је
тема Организација, функционисање и правила живота у дому.
II УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ
Планирано је девет, а реализовано седам тема.
Будући да се велики део наставе одржавао онлајн, постојала је потреба да тему
Стратегије учења поновимо у циљу лакшег превазилажења потешкоћа које је
онлајн настава донела прилагођавајући навике учења на комбиноване услове
учења током боравка у школи и онлајн наставе.
III ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
Планирано је тринаест, а реализовано једанаест тема.
Теме Безбедност ученика на интернету, Стрес и начини његовог превазилажења
и Слика о себи: Самоперцепција, самопоштовање,самопоуздање-како видим себе
су поновљене с обзиром на то да су ученици велики део времена проводили на
друштвеним мрежама са којих вребају најразличитије опасности, као и мноштво
непроверених информација или полуинформација које се одражавају на
психофизичко стање личности.
IV ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ
Планирано је седам, а реализовано шест тема.
Тема Конструктивна комуникација је поновљена у циљу бољег овладавања
вештинама аргументоване расправе и способностима прихватљивог
неприхватања свега што се намеће.
Одржана су четири састанка васпитне групе на којима се говорило о текућим
питањима везаним за актуелну ситуацију.
Сарадња са родитељима је реализована кроз подстицање на одговоран однос
према измирењу домских обавеза, информисање о здравственом стању ученица,
месту боравка ученица приликом одсуствовања из дома, праћење школске
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успешности и подстицање на подизање самопоуздања код ученика у циљу
постизања оптималног школског успеха.
У вези са оствареним школским успехом, као и мерама за побољшање
школског успеха, обављани су разговори са разредним старешинама на
класификационим периодима и у складу са потребама као облик континуиране
сарадње.
У намери да ученике упознамо са коренима и изворним традиционалним
наслеђем посетили смо изложбу народних ношњи и накита у Манаковој кући,
здању Етнографског музеја. Ученице су учествовале у изради паноа - вид
превентивних активности Тимова, присуствовале су радионицама и учествовале
на турниру у стоном тенису.
Током школске године ученици су мотивисани на активан однос према онлајн
настави и информисани о активностима које установа предузима у циљу
побољшања школског успеха ученика, подстицани су на међусобну сарадњу кроз
емпатијски приступ, упућивани једни на друге приликом превазилажења
потешкоћа са којима се сусрећу и подстицани на одговоран однос према
сопственој безбедности и безбедности других у дому и непосредном окружењу, а
кроз поштовање и придржавање прописаних епидемиолошких мера.

Извештај о раду секција
Ликовна секција
Током ове школске године секција је имала шест сталних ученика, активних у
свим или већини планираних активности, као и ученике који су се повремено
укључивали у њен рад. Мимо планираних активности, ученици су током целе
године имали слободу личног избора тема и техника у изради ликовних
радова.Током септембра је одрађено анкетирање, набавка материјала и направљен
оквиран план рада у наредном периоду. Пружана је и подршка и помоћ ученицима
који су се пријавили на фото конкурс на тему „Мој Београд”. Током октобра
ученици су организовани у фотографисању слика за годишњу изложбу,
декорисању хола јесењим мотивима. Снимљен је и кратак видео материјал за
потребе обележавања Дана дома. Новембар је прошао у спремању празничних
декорација, као и организацији и реализацији Филмске вечери. Током децембра,
док су ученици били на онлајн настави, написан је текст за домски сајт на тему
препорука у избору филма и квалитетног испуњавања слободног времена. Током
марта, тачније до поновног преласка ученика на онлајн наставу, стигли смо да
припремимо честитке за Осми март, паное на тему Жена кроз уметност, као и
декорације засађених биљака које смо поделили женском делу колектива. Током
маја ученици су упућивани на бесплатне музејске манифестације у граду. У јуну
је реализована тура разгледања града на бициклима, као и традиционално
филмско вече у дворишту дома.

Инстаграм налог
Секција је започела са радом почетком марта. Као новина у раду и без јасних
смерница, а одласком ученика на онлајн наставу, почетак активности на овој
платформи базирао се на припреми и креирању материјала за релаксацију ученика
и осмишљавања и препорука садржаја који би им квалитетно испуњавао време
након наставе, а услед немогућности практиковања слободних активности због
познатих околности. Кроз ову секцију прикупљам, осмишљавам, креирам и
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реализујем различите садржаје од значаја и занимљивости за наше ученике, као и
техничку подршку у праћењу и приказу активности васпитача које они реализују
кроз своје радионице и секције.
Јована Јелић,
васпитач

Извештај о сарадњи са Програмском службом
У складу са планом и програмом Програмске службе, а у циљу упознавања
ученика са знаменитостима Београда, културним и васпитно-образовним
делатностима реализовани су следећи садржаји:
Септембар:
„Београд са река“-обилазак Београда бродићем
Посета Зоолошком врту
Октобар:
,,Куда ћемо вечерас?“ - тематска шетња о историји забаве у Београду
Посета Јавном акваријуму у тропикаријуму
Новембар:
Посета ,,Музеју чоколаде“
Мај:
Представа ,,Је л' имаш грам?“- Студио – Центар за културну едукацију
Реализатори:
АксентијеВасић
Љиљана Дашић
Јована Јелић
Сања Дамјановић

Секција за рукотворине
У току школске 2020/21. године, ученице су оствариле следеће активности:
1) израђен је плакат формата великог хамера, поводом најаве почетка рада
секције;
2) реализована је изложба ученичких рукотворина (избор накита и фигура од
глинамола, плетене торбице и шалови, ученица: Валентине Палковић,
Александре Јелић, Милице Трипуновић и Тамаре Милојевић);
3) израђена су 2 ликовна рада на великим хамерима у техници мозаика:
„Ћилим“, I,II и трећи рад: „Прозор“ (коришћени материјали су: креп папир,
канап, перлице, лепљиве траке у боји);
4) израда хекланих маски;
5) урађен је новогодишњи пано у величини великог хамера;
6) урађене су честитке и украсне теглице са новогодишњим мотивима:
„Зимске чаролије“, а објављен је и пригодан текст на сајту установе
поводом предлога, како направити новогодишње поклоне, са примерима
израђених честитки и других украса;
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7) сви остали ученички радови су презентовани на сајту установе са
пропратним текстовима.
Љиљана Дашић
Мирјана Митић

Годишњи извештај о раду инструктивне наставе
Рад инструктивне наставе одвијао се и школске 2020/21. године. Укупно је
реализовано 12 часова. Најзаинтересованији су били ученици прве и друге године,
мада је било заинтересованих и ученика треће и четврте године. Помоћ у учењу
је подразумевала неколико сегмената у раду инструктивне наставе: писање првог
домаћег задатка на слободну тему, припрема за писмени задатак, као и анализа
школске лектире.
Што се тиче ученика прве године, најзаступљенији је био рад на изради
домаћих задатака, и припреме за први писмени задатак из српског језика и
књижевности. Наравно, анализа књижевног дела после прочитане школске
лектире, била је, такође, заступљена.
Ученици прве године, из године у године, показују све више потешкоћа у
писању. Вежбање писања подразумева дужи, континуирани рад. Недостаци који
се уочавају у писању код ученика прве године, односи се на: конструкцију
реченице, развијање композиционих целина, недостатак садржаја, као и
неразвијен стил. Један од главних разлога је тај, што ученици немају изражену
навику да читају, а читање школске лектире, понекад, им није омиљена активност.
Један од начина, који би помогао ученицима да превазиђу наведене потешкоће, је
тај да заволе читање. Чињеница је, да се издвајају и ученици, који су изузетно
даровити у писању, и одлично анализирају прочитано дело.
Пракса, која је устаљена пре десетак година и која се показала као веома
корисна, је та, да се ученику пре преузимања књиге, која припада лектирном
фонду, одржи кратка консулација. Консултација има за циљ да ученика припреми
за читање лектире и да му укаже на најважније одлике књижевне епохе и самог
дела. Консултације трају од 5 до 15 минута, док час инструктивне наставе траје
45 минута, и дуже. Ученик је после одржаног часа инструктивне наставе спреман,
да када оде на час у школу, у потпуности одговори на сва питања која се односе
на прочитано и анализирано књижевно дело.
Мирјана Митић

Стрељаштво
Септембар - евидентирани ученици који су били заинтересовани за учешће у раду
секцције;
Октобар (два термина) – одржана секција у стрељани СК ПАРТИЗАН;
Новембар (један термин) – одржана секција у стрељани;
18.11.2020.г. – обавештење Програмске службе да се због новонастале ситуације
и мера Кризног штаба секција стрељаштва обуставља.
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Новинарска секција
Крајем септембра и почетком октобра – информисани ученици о почетку рада
новинарске секције;
Фебруар – за домски сајт прослеђен састав ученице четвртог разреда на тему ,,Мој
живот у Дому“;
Мај – за домски сајт прослеђен интервју са учеником четвртог разреда
Ваздухопловне академије;
Због специфичне ситуације услед пандемије вируса Ковид-19 и онлајн наставе,
секција је функционисала тако што су прикупљани, бирани и уређивани прилози
за сајт Установе. Садржаји су прослеђивани на време, уз консултацију са колегама
васпитачима и стручним сарадником.
Ксенија Мијаиловић

Здравствени клуб
У току школске 2020/21. године Здравствени клуб је реализовао активности
према плану радa и у складу са могућностима у новонасталој ситуацији.
- У септембру смо урадили пано о мерама превенције на COVID -19
упознавали ученике са детаљима који су важни, истраживали о томе док
смо радили пано, тако да су ученици информисани о важности
поштовања правила.
- У новембру смо направили текст за сајт поводом светског дана борбе
против АИДС-а који је објављен 01.12.2020 год
- У периоду у ком су ученици проводили време код куће, на он лајн
настави, упућивани су на разне корисне линкове нашег сајта као и на
други користан садржај. Ученици су мотивисани да редовно вежбају и да
организују свој дан са разноврсним активностима
- У мају је организована радионица са практичним приказом у дворишту
дома на тему „Правилно вежбање у функцији психофизичког развоја
адолесцената“
У јуну је припремљен текст за сајт дома на тему реализоване активности.

Кошаркашка секција и секција Пливање
Ове две секције нису реализоване на начин како се сваке године реализују
због ограничења која смо имали због увођења мера против COVID/19.
Васпитач: Ана Петровић
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Психолошко - педагошке секција
У оквиру рада психолошко - педагошке секције у школској 2020/2021. години
реализоване су три активности. Планом рада секције био је предвиђен већи број
радионица и других активности на више тема које су блиске ученицима и које
сматрамо корисним за обрађивање, али се, услед увођења мера о забрани
окупљања, као и организовања наставе на даљину и затварања дома, те
активности нису успеле реализовати.
Кроз прве две активности (радионица и дискусиона група) обрађена је тема
„Толеранција“, са млађом и са старијом групом ученика. Ове две активности су
обрађене у месецу новембру.
У мају месецу ове школске године реализована је активност под називом
„Стрес“. Ова радионица била је изузетно корисна јер се, нарочито у овој школској
години због познате епидемиолошке ситуације, ученици суочавају са разним
препрекама и разним изазовима који их ометају у свакодневном животу и раду.
У сарадњи са колегиницом Ксенијом Мијаиловић реализована је радионица
„Ненасилна комуникација и вештине комуникације“ са млађом групом ученика.
Марија Матић
Милена Станимировић

Одбојкашка секција
Одбојкашка секција није била активна у току школске 2020/21. године, због
пандемије изазване Корона вирусом.
Аксентије Васић

Фудбалска секција, секција за стони тенис, шаховска
секција и драмска секција
На рад секција у актуелној школској години значајно је утицала пандемија
вируса Ковид 19 и ограничења која су наметнута ради спречавања ширења вируса.
Што се тиче спортских секција за које сам задужен у дому, фудбалска секција се
није формирала, због одлуке да се спортске секције за колективне спортове не
реализују. Секција стоног тениса је реализована на стандардан начин, где је
ученицима дозвољено да користе салу за стони тенис, али уз дозвољено присуство
од само 4 ученика. Током школске године одржано је и неколико турнира на нивоу
радне јединице, уз учешће већег броја ученика и уз поштовање свих
епидемиолошких мера. Што се тиче шаховске секције, интересовање је ове
школске године било значајно мање него претходних година, а све због
преполовљеног броја ученика који бораве у дому, тако да су термини ове секције
одржани свега неколико пута. Формирање драмске секције је ове школске године
такође било онемогућено.
Александар Племић
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Литерарна секција
Литерарна секција радила је са 6 ученика који су писали радове на слободну
тему. Организовано учешће за литерарни конкурс у Сомбору. Литерарна секција
је сарађивала са новинарском секцијом, те је рад Милошев Јелене био истакнут и
на сајту дома и инстаграм профилу. Пошто су чланови литерарне секције били
пола месеца у дому, нису имали прилике да узимају активно учешће као ранијих
година кад није било пандемије Корна вируса. Када су били у дому, на настави,
трудили су се да више уче и похађају наставу а литерарне радове су писали једино
у слободно време или су их доносили од куће.
У мају месецу је организован Литерарни темат за све ученика наше установе.
Укупно је пријављено 23 литерарна рада на слободну тему. Одабрана су три
победничка рада, из три радне јединице: „Карађорђе“, „Стеван Чоловић“ и „Петар
Драпшин“. Ученица Петра Гашевић, прва година Ваздухоплобне академије је
освојила прво место са својим прозним радом: „Месечева прича“. Ученици
Жељана Будимир и Милан Лакић, такође су учествовали на овом литерарном
конкурсу. Обоје су написали одличне литерарне радове.
Весна Јованов
Мирјана Митић

Закључак извештаја
У школској 2020/2021 у дому је боравило 192 ученика. Почетком школске
године капацитет дома је смањен за 50% због спречавања ширења
епидемије.Васпитни рад се одвијао у складу са: Стручним упутством о мерама
заштите здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима
ученика средњих школа у Републици Србији у школској 2020/21“.
Акценат у раду су биле одржавање личне хигијене и хигијене просторија,
спречавање ширења заразних болести, одговорност према заједници, здравствена
кулура и превазилажење стресних ситуација. Вапитачи и стручни сарадници су
својим радом у отежаним условима, ангажовањем допринели у стварању
позитивне атмосфере у дому и остваривању позитивних исхода васпитног рада.
Ученици су упућивани на што чешћи боравак напољу и држање дистанце у
затвореним просторијама.
У току школске године најактивније смо се бавили индивидуалним радом са
ученицима и праћењем здравственог стања ученика као и превенцијом насиља и
злоупотребом опојних средстава.
У наредном периоду нас очекују радови на уређењу дома ( замена и поправка
дотрајалог намештаја, побољшањем интернет везе, замена кухињског и
купатилског инвентара, увођење шведског стола за доручак...) чиме би се
побољшао ученички стандард и боравак у дому учинио пријатнијим.
Управник
Ивица Радовановић
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ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ
„КАРАЂОРЂЕ“
На почетку школске године у РЈ „Карађорђе“, Ученичког центра Београд
примљено је 330 ученика.
Редовни контакти са родитељима, разредним старешинама и предметним
професорима допринели су пуној контроли ученика током школске године.
Овакав приступ је омогућио увид у потребе и пружање помоћи при решавању
проблема са којима су се ученици суочавали.
Часови учења, инструктивна помоћ стручног сарадника и васпитача као и
организовање помоћи између ученика, дали су резултате.
УСПЕХ УЧЕНИКА:






ОДЛИЧНИ:
ВРЛО ДОБРИ:
ДОБРИ:
ДОВОЉНИ:
НЕДОВОЉАН:

230 (71,87 %)
78 (24,37 %)
13 (4,06%)
/
/

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УЧЕНИКА У ДОМУ:
Васпитна
група
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Просечна
оцена

Почетак
школске
године
4,69
4,69
4,68
4,59
4,68
4,56
4,58
4,77
4,74
4,81
4,58
4,77
4,67
4,66

Крај
школске
године
4,48
4,50
4,68
4,44
4,60
4,50
4,49
4,50
4,66
4,56
4,47
4,70
4,42
4,33

4,70

4,52

ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Здравствена заштита ученика реализована је током целе школске године кроз
сарадњу са установама из области здравствене заштите, родитељима и
старатељима ученика. У раду са ученицима посебан значај је придаван превенцији
разних болести, као и унапређењу хигијенско-здравствене културе ученика.
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СОЦИЈАЛНО - ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ
На почетку школске године васпитачи су у оквиру својих васпитних група
извршили процену социјалног статуса ученика. Установа је у складу са
финансијско-техничким могућностима настојала да обезбеди егзистенцијалне
потребе ученика и услове за учење и креативно коришћење слободног времена.
Током целе школске године ученици су имали прилику да бесплатно посећују
позоришне представе, биоскопске пројекције, изложбе и друге културне
манифестације. Социјално-заштитна делатност Установе огледала се и кроз
обезбеђивање подршке ученицима у превазилажењу тешкоћа у адаптацији на
нову средину и живот у колективу.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА РЈ „КАРАЂОРЂЕ“
Рад управника одвијао се према усвојеном Плану и програму рада, а у складу са
свакодневним потребама установе. Током школске 2020/21. године реализоване
су следеће активности :
- организовање, руковођење, координирање и контрола свих послова и
задатака у
РЈ у условима измењеним због пандемије вируса Covid 19
- учешће у изради планова и програма рада Дома који се односи на
смештај (како
ученика тако и трећих лица), имајући у виду поштовање свих мера
заштите
- координација рада свих запослених у циљу ефикаснијег извршавања
радних
задатака
- формирање комисије за упис ученика, праћење рада комисије и израда
ранг листе.
- припрема Дома за пријем ученика за нову школску годину.
- председавање седницама Педагошког већа, праћење спровођења
закључака и одлука већа (одржано укупно 9 седница)
- организација рада у условима смањења капацитета на 50% кроз сарадњу
са васпитачима,стручним сарадником и шефом службе за васпитни рад
- остваривање активности везаних за стручно усавршавање запослених (из
разумљивих разлога углавном се базирало на интерном стручном
усавршавању)
- сарадња са стручним сарадником – педагогом (сугестије, решавање
проблема из ове области).
- сарадња са шефом службе за васпитни рад (сугестије, решавање проблема
из ове области).
- сарадња са директором , заменицом директора и помоћницима директора
(сугестије, проблеми у раду и решавање истих).
- сарадња са Централном библиотеком.
- сарадња са Програмском службом (услед измењених услова сарадња је
била ограничена).
- сарадња са службом за попуну капацитета
- сарадња са родитељима ученика.
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-

-

-

сарадња са ученицима (активно учешће у раду Ученичког парламента,
сарадња са комисијама, тимовима и секцијама у Дому).
сарадња са другим установама (школама, полицијом, комуналним
службама, другим домовима) у циљу побољшања животних и радних
услова у дому.
у сарадњи са васпитним и осталим особљем у дому рад на побољшању
квалитета живота ученика (естетско уређење дома, дворишта, теретане на
отвореном).
сарадња са осталим домовима ученика у Београду и Србији (међудомска
дружења).
сарадња са шефом службе за васпитни рад и осталим управницима.
израда планских докумената и извештаја о раду
учешће у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља,
злостављања и занемаривања.
Управник:
Марина Станковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА

Рад Педагошког већа одвијао се према Плану и програму рада за школску
2020/21. годину. Планиране активности успешно су реализоване о чему постоје
записници са седница Педагошког већа. Одржано је 9 седница Педагошког већа.
На седницама Педагошког већа расправљало се о следећим темама:
-

припреме за пријем ученика у Дом у условима пандемије
усвајање распореда рада васпитача
подела рада васпитача (групе, секције, комисије, тимови )
вођење педагошке документације
актуелни адаптивни проблеми ученика (анализа по васп.групама)
упознавање Већа са ев.здравственим и другим проблемима ученика по
васпитним групама
динамика и организација рада секција у условима пандемије- повремени
извештаји о раду
дисциплинске мере- редовни извештаји дисциплинске комисије
хигијена у Дому,оплемењивање животног простора и дворишта дома
однос према домској имовини - извештај Комисије за штету
поштовање кућног реда
похвале ученика (најуредније собе, друштвено-користан рад и сл.,
матурант/киња генерације, спортиста генерације)
анализа школског успеха ученика по класификационим периодима
(тромесечја, полугодиште, крај школске године)
мере за побољшање школског успеха
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-

-

припреме за упис у Дом, формирање комисије
похваљивање свих ученика са одличним успехом, као и оних који су
својим понашањем и укупним ангажманом допринели унапређењу
живота и рада у дому.
интерно стручно усавршавање у циљу побољшања васпитног рада (према
унапред утврђеном плану)

Oдржане теме стручног усавршавања на Већу :
-

-

Презентација: „Програм рада Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања“, васпитачи
Мирјана Илић и Сузана Николић
Презентација: „Превенција и интервенција“- Тим за превенцију
злоупотребе психоактивних супстанци , васпитачи Невена Думановић и
Горан Рашић

-

интерно стручно усавршавање: „Емоције“, васпитач Дина Илић

-

Интерно стручно усавршавање: „Ментално здравље младих“, васпитач
Александра Вујновић
Презентација: „Анализа анкете о задовољству ученика и родитеља
домом“, стручни сарадник Данијела Илић
Презентација „Анализа изложености ученика насиљу“, стручни сарадник
Данијела Илић
Интерно стручно усавршавање: „Невербална комуникација“, васпитач
Александра Копања
Интерно стручно усавршавање: „Самопоуздање и самопоштовање“ ,
васпитач Миона Ерцег
Управник:

-

Марина Станковић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА РЈ „КАРАЂОРЂЕ“
Ученички парламент РЈ Карађорђе конституисан је 01. 10. 2020. и том
приликом је ученицима представљена институција и годишњи план и програм
рада Парламента. Ученици су упознати са својим правима и обавезама, односно
са Кућним редом Дома који треба да поштују. Ученицима су предложени начини
и правила понашања и комуникације на састанцима, чије ће поштовање рад
Парламента учинити ефикаснијим. Изабрано је и ученичко руководство Дома, а
затим упознато са сопственом улогом и одговорностима. Изабрани су и
представници Тима за заштиту ученика о дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања и Тима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци.
Представништву парламента је поверено да на свом састанку са представницима
договори избор ученика чланова Тима за вршњачку медијацију и тада је
одабрано 11 ученика. Ипак, због епидемиолошке ситуације и прекида редовног
рада тај тим није био активан ове школске године.
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У овој школској години одржана су 3 састанка Ученичког парламента и на
њима је дискутовано о темама предвиђеним програмом и планом за 2020/21.
годину, ученици су били информисани о школским успесима на нивоу Дома,
резултатима истраживања у дому (задовољство корисника домом), похваљивани
због друштвено-корисног рада, естетско хигијенског изгледа соба; давани су
одговори и објашњења на ученичка текућа питања и недоумице, ученици су
подстицани на активно размишљање у решавању истих и на сарадњу са свим
ученицима у дому (препознавање двосмерне улоге представника у комуникацији
са васпитном групом). На последњем састанку, ученици су дали иновативне
предлоге за будући рад парламента, везане за помоћ ученицима у прилагођавању
на нову школу, помоћ у учењу, упознавању факултета и сл.
Ученици су усмеравани на што креативније и активније провођење слободног
времена у дому и ван њега (у периодима када су на онлајн настави). Сугерисани
су им и ефикаснији начини коришћења времена и простора за учење, могућност
вршњачке помоћи у учењу, инструктивне помоћи васпитача и педагога, у сврху
савладавања изазова самосталног учења од куће. Такође су упућивани на
разумевање контекста колективног живота, на обавезу поштовања
епидемиолошких мера и правила понашања у специфичној ситуацији епидемије.
Ученици су преко својих представника имали могућност да покажу и развију
своје способности одговорног одлучивања, организације и сарадње, кроз
самостално организовање 2 састанка са представницима, ради избора чланова
Тима за медијацију и за организовање ученичке журке.
Стручни сарадник педагог
Данијела Илић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У РЈ „Карађорђе“, Тиму су се поред управника, педагога и два васпитача
(прикључили и: ученик IV разреда Зуботехничке школе и ученица IV разреда VI
београдске гимназије. Тим је проширен са још 14 ученика који су се пријавили да
буду део тима за вршњачку медијацију.
Чланови тимa су на првом састанку упознати са основном документацијом и
предвиђеним планом активности превенције и реаговања, са циљем бољег
препознавања и упознавања корака у ситуацијама којима ће се бавити. Остварен
је договор о плану деловања на годишњем нивоу (представе, филмови,
едукативни панои и презентације и сл.).
На састанку педагошког већа, чланови тима су одржали презентацију за
запослене, представљајући основну документацију за рад тима, говорећи о
превенцији дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, а затим
подсећајући на процедуре и кораке поступања у случају појављивања овог
проблема у дому.
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Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања се поводом
конфликата међу ученицима састао једанпут у току школске 2020/21. године, због
међусобног неразумевања и непримерене шале и комуникације другова у соби.
Приликом индивидуалних разговора стручног сарадника са свим учесницима и на
самом састанку тима, ученицима је наглашена обавеза поштовања међусобних
разлика, толеранције и комуникације прилагођене разумевању учесника; такође,
указано је да на проблеме у интеракцији треба увремењено реаговати, на
асертиван начин.
Стручни сарадник педагог
Данијела Илић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Тим за превенцију злоупотребе ПАС је оформљен у септембру (и чине га поред
управника и педагога и васпитачи), а у рад овог Тима укључила се и ученица III
разреда Медицинске школе Звездара.
Сви чланови Тимова на првом састанку упознати су са основном документацијом
и предвиђеним планом активности превенције и реаговања, а са циљем бољег
препознавања и упознавања корака у ситуацијама којима ће се бавити. Остварен
је договор о плану деловања на годишњем нивоу, са радом на презентацијама и
предавањима на двомесечном нивоу и осталим активностима по потреби
(представе, филмови, едукативни панои и сл.). Чланови тима су затим на састанку
педагошког већа представили свој рад, основна документа и процедуре
поступања.
У октобру је одржана презентација Црвеног крста Звездара „Мени живот значи”,
о опасности од дрога у адолесцентском периоду, којој су присуствовали чланови
Тима за превенцију.
У другом полугодишту, организован је одлазак ученика са стручним сарадником
на едукативну представу „Имаш грам?“. Представа говори о лакоћи са којом у
друштву незадовољних адолесцената, прихваћена средства забаве или олакшања,
психоактивне супстанце, постају пут ка уништењу младих живота.

Извештај о раду Дисциплинске комисије
Дисциплинска комисија радила је у саставу Миона Ерцег, Милица Петровићчланови и Александра Вујновић- председник комисије. Комисија је имала 18
састанака. Обрађено је 13 случајева,а процесуирано је 12 случајева.
У раду у оквиру комисије сагледаване су све околности, обављени су разговори
са свим групним васпитачима чији су ученици уписани у књигу евиденције о
дневном дежурству и позвани на расправу. Сарађивано је са педагогом-стручним
сарадником , координатором за васпитни рад као и управником. У раду смо се
руководили тиме да мера буде васпитна, а не казненог карактера и да утиче на
промену понашања ученика.
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У једном случају смо затражили стручну помоћ правне службе и заменице
директора јер је дисциплинска комисија донела блажу казну од оне предвиђене
правилником што је у пракси Педагошког већа и до сада рађено и показало се
сврсисходним (узимање у обзир олакшавајуће оклности ученика: примерно
владање, одличан успех, раније нису имали дисциплинске казне). У истом случају
иако је позив стигао благовремено на адресу родитеља, они се нису појавили на
расправи па је контактирано са Центром за социјални рад, а уместо родитеља био
је педагог-стручни сарадник.
ИЗРЕЧЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ:
Две опомене: (И.Ј,Ж.Х.)
Девет укора: (А.М, И.Б, В.И, В.М, П.М, П.С, Р.М, Т.Н, Ц.Т)
Укор пред искључење: (Р.Д.)
Председник Александра Вујновић
Члан Миона Ерцег,
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Извештаји о раду васпитача са васпитном групом

I васпитна група
Чолић Јасминка
На почетку школске године 2020/2021 је било 24 ученика као и на крају. Од 24
ученика 8 мушких, 16 женских ученика;
прве године 4 ученика; друге године 7 ученика; треће године 6 ученика и
четврте године 7 ученика.У првој васпитној групи били су ученици 6 различитих
школа и то:
„Друга економска школа" 1 ученик прве године
„Школа за негу лепоте" 2 ученика друге године
„ФФШ" 5 ученика од тога 4 ученика друге године и 1 ученик треће године
„Геодетска школа" 1ученика треће и 1 четврте године
„Медицинска Звездара" 12 ученика од којих је 6 ученика четвтрте године, 2
ученика треће године, 2 ученика друге године и 2 ученика прве године
„Шеста београдска гимназија" је било два ученика од тога 1 прве године, а 1
треће године.
Успех на нивоу васпитне групе на почетку школске године био је 4,69 док је на
крају 4,48.
Што се тиче васпитно дисциплинских мера две ученице су кажњене, И. Б.
укором и И. Ј. опоменом.
*Адаптација на животну средину има пет тема и све су реализоване.
*Учење и школска успешност од планираних десет тема све су обрађене, од
којих 2.5 и 2.7 су поновљене из потребе за побољшањем успеха ученика.
*Животне вештине, планирано је тринаест тема од којих је реализовано седам, а
поновљене су 3.3, 3.4, 3.8 и 3.9.
*Живот у заједници, планирано једанаест тема од којих је реализовано осам и
није било понављања тема.
Теме су реализоване према плану у мањим групама и индивидуалним
разговорима, методом подучавања, подстицања и дискусија, а током децембра и
априла путем "sms" и „Viber" групе.
Одржана су три састанка васпитне групе на тему школске успешности и
побољшања исте али акценат је био на тренутну епидемиолошку ситуацију и
поштовање мера заштите у колективу.Сарадња са родитељима је одржавана
редовно путем телефонских разговора „sms" и „Viber" групе. Сарадња са
школом је била редовна путем контакта са предметним професорима и
разредним старешинама. Комуникација је, такође, била пуетем „sms" порука,
телефонских позива и "Vibera".
Ученици прве васпитне групе су учествовали у спортским активностима:
Шаховска секција - 2 ученика
Декупаж- 1 ученик
Ликовна секција- 1 ученик
Јога- 2 ученице
99
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II васпитна група
Гроздана Гаћеша
Рад са васпитном групом започела сам 02.11.2021. године преласком из РЈ
„Стеван Чоловић” у РЈ „Карађорђе”. У групи је на почетку школске године било
24 ученика (16 девојчица и 8 дечака). Током школске године две ученице првог
разреда су напустиле дом, једна у септембру (због промене школе), а друга по
завршетку првог полугодишта (због пресељења породицу у иностранство).
Уместо њих дошле су две ученице првог разреда, тако да је број ученика на крају
школске године остао непромењен. У васпитној групи је било 10 ученика првог,
4 другог, 6 трећег и 4 ученика четвртог разреда. Они су похађали 9 београдских
средњих школа. Највише их је било из „Медицинске школе Звездара” (11
ученика), „ Геодетске техничке школе” (4 ученика), „Зуботехничке школе” (3
ученика) и по један ученик из „Фармацеутско-физиотерапеутске школе”,
„Грађевинске школе”, „Ваздухопловне академије”, „Графичке школе”, „Техничке
школе ГСП” и „Треће београдске гимназије”.
Просечна оцена васпитне групе на почетку школске године била је 4,69, док
је на крају школске године износила 4,50. Умањење просечне оцене може се
објаснити разредном структуром ученика у којој је више од 40% ученика првог
разреда који долазе са високом просечном оценом коју у првом разреду средње
школе тешко могу да одрже, као и комплексном ситуацијом током ове школске
године. Ученица првог разреда Н.М. је показала завидан успех у литерарном
стваралаштву (трећа награда на конкурсу поводом Светог Саве и запажено
учешће на литерарном конкурсу расписаном на нивоу Ученичког центра Београд).
Ученици трећег разреда М.А. изречена је васпитно-дисциплинска мера укора.
Годишњим програмом рада планирана је реализација 36 базичних тема из
четири програмска подручја. Из програмског подручја „Адаптација на живот у
дому” планирано је шест тема, „Учења и школске успешности” десет, „Животних
вештина” дванаест и из програмског подручја „Живот у заједници” осам тема. Од
планираних нереализоване су остале две теме из програмског подручја „Живота
у заједници” ( „Сарадња и тимски рад” и „Учење техника асертивне
комуникације” ).
Смена различитих облика наставе (од комбинованог до повремено, потпуног
модела наставе на даљину) наметала је актуелност појединих тема. Тако је из
подручја „Учење и школска успешност” нагласак био на налажењу ефикасних
начина учења како би се ученици успешније прилагодили новим техникама
извођења наставе. Потенциран је значај развијања и одржавања радних навика,
нарочито у време одвијања наставе на даљину, како би се лакше савладао
притисак у време када су ученици на редовној настави и када наставници веома
интензивно врше провере знања. Поред тешкоћа и притисака ученици су показали
завидан ниво мотивације да се на крају постигне што боља успешност и
оптимално искористе сопствени потенцијали.
Појава случајева оболевања ученика и чланова њихових породица од вируса
Covid-19, додатно је појачала значај истицања потребе одговорног односа према
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заштити сопственог здравља и здравља других кроз поштовање прописаних мера
и одговарајућег хигијенско-здравственог режима у циљу сузбијања пандемије.
Овако сложена ситуација (могућност обољевања, отежано извршавање
школских обавеза у новим условима) довела је до појачаног осећаја притисака и
стреса код ученика, тако да је тематика стреса и могућности његовог ублажавања
била веома често присутна. Услед тога је коришћење слободног времена ученика
добило на значају. Посебно је скренута пажња на конструктивно коришћење
слободног времена и подстицање ученика да упражњавају активности које их
опуштају и тиме умањују негативан утицај стреса. Развијан је тренд неговања и
унапређења односа поштовања, сарадње, међусобне подршке и помоћи у кризним
ситуацијама у условима оскудних директних социјалних контаката међу
ученицима.
Преовлађујући облик рада са ученицима био је индивидуални и у мирко
групи. Фронтални рад заменила је комуникација у оквиру WhatsApp групе.
Ученици су упућивани да прате садржаје на интернет страници дома који су у
овом периоду могли бити од користи, како њима (едукативног и културнозабавног карактера) тако и њиховим родитељима (информативног карактера).
Сарадња са родитељима највише је остваривана путем телефонских
разговора и смс порука, а садржај тих разговора првенствено се односио на
школску успешност, организацију рада у дому и здравствено стање у породици
ученика.
Сарадња са школом остваривана је увидом у електронски дневник (пошто
су обиласци школа ограничени због епидемиолошке ситуације), а разредне
старешине, педагози и стручни сарадници су контактирани када је за то
постојала посебна потреба.
Са васпитном групом одржана су три састанка (сваки из два дела) са темама
анализе школских резултата и могућности њиховог побољшања, поштовања
прописаних мера у циљу сузбијања пандемије, као и превазилажење стреса.
Ученици су због тренутне ситуације мање него иначе били укључени у рад
секција у дому. Били су активни у литерарној секцији, „Домској башти”, као и
декупаж секцији. Ангажовање у спортским секцијама је било оскудно услед
поменуте ситуације.
Поред сложене ситуације и свих отежавајућих околности које су их пратиле
ове школске године, ученици су испољили завидну мотивацију да постигну што
боље резултате и позитивно утичу на свој професионални развој. Показали су
спремност да искористе кризне ситуације као изазов који ће позитивно утицати
на њихово понашање.
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III васпитна група
Александра Вујновић
Трећа васпитна група на почетку школске године формирала је групу од 24
ученика и са истим бројем завршава школску 2020/2021 годину.
СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА
Трећа васпитна група има 10 ученика Медицинске школе,4 ученика Геодетскотехничке,4 ученика
ФФШ,1 ученик Грађевинско-техничке, 1 ученица Шесте гимназије, 2 ученика
Осме гимназије, 1 ученица Е.Т. Никола Тесла и 1 ученица Ваздухопловне
Академије.Укупно 24 ученика.
СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
Прва година - 9 ученика,
Друга година - 4 ученика,
Трећа година - 8 ученика,
Четврта година - 3 ученика
Успех васпитне групе на почетку школске 2020/2021- средња оцена 4,86 а на
крају 4,68.
На састанку васпитне групе похваљено више ученика за одличан успех и
примерно владање. Такође похваљени ученици који су били ангажовани у секцији
Домска башта јер су својим залагањем оплеменили простор дома у коме сви могу
да бораве.
УКУПАН БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ТЕМА ПО ВАСПИТНИМ
ОБЛАСТИМА
1.АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ
Испланирано пет тема, све реализоване. Поједине теме више пута поновљене због
потребе током школске године (Утврђивање правила живота у дому; Процес
адаптације на нову средину - посебно у раду са ученицима прве године у групном
раду и индивидуалном раду).
2.УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ
Све испланиране теме (8 тема) реализоване кроз групни рад и индивидуални
разговоре.
Посебно акцентоване теме: Чиниоци школског успеха и неуспеха; Праћење тока
и резултата учења; Планирање учења и учење по плану. Због потребе на
класификационим периодима теме више пута поновљене.
3.ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
Планирано 15 тема а реализовано 13. С обзиром на период поштовања
епидемиолосшких мера и прекинут рад у домским условима, највише заступљене
теме које су биле адекватне и за рад са ученицима онлајн су следеће: Подстицање
здравих стилови живота; Усвајање навике здраве исхране; Одговоран однос према
сопственом здрављу; Стрес и начин превазилажења у време пандемије (метод
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рада –упућивање, саветовање,индивидуални разговор,а облик рада мала група и
индивидуални разговор)
4.ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ
Од осам планираних тема, шест тема је реализовано.Тема: Активности које
организује дом и начин учествовања у њима - није реализована због
епидемиолошке ситуације и забране колективног окупљања.
У периоду децембра, марта и прве половине априла ученицима је путем вотс ап
групе сугерисано да прате сајт Дома - Светски дан..... на коме су могли да се
информишу о обележавању догађаја од културног, историјског, спортског и
здравственог значаја.Теме које су најчешће биле реализоване путем чета, групно
и индивидуално, биле су следеће: Онлајн настава (предности и недостаци мишљења и искуства ученика); Мере заштите од ковида 19; Стрес и корона вирус.
Размена информација и комуникација реализована је кроз групни или
индивидуални рад .

ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
Посебан акценат у индивидуалном раду стављен је на резултате које су постигли
матуранти као и подстицање, похвале,понављање-вежбање наученог, које су
постигли у припремама за матурски рад и припреме за факултет (пример ученика
Л.Л. за Војну Академију; Ж.А. Грађевински факултет и П.А. Виша Геодетска).
Више разговора на тему „Развијање сензибилитета за подршку особама(ученику)
са тешкоћама у окружењу“ (Дом) реализован је како са учеником К.Л. који има
потешкоће тако и са цимерима из собе у циљу подстицања и укључивања ученика
у заједницу Дома као и кроз спортске активности. Ангажован и педагог Р.Ј. као и
колега који ради спортске секције - кошарку и фудбал. Ученик показао
интересовање за укљућивање у кошаркашку секцију.
Остали индивидуални разговори већином су базирани на мотиву постигнућа код
ученика у току школске године. Планирање учења - краткорочни и дугорочни
планови (управљање временом); Мерење напредовања у учењу - вредновање и
подстицање; праћење и очекивања током учења на даљину; тешкоће учења на
даљину - захтевност од стране професора (припреме градива). Код појединих
ученика пратила се здравствена ситуација (М.М.-1о5) због озбиљних неролошких
и кардио проблема (сталне главобоље и висок притисак).Након дужег и
свеукупног испитивања закључено је да ученик може наставити са свакодневним
активностима, редовно користити терапију и јављати се на контроле.
Имајући у виду да је целе школске године осетљива епидемиолошка ситуација,
посебно се скреће пажња ученицима на одговоран однос према сопственом
здрављу у време корона вируса (мере превенције,маске,хигијена
руку,вакцинација...) као и значај подстицања здравих стилова живота
(нпр.бављење рекреативним активностима у циљу превазилажења стреса).У
слободно време ученици се усмеравају на културне догађаје као и на сајт и
инстаграм страницу дома (музеји,позоришта,биоскопи ..).
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САСТАНЦИ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
У 2020/2021. реализована су три састанка на којима су биле највише заступљене
теме адаптиране постојећим околностима: Анализа успеха на квалификационим
периодима, онлајн настава (предности и недостаци- мишљења и искуства
ученика); Мере заштите од епидемије у домским условима.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Редовна сарадња са оцем П.Л.(209) у вези са мерама за побољшање успеха из
математике и историје ка и препорука родитељима - да ученица смањи време
проведено са мобилним телефоном. Сарадња са оцем Ј.К.;М,С (228 ) у вези
дуговања за дом ,чести контакти са оцем И.А (1о5). У вези са успехом у школи и
понашања у дому, препоруке родитељу К.Л(105) за помоћ у адаптацији и
социјализацији ученика. Остали контакти са родитељима углавном су мотивисани
узајаним информисањем о здравственом стању ученика, успеху или изостаjaњу
са наставе и сл.
САРАДЊА СА ШКОЛОМ
Увид у успех и сарадња са разредним старешином VI гимназије А.Б. у вези
ученице Б.Н.(209) - изостаци због болести, сарадња са разредном старешином С.Ј.
у вези ученица Ј.К. и Ј.М.(228) - распоред блок наставе и присуство/одсуство у
дому,сарадња са соц.радником Медицинске школе
Ж.Н. у вези увида у успех на класификационим периодима,сарадња и са другим
предметним наставницима и разредним старешинама у току школске године.

ЗДРАВСТВЕНА СЕКЦИЈА
Здравствена секција због епидемиолошке ситуације и он лине наставе није радила
у пуном обиму а имала је 15 састанака. Поред уобичајеног упознавања са
програмом секције као и анимирањем ученика за рад у истој и ове године највеће
тежиште била је заштита ученика у дому и ван дома од ковида 19- односно
поштовање и примена епидемиолошких мера (хигијена руку,ношење и правилна
употреба маски,држање социјалне дистанце,проветравање и др...) Кроз
индивидуални рад и са малом групом обрађене су теме: о значају опште и личне
хигијене,правилној употреби лекова,превенција од инфективних болести и
епидемија у домским условима,упознавање са здравственим установама у
Београду, значај правилне и уравнотежене исхране као и поремећаји у
исхрани,стрес и депресија као болести савременог човека који је све више
присутан у популацији младих. Из истих, оправданих разлога на Педагошком
већу у априлу месецу представила сам презентацију „Ментално здравље младих“
коју сам припремила и реализовала у сврху стручног усавршавања. Често
обрађивана тема у циљу повећању свести јесте значај физичке активности односно формирање позитивног става према физичком вежбању и промовисање
физичке активности као део здравог начина живота.
За време онлајн наставе ученици су упућивани на праћење сајта дома где су
едукативним садржајима обележени важни датуми за људско здравље
(међународни дан против пушења,дан здравог срца, дан борбе против сиде и
многи други).
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У мају месецу урађен је пано на тему „Ментално здравље младих у време
пандемије”- искуства, утисци и резултати истраживања из 2021. са саветима за
превазилажења стреса током епидемије.
Такође, по захтеву координатора васпитне службеса колегиницом Слободанком
Марић задужена сам за План и програм Здравствене секције на нивоу установе, за
следећу школску годину(предат).
Била сам задужена за две секције: Здравствени клуб и Домска башта, а била сам и
председник дисциплинске комисије за ову школску годину.

IV васпитна група
Александра Копања
Од почетка школске године, до краја другог полугодишта, група је била у
непромењеном саставу и имала је 24 ученика.
Васпитну групу су чинили ученици осам средњих школа: Медицинска
школа Звездара - 10 ученика, Медицинска школа „Надежда Петровић“ - 1
ученица, Архитектонска техничка школа - 4 ученице, Зуботехничка школа - 4
ученице, Техничка школа „Дрво арт“ - 1 ученица, XIV београдска гимназија - 2
ученика, VI београдска гимназија - 1 ученик и Геодетска техничка школа - 1
ученик. Први разред похађала су 3 ученика, други, 6, трећи 8 и четврти разред 7
ученика.
На почетку школске године успех ученика на нивоу васпитне групе је био
4,59, а на крају другог полугодишта 4,44.
Ни један ученик у васпитној групи није имао изречену васпитнодисциплинску меру, а два собна колектива су похваљена за једну од најуреднијих
соба у току првог и другог полугодишта. (соба 211 у току првог, а 213 у току првог
и другог полугодишта)
Годишњим програмом васпитног рада планирано је 36 васпитних тема, од
којих је 35 реализовано. Акценат у васпитном раду у току школске године био је
на пружању подршке ученицима у остваривању оптималних резултата у
школском учењу и на очувању здравља и безбедности. Значајна пажња била је
посвећена обради тема у вези са одржавањем хигијене, спречавањем ширења
заразних болести, развијању здравих стилова живота, нарочито, одговорном
односу према сопственом здрављу, као и стресу и ефикасним начинима за његово
превазилажење. Значајан сегмемт рада била је и професионална оријентација
седам ученика завршног разреда средње школе. Теме које су обрађиване по два
пута су биле: Планирање учења и учење по плану, Мотивација за учење, Анализа
школског успеха на класификационим периодима и Организација слободног
времена. Разлог понављања обраде наведених тема био је начин организације
рада школа и уочена потреба за подршком у планирању активности и мотивисању
за школско учење, нарочито у време праћења наставе на даљину. Оптерећеност
школским обавезама у току боравка у Дому и често супротност томе током
праћења наставе на даљину, наметали су израженију потребу за подршком у
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планирању учења и слободног времена. Реализација васпитног рада је била
прилагођавана условима пандемије. У време када су сви ученици пратили наставу
на даљину, рад се одвијао путем вибер групе, или кроз индивидуалне вибер
поруке и
телефонске разговоре са ученицима. Садржаји планираних и
реализованих тема били су прилагођени контакту на даљину. Током боравка у
Дому, реализација тема се одвијала у мањим групама, кроз индивидуални рад и
рад у пару.
Индвидуални рад са ученицима у време одсуства из Дома, такође се
одвијао путем вибер порука и телефонских разговора. Најчешћи повод био је
праћење реализације школских обавеза, планирање радног дана и подстицање на
редован рад и учење, значај слободног времена и начин његовог провођења, али
и личне тешкоће и актуелни проблеми ученика.
У току школске године ни један ученик није имао изречену васпитнодисциплинску меру која би подразумевала и појачан васпитни рад. Интензивнији
васпитни рад се обављао са једним учеником.
Одржана су три састанка васпитне групе. Сваки састанак се одржавао у два
термина због начина организовања боравка ученика у Дому. На састанцима су
посебно наглашени организација живота у Дому у условима пандемије, права,
одговорности и обавезе ученика у Дому, анализиран је успех на крају првог
полугодишта и разговарано о значају поштовања епидемиолошких мера. На
трећем састанку ученицима је приказан документарни филм „Социјална дилема“,
који је био увод у разговор о моћи друштвених мрежа.
Сарадња са родитељима се одвијала углавном једном месечно, а по
потреби и чешће. Најчешће је остваривана путем телефонских разговора. На
почетку школске године у сарадњи са родитељима ученика првог разреда праћена
је адаптација и пружана подршка у превазилажењу тешкоћа на које су ученици
наилазили. Током школске године, акценат у сарадњи био је на праћењу успеха,
односу ученика према раду и обавезама и прилагођености на комбиновани начин
реализације наставе. У сарадњи са родитељем ученика који је захтевао
интензивнији васпитни рад, поред наведеног, акценат је био и на подршци у
остваривању боље комуникације између родитеља и ученика и пружању подршке
у прилагођавању на новонастале породичне околности.
Сарадња са школама била је прилагођена условима пандемије. Многе
школе нису дозвољавале посете, па је доминантан вид сарадње био телефонски
контакт и увид у електронски дневник, ради праћења постигнућа ученика. и
редовности похађања наставе. Доброј сарадњи са Медицинском школом Звездара
допринела је и сарадња са социјалном радницом у школи.
Ученици васпитне групе су били активни у секцији Бонтон клуб – 9
ученика, у Литерарна и новинарској секција - 1 ученица и у малом фудбалу - 1
ученик. Једна ученица је била укључена у волонтерски рад у ЦК Звездара.
Организација наставе и боравка у Дому сваке друге недеље, значајно су утицали
и на учешће ученика у раду секција, као и чињеница да многе спортске секције
нису заживеле због епидемиолошке ситуације.
Специфичност школске године, начина организације наставе у школама и
боравак ученика у Дому сваке друге недеље, значајно су обележили васпитни рад
са ученицима. Усмереност на извршавање школских обавеза у недељи када
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бораве у дому и похађају наставу у школи, као и захтеви за поштовањем
епидемиолошких мера,
утицали су на смањење дружења и социјалних
интеракција уопште, а тиме и домски живот учинили много другачијим. И у
таквим околностима, може се рећи да је васпитни рад имао свој континуитет.
Повратак у редован систем рада биће услов за позитивне промене и богаћење
васпитних садржаја у току школске године.
V васпитна група
Дина Илић
-24 ученика на почетку и на крају школске године
-4 ученика првог разреда,10 ученика другог разреда, 5 ученика трећег разреда, 5
ученика четвртог разреда
-7 ученика иде у Фармацеутско-физиотерапеутску школу, 10 ученика у
Медицинску, 2 ученице у Зуботехничку, 2 ученика у Грађевинску техничку, 2
ученика у Геодетску и 1 ученик у VI београдску гимназију.
-успех на почетку школске године је 4,68, а на крају 4,60
-казни у васпитној групи нема, а награђене су две ученице због учешћа на фото
конкурсу.
-Теме су углавном реализоване према плану, у децембру, у време онлајн наставе
биране су оне које се односе на учење и стрес због краја првог полугодишта:
Чиниоци школског успеха и неуспеха, Праћење тока и резултата учења,Стрес и
начини његовог превазилажења.Теме биране у марту су, такође, прилагођене
условима у начину обраде и избору аспеката - Животне вештине, Морал и
вредности, Помоћ и подршка особама које имају тешкоће. Све су обрађене кроз
индивидуалне разговоре, постављањем питања и разменом порука.У том
периоду онлајн наставе се инсистирало на пружању подршке, идентификацији
тешкоћа и ометајућих фактора у овом начину рада, психолошком оснаживању,
мотивацији и потреби комуникације.То је, такође, остварено у индивидуалним
контактима са ученицима.Теме су у току редовне наставе реализоване у малој
групи применом различитих метода.
- Одржана су два састанка групе, два пута по два са различитим деловима
-Остварена је сарадња са родитељима везана за помоћ у адаптацији,
специфичним проблемима појединих ученика, кроз обавештења, информисање о
чињеницама везаним за похађање наставе, изостајање из Дома, заједничкој
стратегији за повећање школске успешности,социјализације и сл.
-Сарадња са школом је, због специфичних услова, остварена увидом у
електронски дневник, разменом порука са одељенским старешинама и
телефонским разговорима везаним за успех, изостанке, комуникацију са
ученицима из разреда и сл. Са две разредне Зуботехничке школе није било
могуће успоставити контакт.
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-Г. Т. И Д. Н. су учествовале у раду фото секције и Ученичког парламента.Д. И.
је учествовала у шаховској секцији. Ж. Ф. је учествовао у сађењу цвећа и
сакупљању лишћа.
-Саобразно условима задовољна сам резултатима рада, односом са ученицима и
увидом у њихове проблеме и тешкоће везане за постизање школског успеха и
свакодневни живот (односе са вршњацима,са родитељима,учешће у обавезама
код куће,лични развој итд.
VI васпитна група
васпитачи Горан Рашић (март/ април – М.Радовић, април-јун –
М.С.Буторајац)
Просечне оцена ученика:
на
почетку
4,56

на
крају
4,50

Базичне теме васпитног рада по областима:
На почетку школске године васпитна група је имала 23 ученика, на крају 20.
Током године, дом је напустило четири ученика а један ученик се уселио.
Структура ученика по школама:
Р.бр.

Назив школе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Техноарт Београд
Архитектонска техн. Школа
Геодетска техн. Школа
Медицинска школа „Звездара“
Шеста београдска гимназија
Седма београдска гимназија
Фармацеутскофизиотерапеутска школа

Број
ученика
1
1
3
11
2
1
1

Структура ученика по разредима:
Разред
I
II
III
IV

Број
ученика
5
7
4
4
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Успех ученика на почетку и на крају школске године:
на
почетку
4,56

На почетку
На крају

на крају
4,50
Одличан Врло Добар Довоља Недовољан Укупно
добар
н
17
5
1
0
0
23
15
5
0
0
0
20

Награђени и кажњени ученици
Нема награђених ученика. Један ученик је кажњен Укором.
Реализација тема из Плана и програма
Од укупно 35 тема планираних за ову школску годину, реализовано је 27.
Разлог што нису реализоване све теме, лежи у томе што су ученици у више наврата
били само на онлајн настави те је неколико тема било добро поновити. Акценат је
стављен посебно на теме Чиниоци школског успеха и неуспеха, Безбедно и
небезбедно понашање и Организација слободног времена. Наглашавајући ове
теме, ученицима је пружана подршка приликом специфичног режима учења и
одмора у настави на даљину. Током децембра, марта и априла је било највише
промена у раду по питању планирања и остваривања програма рада, из истог
разлога.
Теме су реализоване на различите начине. Кад год је било услова, рад са
ученицима је био непоседан, најчешће индивидуални. Рад у малим групама
организован је у зависности од тога који ђаци када бораве у дому а рад у већим
групама (који је најређе спровођен), био је искључиво на отвореном, према
саветима епидемиолога. За комуникацију са целом групом најчешће је коришћена
апликација Viber, преко које су размењиване информације о редовним
дешавањима али и едукативни материјал – презентације, текстови и
мултимедијални материјали пригодни за теме из Плана и програма.
Индивидуални разговори, као што је наведено, најчешћи су облик рада са
ученицима и обухватали су теме према потребама ученика и према текућим
(свакодневним) изазовима. Такође, теме из Плана и програма су обрађене и
индивидуалним радом, у зависности од тога када су биле погодне за овај облик
рада. Уопштено, индивидуално је са ученицима најчешће било разговора о
техникама учења на даљину, начинима структурисања слободног времена и
подстицању на креативно и активно планирање истог. Такође, чести су били
разговори о стресу, страховима и начину регулисања негативних осећања у вези
са актуелном епидемијом и њеним последицама. Вибер апликација, телефонски
позиви и поруке, били су одличан посредни начин за редовно одржавање контакта
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и сарадње са ученицима индивидуално. Ученици су редовно подстицани да
користе сајт Установе, како за тражење информација тако и за праћење
едукативног садржаја.
Крајем школске године појавила се потреба за појачаним васпитним радом
са једним учеником и ове активности су уследиле након васпитно-дисциплинске
мере Укор, изречене ученику због непоштовања одредби Кућног реда. У сарадњи
са педагогом, дефинисане су мере и кораци појачаног васпитног рада са учеником.
Договорене активности су континуирано спровођене и њихови ефекти редовно
праћени.
Састанци вапитне групе
Током школске 2020/21 године одржана су четири састанка васпитне групе, у
физичким условима који одговарају прописаним епидемиолошким мерама. Као и
сваке године, првом састанку се посвети посебна пажња због тема које је важно
приближити ученицима што раније (упознавање са Кућном редом, правилима
понашања, упознавање са Протоколом за поступање приликом дисциплинских
прекршаја). Током године, састанци васпитних група су пратили актуелна
дешавања и класификационе периоде, те су приликом окупљања групе редовно
анализирани школски успех и владање ученика. Осим тога, даване су сервисне
информације за све ученике и обрађивана су питања у вези са радом ученичког
парламента, домских секција и тимова, као и појединачна питања у складу са
потребама групе и појединаца.
Сарадња са родитељима
Са родитељима свих ученика је одржаван континуирани контакт са циљем
праћења и подстицања деце на учење и напредовање на сваком пољу.
Интензивнија је била сарадња са родитељима ученика код кога је постојала
потреба за појачаним васпитним радом и утисак је да су родитељи спремни да
учествују и подрже васпитаче у раду, показали су заинтересованост и разумевање
за разлог појачаног рада. У првом полугодишту је остварена значајна сарадња са
родитељима ученика првог разреда ради подршке новим ђацима у процесу
адаптације. Због неколико периода похађања наставе на даљину, постојала је
појачана потреба за тимским радом васпитача и родитеља у помоћи ученицима у
учењу код куће.
Сарадња са школом
Осим на почетку школске године када се упознајемо са разредним
старешинама/сарадницима у школи, најинтензинија сарадња је приликом
класификационих периода. Осим редовног контакта и праћења резутата свих
ученика, није било специфичних проблема и потребе за појачаном сарадњом и
радом. Разредни старешина поменутог ученика који је био укључен у појачан
васпитни рад, обавештен је о активностима везаним за овај случај, дате су му
информације о разлозима за појачан вапитни рад и о планираним активностима.
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Учешће ученика васпитне групе у секцијама,
активностима

комисијама и осталим

Нико од ученка шесте васпитне групе није које имао учешћа у раду комисија. У
раду секција учествовало је више ученика и то: секција прве помоћи – 5 ученице
и шах – 3 ученика. У ученичком парламенту било је активно двоје ученика који
су представљали васпитну групу, а три ученика су учествовала у друштвенокорисном раду.
ЗАКЉУЧАК
Школска 2020./21. година била је специфична по многим питањима. Због
епидемијске ситуације, у сваком тренутку је у дому било присутно приближно
50% ученика, а на снази су била и ограничења по питању физичких услова
приликом окупљања, па смо васпитни рад усклађивали са тим ограничењима.
Теме из Плана и програма су се обрађивале из два пута, како би активностима
присуствовали сви ученици, или тако што је едукативни материјал на актуелну
тему прослеђиван свим ђацима из групе преко интернета. Пратећи напредовање
сваког ученика, можемо закључити да је већи део исхода остварен и да је, са
стране постављених циљева, ово била успешна радна година упркос отежавајућим
околностима. Овогодишње искуство нам говори да се у васпитном раду можемо
све више ослањати и на новије технологије, да су интернет и мобилне апликације
погодни за коришћење и убудуће, као допуну раду уживо са ученицима. Такође,
најјачи је утисак да ученици имају велику потребу за редовном наставом у школи,
потребу за окупљањем, дружењем и слободним активностима. Стога, вероватно
је да ће повратак на уобичајен режим рада донети са собом много креативних
идеја од стране васпитача и мотивисаност ученика да учествују у организованим
активностима.
Активности васпитача на нивоу радих јединица (секције, комисије, тимови,
клубови).
Горан Рашић је био задужен за рад спортских секција стрељаштво и кошарка.

VII васпитна група
Сузана Николић
Седма васпитна група је оформљена са 23 ученика (8 дечака и 15 девојчица), а након
првог полугодишта је двоје ученика напустило дом (ученица прве године К. З. због
промене школе и враћања у Панчево, и матурант А. П. који је прешао на онлајн
наставу у другом полугодишту). Самим тим је школску годину завршио 21 ученик.
Структура ученика по школама: 9 ученика похађа Медицинску школу на Звездари, 6
ученика Зуботехничку, 5 Геодетску техничку школу, 2 ученице Шесту београдску
гимназију, једна ученица Осму београдску гимназију, један ученик Грађевинску
техничку школу и једна ученица Архитектонску техничку школу. Ученица А.Р.
паралелно са гимназијом похађа и музичку школу.
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Структура ученика по разредима: 5 ученика прве године, 6 ученика друге године, 3
ученика треће године, 9 ученика четврте године.
Просечан успех на нивоу целе групе је на почетку школске године био 4,58, а на крају
4,49
Матурант М. М. је одлуком Педагошког већа проглашен матурантом генерације, а
матурант Никола Башић најспортистом међу матурантима. Похваљени су следећи
ученици за ангажовање у домским секцијама: Т. М. (новинарска секција), А.Н.
(новинарска сексија), А. М. (фудбал), као и ученици М. М. и М. Б. за сарадљивост у
домском колективу, одговоран однос према домским обавезама, узорно понашање.
Ученици су ове године учествовали у фудбалској(4), шаховској(1) и новинарској
секцији (2). Ученик М. М. је био председник Ученичког парламента и члан Тима за
вршњачку медијацију.
Током школске године није било изречених васпитних мера.
Годишњим планом и програмом васпитног рада планирано је 35, а због
епидемиолошке ситуације и рада на даљину реализовано 27 тема кроз директну
комуникацију са ученицима, док је пет тема реализовано преко вибер групе, и у
индивидуалним разговорима са ученицима (СМС поруке, телефонски разговори).
Три теме нису реализоване. По васпитним областима:
I АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ: Из ове области су реализоване све планиране
теме (5) кроз индивидуалне разговоре, разговоре у собним колективима и на уводном
састанку васпитне групе и то методама информисања, упознавања, поучавања,
саветодавних разговора и указивања. Поред пружања подршке ученицима прве
године за што бољу адаптацију на живот у дому, ове године је континуирано, а почев
од септембра, пружана подршка ученицима свих разреда у прилагођавању на
комбиновани метод праћења наставе и на све потешкоће које су пратиле такав вид
школовања.
II УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ: Из овог програмског подручја планирано је
8 тема и реализовано 8, од којих су три теме реализоване онлајн методама и то: тема
Праћење тока и резултата учења, увидом у електронске дневнике ученика,
комуникацијом са ученицима и идентификацијом тешкоћа у току онлајн наставе,
тема Професионални развој је континуирано обрађивана током целе године, иако је
планом и програмом била предвиђена за април. Десет матураната у групи су током
целе године условљавали динамику васпитног рада и окретање ка пружању подршке
у припремама за пријемни испит и помоћи у одабиру професионалне оријентације.
Тема Стратегије учења је планирана за децембар и реализована је у модификованом
облику уз осврт на стратегије онлајн учења.
Од регуларно обрађиваних тема акценат је стављен на обраду теме Чиниоци школског
успеха при чему је, нарочито ученицима прве године, посебна пажња посвећивана
освешћивању фактора школског успеха, организацији и мотивацији за учење и
осталим аспектима школске успешности уз континуирано праћење радних навика.
III ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ : Из овог програмског подручја планирано је 14, а
реализовано 11 тема. Од тога је тема Стрес и начини његовог превазилажења
континуирано током године обрађивана различитим методама, директним и
порукама онлајн комуникације, а све ради лакшег превазилажења тешкоћа
узрокованих тренутном епидемиолошком ситуацијом. Три теме нису реализоване.

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

112

Поред тема које се тичу очувања здравља и начинима за смањење стреса узрокованог
епидемиолошком ситуацијом, посебан акценат је стављен на обраду теме:Осећања:
врсте, препознавање и изражавање осећања. Емоционални развој.
IV ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ: Планирано је 8 тема и све су реализоване, с тим што је
тема Успостављање, развијање и неговање односа са другима реализована кроз
онлајн комуникацију, с акцентом на освешћивању природе односа са вршњацима у
доба онлајн наставе, као и на увиђање квалитета односа који се негују претежно преко
друштвених мрежа.
Посебна пажња је посвећена обради теме Предрасуде и стереотипи. Превенција
дискриминације, при чему је инсистирано на уочавању механизама настанка
дискриминације, нарочито на уочавању предрасуда као увода у дискриминаторно
понашање.
Све теме које су реализоване у времену када су ученици боравили у дому реализоване
су планираним методама (разговор, указивање, информисање, и остале радне методе)
индивидуално, или у малим групама, у оквиру собног колектива. Током праћења
наставе на даљину са ученицима је комуницирано преко вибер групе, али и
индивидуално, СМС порукама и телефонским разговорима. Индивидуални рад са
ученицима као доминантан облик рада у дому је ове године нарочито дошао до
изражаја због честих одсуствовања ученика из дома и одласка на онлајн наставу, али
и због немогућности окупљања већих група. Са нарочитом пажњом индивидуални
рад је током године вођен са пет ученика прве године: А. М., М. Ц., М. Б., К.З. и М.К.
у циљу пружања подршке не само на адаптацију на школу и дом, већ и на
комбиновани метод праћења наставе и честа одсуствовања, а због недостатка
континуитета у изградњи радних навика, али и потешкоћа у процесу социјализације.
Сарадња са родитељима ученика млађих разреда је била активна на
класификационим периодима ради размене информација о постигнутом школском
успеху и ради увида у понашање ученика и њихове адаптације на комбиновани метод
школовања. Са мајкама ученица М. К. и А. Р. је чешће долазило до размена
информација о здравственом стању ученица, због одређених хроничних болести,
пружана је подршка како би се ученице адекватно укључиле у пропуштено градиво.
Такође, са родитељима ученика М. Ц. је често вођена комуникација о праћењу учења
с обе стране, о недостатку мотивације код ученика, о ниским школским
постигнућима, даване су препоруке за помоћ ученику у јачању мотивације. Са
разредним старешинама истих ученика је паралелно вршена размена информација на
поменуте теме.
Генерално, сарадња са школом је ове године била сведена на комуницирање преко
мејлова, увидима у електронске дневнике и разговорима са разредним старешинама,
углавном нових и ученика који су имали потешкоће у сналажењу са онлајн наставом.
Последње је био случај са ученицама А. Н. и А. М., као и учеником А.М., који су
имали техничке проблеме праћења онлајн наставе и неусловност код куће.
Током године су одржана три састанка васпитне групе и то из више делова (због
епидемиолошких разлога), а доминантне теме су биле Мере превенције и заштите од
вируса, Анализа успеха и понашања, Утицај вршњачке групе на социјализацију
ученика и Поруке матураната.
Ова школска година је свакако била изазов у погледу организације васпитног рада и
обележило ју је константна провера присутности/одсутности ученика у дому.
Закључак је да су најгоре прошли ученици прве године који нису могли да се
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адаптирају ни на дом, ни на школу у очекиваном периоду. Код њих је забележена
слабија школска успешност и нескривено незадовољство. Код ученика друге године
који су се ослањали на учење кроз памћење на часу у овој години је дошло до пада
успешности јер се нису сналазили с учењем на даљину преко презентација и
самостално. Било је и техничких проблема праћења наставе код ученика из подручја
са слабом интернет везом. Међутим, чак и када су ученици били присутни у школи,
у појединим школама је динамика испитивања у тој недељи била напорна и
недостижна, што је резултирало личним фрустрацијама ученика који су навикнути на
свој успех и имају висока очекивања од себе. Проблематична је била и матурантима
који су поред наставе у школи припремали и пријемне испите и све то у тој згуснутој
организацији. Не треба заборавити и недостатак социјализације током године, на које
су сви ученици били принуђени. Одсуство ученика у дому је било приметно ове
године и рад секција је био спровођен у мањем формату и сваке недеље са различитим
ученицима, што није давало могућност континуираног учинка.
Поред васпитног рада са својом групом и дежурстава на нивоу дома, ове школске
године сам водила библиотеку, новинарску секцију, а уређивала сам и инстаграм
страницу радне јединице од фебруара. Била сам у Тиму за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, који се ове године једном
организовао ради решења проблема, док је у октобру радио на презентацији и
планирању рада, што је презентовано на Педагошком већу. Била сам у жирију за
Светосавски литерарни конкурс. Такође, током године сам ученицима пржала
инструктивну помоћ из српског језика, најчешће за обраду лектире. Писала сам
текстове за сајт дома и координирала у постављању текстова из наше радне јединице
на сајт установе.
VIII васпитна група
васпитачи Невена Думановић (април-јун Немања Марковић)
И на почетку и на крају школске године групу је сачињавало 23 ученика (једна
ученица је напустила дом, а усељена је друга ученица).
Ученици 8. васпитне групе похађали су 8 школа: Медицинску школу Звездара (14
ученика), Зуботехничка школа (3 ученика), Медицинска школа Београд (2
ученика), Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Геодетска школа, Грађевинско
техничка школа, Техно-арт, Музичка школа „Јосиф Маринковић“ (по 1 ученик).
Просечна оцена групе на почетку школске године је била 4,77, док је на крају
школске године она 4,50.
Један ученик је награђен поводом учешћа у Литерарном конкурсу у установи, две
ученице су награђене на Фото конкурсу установе, док су 3 ученика добила
васпитно-дисциплинске мере (2 укора и 1 укор пред искључење).
За васпитни рад планирано је 35 тема, док су због специфичне ситуације током
школске године реализоване 32 теме. Акценат је стављен на теме: Процес
адаптације на нову средину, јер је тај процес био отежан због одсуства ученика из
дома сваке друге недеље. Такође, на тему: Анализа школског успеха на
класификационим периодима, уз осврт на факторе који су помогли бољи успех
ученика, као и отежавајуће факторе и чиниоце самог процеса учења које је могуће
унапредити. Коначно, радило се нешто више на теми Стрес и начини његовог
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превазилажења, у контексту прилагођавања промењеним околностима живота у
дому, отежане адаптације, немогућности упознавања вршњака у дому и школи,
али и у ситуацији самосталног учења код куће, без помоћи и објашњења
професора и бриге за сопствено и здравље својих најближих.
У периодима преласка наставе на онлајн метод, са ученицима се комуницирало
путем телефона и друштвене мреже вибер, махом индивидуално, али и кроз вибер
групу са свим ученицима (прослеђивање материјала, размена битних
информација
и
сл.)
Индивидуални рад са ученицима тицао се свих аспеката живота и рада ученика:
од начина провођења слободног времена, подршке ученицима, похвале, али и
опомене, питања собне хигијене до мотивисања ученика, упознавања са
техникама саморегулисаног учења, школском успеху, као и односу са породицом,
здравственом стању, интересовањима ученика. Такође, неке теме васпитног рада
обрађене су на овај начин, као што су: Осећања, Самопоуздање, самопоштовање,
Важни „други“, Дружење и вршњачка помоћ, Борба против стреса итд.
Одржана су два састанка васпитне групе и обрађене су теме: Права обавезе и
одговорности ученика у Дому, Анализа успеха на класификационим периодима,
Значај
поштовања
епидемиолошких
мера.
Сарадња са родитељима је почела приликом усељења ученика, информисањем
родитеља о свему значајном за живот и рад у дому и договором о даљој сарадњи,
а настављена је током школске године кроз размену различитих информација
везаних за функционисање дома и саме ученике: о њиховом здрављу, успеху,
проблемима,
одласцима
кући
и
сл.
Сарадња са школама које ученици похађају одвијала се на класификационим
периодима, увидом у успех ученика, углавном са одељенским старешинама, али
и
са
социјалним
радником
Медицинске
школе
Звездара.
Ученици су учествовали у раду следећих секција: Фото, Литерарна, Новинарска и
Ликовна секција, а васпитна група је имала и своја два представника у раду
Ученичког
парламента.
Васпитачица је била члан Тима за превенцију злоупотребе психоактивних
супстанци и у оквиру тог тима представила његов рад и важне документе на
седници педагошког већа. Такође, учествовала је у организовању предавања
Црвеног крста о опасности од дрога, за све заинтересоване ученике.
IX васпитна група
Немања Марковић
-

На почетку школске године 24 ученика; током године две ученице
напустиле (З. П и З. П), а једна се уселила (А. Л.), 23.
Успех ученика на почетку школске године био је 4,74, док је на крају
школске године он 4,66.
Електротехничка школа „Никола Тесла“ (2), Геодетска школа (2), АТШ
(1), Медицинска „Звездара“ (10), ФФШ (3), VI београдска гимназија (3) и
Текстилна школа (2).
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Седморо први разред, седморо други разред, шесторо трећи и четворо
четврти. На почетку школске године, просечна оцена ученика била је 4,74.
Планирани број васпитних тема – 35, реализованих током школске године
-33. Због специфичности онлајн наставе теме: „Пажња и концентрација“,
„Планирање учења и учење по плану“, „Мотивација за учење“, „Здрави
стилови живота“, „Стрес и начин његовог превазилажења“, „Организација
слободног времена“, обрађиване су у више наврата како би се стекао што
бољи увид у методичност рада, начин учења и савлађивања градива. У
складу са начином живота током онлајн наставе, акценат је такође стављен
на тему „Здрави стилови живота“ и „Организација слободног времена“ у
циљу што лакшег и квалитетнијег савлађивања стресних ситуација.
Начин реализације: према плану, групни чет, рад у паровима и
индивидуални рад.
Индивидуални рад: телефонски позиви, вибер, упућивање на сајт
Установе.
Појачан васпитни рад са учеником Н. Т. који је био свеобухватан, врло
темељан; с обзиром на комплекност емотивно-психолошког стања у којем
је ученик био више од два месеца. У читав процес укључени су били:
педагог, управник и координатор за васпитни рад.
Број састанака је био „релативан“ због специфичности ситуације: два су
органозована у „комплетном саставу“ док су у више наврата спроведени у
саставима од седам до 12 ученика. Теме на којима је био акценат: „ Права,
обавезе и одговорности ученика у дому“, „Стратегија учења“, „Пажња и
концентрација“, „Чиниоци школског успеха и неуспеха“, „Толеранција и
разумевање различитости“, „Утицај вршњачке групе, вршњачко насиље“,
„Организација слободног врмена“, „Безбедност у дому“, „Превенција
дискриминације“.
Сарадња са родитељима углавном заснована на праћењу успеха, процесу
адаптације на домску средину... Са једним родитељем, ученика Н. Т,
сарадња је била интензивнија и подразумевала је долазак у дом и разговоре
на разне теме које се односе на социјалну интеракцију; предрасуде и
стереотипе, морал и вредности.... Препоруке су се односиле на
интензивнији вид сарадње са школским психологом; у моментима када је
ученик имао великих социјално-психичких проблема, размишљало се и о
даљим корацима у смислу одласка код психијатра...
Чињеница да је већина ђака примереног владања и успеха који је показатељ
систематичног рада и јасно уложеног труда, сарадња са школом била је
уобичајена.
У току школске године водио сам секцију малго фудбала и заједно са
колегиницом Сузаном Николић, новинарску секцију. Специфичност у
околностима пандемије налагала је да активност у секцији малог фудбала
буде ограничена, али без обзира на то, број активних ученика био је између
осам и 12. У новинарској секцији, број ученика био је између четири и
осам.
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Ученици су били активни у више секција: одбојкашка, стрељаштво,
ликовна, декупаж, мали фудбал, кошарка, литерарна, фото секција...
Ученица А. Ј. награђена је за квалитет написаног рада на домском
такмичењу. Ученик А. А. постао је јуниорски репрезентативац Србије у
малом фудбалу.
Пандемија и режим рада у складу са околностима утицао је на многе
аспекте живота ученика и дао нам јасан увид у неопходност интензивније
социјалне интеракције. Примећена је, периодично: пасивност, безвољност,
дезоријентисаност, мањак мотивације, као и обриси депресије због
повећане статичности и немања довољно знања и мотивације како да се на
квалитетан начин употпуни слободно време. Требало би, наредне школске
године, да се пронађу нови модели групне интеракције; можда увести и вид
рекреације који би подразумевао разне друштвене игре на отвореном...
Примећен је пораст интересовања за пикадо; у складу са тим, у пар наврата
је организовано „гађање“ на отвореном, у дворишту и реакција ученика
била је крајње позитивна.
Од средине априла, па до краја школске године, због чињенице да је
колегиница Невена Думановић оправдано одсутна, упоредо сам водио VIII
и IX васпитну групу. Колегиница Думановић несебично ми је помагала кад
год ми је био потребан неки савет, информација, контакт телефон
родитеља или разредног старешине. Веома сам задовољан начином и
суштином сарадње са ученицима из VIII васпитне групе. Рад је био, како
индивидуални, тако и у малим групама, уз јасан вид поштовања и
уважавања интегритета и ауторитета васпитача.
Као што сам већ споменуо; водио сам две секције: мали фудбал и
новинарска, у специфичним околностима проузрокованим корона
вирусом, тачније пандемијом.
X васпитна група
Мирјана Илић

-

I
8
-

-

На почетку 24 ученика, на крају 21. Једна ученица је напустила дом и
потпуно прешла на online наставу.
Разред
II
III
IV
6
7
3
Ученици 10. васпитне групе ишли су у следеће школе: Архитектонско
техничка, Медицинска школа Звездара, VIII београдска гимназија, VI
београдска гимназија, Геодетско-техничка школа, Зуботехничка школа, V
београдска гимназија, Геолошко-хидрометеролошка школа „Милутин
Миланковић”, Фармацеутско-физиотерапеутска школа.
Просечна оцена на почетку школске године је 4,81, а на крају 4,56.
Двојица ученика имају награду са Фото конкурса, а ниједан ученик нема
изречену васпитно-дисциплинску меру.
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Укупно је планирано 35 тема, а реализоване су 32, од тога:
Из прве области – планирано и реализовано 5, из друге планирано и
реализовано 8, из треће области планирано је 14, реализовано 13, а из
четврте је планирано 8, а реализовано 6.
С обзиром на специфичну ситуацију у којој се одвијала ова школска година
и препоруке са почетка рада, посебан акценат дат је на следеће теме:
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално
здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког простора), као и Online
настава. Разлог је епидемиолошка ситуација и комбиновани систем
наставе који се спроводио током ове школске године. Ученици су
континуирано упућивани на мере превенције и који су то начини да
побољшају своје здравље. У оквиру теме Online настава ученици су
оспособљавани за лакше функционисање у другачијем систему наставе у
односу на претходне школске године.
Имајући у виду већ поменуте околности, реализација тема из Годишњег
програма пратила је препоруке за рад за ову школску годину. За све време
док су ученици имали комбиновану наставу, васпитни рад се одвијао у
складу са планом, уз помоћ електронску комуникацију за време недеља
када су ученици код куће (уз помоћ телефонских разговора, viber
комуникације, е- mail, смс-а...). Ради брже комуникације и правовременог
обавештавања, формирана је viber група са свим ученцима групе. За време
када је непосредан рад био могућ, с ученицима се пре свега радило
методом индивудуалног рада и мале групе. Током ове школске године
настава се два пута одвијала само помоћу online метода. Тада се са
ученицима комуницирало телефоном, viber-ом, смс-ом... Теме које су том
приликом обрађиване тицале су се, с једне стране очувања здравља и мера
превенције, а с друге стране су имала за циљ пружања подршке у учењу,
организовању сопственог времена, као и пружања подршке у циљу лакшег
превазилажења стреса услед изолације или обољевања и заражавања
ученика или чланова њихових породица.
Што се тиче индивидуалног рада, у условима комбиноване наставе
индивидуални рад с ученицима обављао се на два начина - непосредно и
уз помоћ метода електронске комуникације. Константно је разговарано о
најширем спектру проблема са којима се сусрећу адолесценти,
освешћивани су методи решавања комуникацијских проблема, као и
проблема у учењу и организацији свог времена. У току ове школске
године није било потребе за појачаним васпитним радом ни са једним
учеником из десете васпитне групе.
Одржано је четири састанка васпитне групе. Тема на сваком од састанка
била је епидемиолошка ситуација, мере превенције и заштите. Такође,
ученици су констатно мотивисани да редовно одржавају личну и хигијену
простора, што су они и чинили.
Континуирана сарадња са родитељима је неопходан део успешног
васпитног рада. С обзиром на околности и потребу континуираног
обавештавања родитеља, формирана је viber група, захваљујући којој је
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комуникација с родитељима одвијана несметано. С друге стране, рад с
родитељима одвијан је индивидуално, и то непосредним дијалогом и
телефонским разговорима. Теме су биле адаптација ученика, школски
успех, мањи проблеми у понашању ( одржавању собне хигијене),
социјализација у дому и школи, мањи здравствени проблеми појединих
ученика. Сарадња с родитељима била је успешна.
У оквиру сарадње са школама које похађају ученици десете васпитне групе
комуникација се одвијала путем телефонских разговора, e-mail
дописивања и viber комуникације. С обзиром на то да ученици нису имали
већих проблема у понашању, фокус комуникације био је усмерен на
школске резултате, као и организацију рада у школи у смислу
неопходности боравка ученика у дому ради присуствовања практичној
настави. Такође, након што је потврђена Ковид -19 инфекција код М.М.
све разредне старешине ученика из собе у којој је ученик боравио,
обавештене су о неопходности 14-дневне изолације. Сарадња са школом
одвијала се и путем увида у електронски дневник.
Ученици 10.васпитне групе учествовали су у раду следећих секција:
литерарна, фото, ликовна и декупаж. Ученице М.М. и А. Ј. Учествовале су
на литерарним конкурсима. Ученици Л.С. и Б.Л. освајали су награде и
похвале на фото конкурсима одржаним ове године. Укупно је 7 ученика
учествовало у раду секција у дому,с тим што се морају узети у обзир
ограничене могућности рада у спортским секцијама дома.
Четворо ученика су били представници групе у Домском парламенту.
Од октобра до марта месеца учествовала сам у припреми рада за мартовско
учешће на Међународном конгресу васпитача у организацији Заједнице
ученичких домова Словеније са темом Толеранција као изазов домског
живота. Конгрес је одржан помоћу електронске платформе Zoom у
периоду од 25.3-26.3.2021. године. Учешће је било плодотворно и донело
нова сазнања и идеје за будући рад.
С обзиром на околности у којима се одвијала школска година –
комбинована настава, два прекида редовног одржавања наставе и рада с
ученицима на даљину, реализација Годишњег плана и програма рада може
се сматрати успешном. Сви ученици в.групе су успешно адаптирани на
домски контекст и начин живота и сви су успешно завршили школску
годину ( највећи број ученика остварио је одличан школски успех). Такође,
понашање ниједног ученика није било предмет рада Дисциплинске
комисије што говори у прилог тези да су сви успешно адаптирани на
домски начин живота. Могућности рада и корекције за следећу школску
годину зависиће од епидемиолошке ситуације и начина одржавања наставе
у школама, самим тим и начином боравка ученика у дому. Нове идеје и
начин рада огледаће се у променама планираним за рад литерарне секције.
У току школске 2020/2021.године учествовала сам у раду литерарне и
библиотечке секције, те била члан Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
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Литерарна секција радила је континуирано током целе школске године.
Десет ученка били су активни у писању радова који су објављивани на
Инстаграм страници секције domskaprica_karadjordje, као и на интернет
страни Ученичког центра Београд. Одржана су два литерарна конкурса на
нивоу установе – Светосавски и Литерарни конкурс на нивоу установе. Н.
М. освојила је треће место на Светосавском конкурсу, С. К. друго место на
Литерарном, а А.Ј. специјалну похвалу жирија на истом такмичењу. Током
целе школске године с ученицима се радило на анализи написаних радова,
мотивисању да пишу и критички сагледавају своје стваралаштво.
Комунукација с ученицима била је непосредна и електронска ( e mail и
viber). Фокус рада померио се с групног на индивидуални, што је дало
значајно боље резултате.
Реализација рада библиотечке секције одвијала се у сарадњи са
колегиницама Сузаном Николић и од новембра Грозданом Гаћешом.
Ученици су углавном користили библиотечки фонд за читање књига из
опуса школске лектире, али и за читање дела ваннаставног опуса, као и
различитих речника страних речи и израза. С друге стране, колеге су
користиле богати фонд стручне литературе ради припреме васпитних тема
и стручних усавршавања. Укупно су издате 262 књиге. Одржана су три
састанка са стручним сарадником задуженим за рад библиотеке –
Мирјаном Митић, са којом су договорени кораци и предлози за
побољшање читања, коришћења библиотечког простора и активније
учешће свих ученика.
У оквиру рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања на Педагошком већу одржаном 28.10.2020.
чланови Педагошког већа упознати су са документима и процедурама у
вези са могућим проблемима и недоумицама који се односе на рад Тима,
те делова одговорности сваког члана П. већа. Тим је имао један радни
састанак, одржан 7.6.2021. када је разматрана пријава ученика С.К. Тим је
једногласно донео закључке и дао предлог мера који се могу спровести у
циљу решавања проблема.
У периоду од 17.1.2021. – 12.2. обављала сам дужност председника
Дисциплинске комисије услед одсуства због боловања задужене
колегинице. Одржан је један састанак.
Решењем директора била сам члан жирија за Светосавски литерарни
конкурс.
Током протекле школске године била сам одређена да будем ментор
колегиници – приправнику, Милици Петровић. Она је упућена у све
сегменте рада васпитача, а сарадња се одвијала на обострано задовољство
и трајала је континуирано током целе школске године.
О раду је вођена евиденција васпитног рада у Дневнику рада васпитача и
педагошкој свесци.
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XI васпитна група
Васпитачи Сања Ребић, Марина Радовић (април-јун)
Број ученика:
На почетку године био је 25. Дом је напустила једна ученица (К.А)
13.10.2020.
Структура ученика по разредима:
Први разред: три ученика, други разред: девет ученика, трећи разред: пет
ученика, четврти разред: седам ученика
Структура ученика по школама:
Геодетска техничка школа: четири ученика, Медеицинска школа: десет
ученика,

Зуботехничка

хидрометеоролошка

школа:

школа:

три

четири

ученика,

ученика,

Геолошко-

Фармацеутско-

физиотерапеутска школа: један ученик, Математичка гимназија: један
ученик, Школа за негу лепоте: један ученик
Успех васпитне групе на почетку школске године:
4,58, на крају школске године 4,47.
Награде и казне:
Ученица Д.С. проглаашена је за најматуранта. Ученик М.П. добио је
васпитну меру укора због одласка на рођендан у време пандемије и лажног
одјављивања.
Планиране теме:
Адаптација на живот у дому: 5, Учење и школска успешност: 8, Животне
вештине: 12, Живот у заједници: 11
Реализоване теме
Адаптација на живот у дому: 5, Учење и школска успешност: 8,Животне
вештине: 11, Живот у заједници: 4
Поновљене теме
Због специфичности школске године и комбиноване наставе као и
потпуног преласка на наставу на даљину у децембру, марту и априлу
инсистирало се на темама које су погодне за оставривање у условима
пандемије. Такве теме су праћење тока и резултата учења, анализа
школског успеха, професионални развој, помоћ вршака у учењу. Начин
реализације тема такође је зависио од ситуације и присуства ученика. У
условима наставе на даљину теме су оставриване најчешће уз помоћ Вибер
групе са ученицима као и индивидуално, телефонским разговорима.
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Састанци васпитне групе
Током шкосле године одржана су четири сатанка. Прва три састанка
одржала је колегиница Сања Ребић. На првом састанку акценат је стављен
на међусобно упознавање ученика, на организацију живота и рада у дому,
формирање собног колектива и говорило се о правима и обавезама
ученика. На другом састанку највише пажње посвећено је мерама за
спречавање ширења вируса. Трећи састанак је одржан на даљину.
Разматрали су се начини учења у новонасталим околностима и анализиран
је постигнута успешност. Четврти састанак је био посвећен упозмавању са
новом васпитачицом. Ученици су информисани о начину васпитног рада,
анализиран је постигнут успех, ученици су мотивисани да учествују у
секцијама и предстојећем фото и литерарном конкирсу.
Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима се најчешће односила на разговоре о понашању и
успеху ученика и на подсећања на постојање дуговања. Разговори су
обављани и путем вибера у виду дописивања и одговра на краћа питања и
у виду телефонских дужих разговора. Није било специфичних разговора.
Учествовање ученика васпитне групе у секцијама и комисијама
Шах: један ученик (Д.М). Декупаж: две ученице (Т.Ц, А.Т). Парламент:
једна ученица (Д.С.). Чишћење дворишта и ношење ствари: три ученика
(Л.П.Б, М.П, Д.П.).
Активност васпитача на нивоу радне јединице
-

У мају је покренута нова, Декупаж секција.

-

Жирирање на Литерарном конкурсу обављено је 25. маја заједно са
Мирјаном Митић и Исидором Обрадовић. Жири је био једногласан када је
реч о најквалитетнијим радовима. Прво место заузео је рад П. Г.Месечева
прича, Друго место освојила је М. М. из РЈ Стеван Чоловић са причом
Само небо зна. Треће место припало је песми Реч С. К. из РЈ Карађорђе.
Специјалну похвалу за причу Хладно ми је, а јунско је поподне понела је А.
Ј. из РЈ Карађорђе.

-

Инструктивни рад односио се на помоћ ученицима приликом савладавања
градива из књижевности. Анализиране су Змајеве збирке Ђулићи и Ђулићи
увеоци, Костићева Santa Maria della Salutе, Енциклопедија мртвих Данила
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Киша, Балзаков Чича Горио, анализирани су ликови из Ромеа и Јулије.
Говорило се и о поетичким одлликама епохе хуманизма и ренесансе као и
романтизма и реализма.
XII васпитна група
Миона Ерцег
*На почетку школске године имала сам 24 ученика у групи, али услед
пресељења ученице у иностранство и ранијег напуштања Дома од стране
матуранта (на почетку другог полугодишта), на крају школске године у
Дому је било 22 ученика.
*На почетку школске године структура ученика по школама била је
следећа:
- 1 ученик из школе „Раде Кончар“
-1 ученик из Шесте београдске гимназије
-2 ученика из Архитектонске школе
-1 ученица из Четрнаесте београдске гимназије
-1 ученица из Зуботехничке школе
-1 ученик из Осме београдске гимназије
-4 ученице из Фармацеутско-физиотерапеутске школе
-13 ученика из Медицинске школе на Звездари
и то: 10 ученика првог разреда,7 другог,3 трећег и 4 четвртог разреда
У другом полугодишту сам добила ученика Геодетске школе а остала без
ученика из „Раде Кончара“ и Шесте гимназије ....тиме се структура по
разредима променила те школску годину завршава 11 ученика прве
године,5 друге,3 треће и 3 четврте године.
*Донет успех ученика је био 4,77
*Награде и казне у оквиру васпитне групе: награда за најуреднију женску
собу током месеца више пута у току године –соба 314, као и награда за
најуреднију собу у Дому на годишњем нивоу –соба 123.
Један ученик је добио казну укор.
*Планиране и реализоване теме по васпитним областима:
I- 8 од 8, II-10 од 10, III- 8 од 9 и IV- 4 од 8
*Поновљене теме у току школске године: Мотивација за
учење,Организација слободног времена,Стрес и Планирање учења и учење
по плану.Разлог понављања били су измењени услови васпитног рада
услед пандемије ковида. Изабране теме су тада биле најадекватније
ситуацији када су ученици били при онлајн настави код својих кућа.У том
периоду обрађене су и одређене теме према плану јер су се поклапале са
проблематиком онлајн наставе и боравка ван Дома.Контакт са ученицима
сам остваривала путем порука,вибера и телефонских позива.
*У периоду боравка ученика у Дому сваког месеца сам обављала
индивидуалне разговоре са свим ученицима-са појединцима су поновљени
разговори услед битности тематике.
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*Појачан рад сам имала са једним учеником услед његовог добијања казне
укор.
*Одржала сам два састанка васпитне групе(сваки пут из два дела,по
половина ученика због епидемиолошких мера). Акценат је био на темама:
Функционисање Дома у измењеним околностима услед ковида,
Упознавање са правилима која се морају поштовати ради спречавања
ширења епидемије, Организација учења при онлајн настави(предности и
мане), Мотивација за учење при онлајн настави.
*Сарадња са родитељима: Са већином родитеља остварен је контакт још
приликом усељења ученика у Дом док је касније, током школске године,
контакт телефонским путем остварен са свим родитељима( углавном на
моју иницијативу). Разговори су вођени у циљу размене информација( и
пружања информација) о адаптацији ученика на домске услове живота,
напредовању ученика у школи, о текућим проблемима и владању ученика
у Дому као и сналажењу ученика у условима комбиноване и онлајн
наставе.Такође, родитељи су углавном били заинтересовани за успех
ученика у смислу шанси за улазак у Дом наредне школске године.
*Сарадња са школама је била ограничена (обилазак школа није био
дозвољен) услед епидемиолошких мера тако да сам обављала телефонске
разговоре са разредним старешинама( онима који су хтели да дају број
телефона).Одличну сарадњу остварила сам са социјалним радником
Медицинске школе који је имао разумевања и омогућио ми тачан успех
ученика до којег, у супротном, не бих дошла на време. Повод за разговор
са разредним старешинама били су класификациони периоди, увид у
оцене, текући проблеми ученика, адаптација на школу и комбиновану
наставу. Поједини наставници ми нису одговарали на поруке и позиве тако
да сам увид у оцене њихових ученика извршила увидом у електронски
дневник (на основу снимака које су ми проследили ученици).
*Епидемиолошка ситуација није дозвољавала рад секција тако да су
заинтересовани ученици били ускраћени за спортске активности и сарадњу
са Програмском службом. Крајем школске године је почела са радом
декупаж секција на коју је редовно ишао један мој ученик.
*Закључак извештаја васпитног рада: Околности у којима се одвијала
настава, а самим тим и боравак у Дому, нису омеле ученике прве године
да се успешно адаптирају на колективни смештај и остваре изузетан успех
у школи као и одличан однос са васпитачем (и поред комбиноване наставе
и боравка ученика у Дому сваке друге недеље). Жал остаје једино за
нереализованом секцијом аеробик која је лепо стартовала на почетку
школске године али се није наставила из здравствено безбедносних
разлога.
*Дисциплинска комисија- Присуствовала сам на 12 састанака ове комисије
где су обављени разговори са ученицима и њиховим родитељима.
*Инструктивна настава из енглеског језика одржана је осам пута док је
сарадња са Програмском службом остварена два пута (посета Музеју
чоколаде и Тропикаријуму).
*Била сам задужена за секцију Аеробик.
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XIII васпитна група
Маја Пуповић
Број ученика у групи на почетку школске године био је 22, а на крају 20 пошто
су од јуна дом напустиле једна ученица четвртог и једна трећег разреда. На
почетку године, 9.9.2020. дом је напустила једна ученица првог разреда која је
уписала гимназију у месту становања.
Структура ученика по школама:
Медицинска школа Звездара: 7 ученика, први р. 2; други р. 2; четврти р. 3
Фармацеутско-физиотерапеутска школа: 4 ученика, први р. 2; други р. 1; трећи
р. 1
Архитектонска школа: 4ученика, први р.1, други р.2, трећи р.1
Гимназија Свети Сава: 3 ученика, први р. 2, други р.1
Техно арт Београд: 2 ученика, други р. 2
Угоститељско-туристичка школа: 1 ученик, други р. 1
Зуботехничка школа: 1 ученик, трећи р. 1
Успех групе на почетку школске године био је 4,67, а на крају 4,42. Број ученика
са дисциплинским мерама, једна ученица другог разреда са мером Укор.
Број планираних тема је био 35, а реализованих 32. Прва област пет планираних
и реализованих, друга област осам планираних и реализованих, трећа област
четрнаест планираних и дванаест реализованих, четврта област осам планираих
и седам реализованих. Три теме нису реализоване доком децембра и априла.
Посебно акцентоване теме су:
1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање-како
видим себе.
2. Вредности- индивидуалне и општеприхваћене
3. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
4. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Поновљене су две теме у периодима када Дом није био отворен за ученике, у
децембру и априлу. То су Праћење тока и резултата учења и Стрес и начини
његовог превазилажења.
Теме су реализоване према плану у мањим групама и индивидуалним
разговорима, методама: поучавања, подстиацања и дискусије. Због онлајн
наставе, а посебно током децембра и априла комуникација се одвијала СМС
порукама, телефонским разговорима и упућивањем на сајт установе.
Одржана су три састанка групе. Први са тематиком актуелне епидемиолошке
ситуације и мерама које спроводи Дом. Други са тематиком Ток и резултати
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учења и чиниоци школског успеха, о потешкоћама током онл наставе, а посебно
проблемима мотивације.
Сарадња са родитељима је одржавана редовно, а посебно са родитељима: М.К.
због пада школске успешности у мају. Са И.В. због учињеног прекршаја- пушења
у туђој соби. Са А.К. због изостајања из школе и пада успеха, у сарадњи са
разредним страрешином, коме су се родитељи слабо одазивали. Са Л.З. током
продуженог периода адаптације у првом полугодишту, са М.Л. због
забрињавајуће мршавости са циљем постизања стабилности и оснаживања. Са
С.Н. због отежаног здравственог стања- хронични артритис. Са М.Н. због отежане
финасијске ситуације и честих кашњења месечних уплата.
Сарадња са школама је била ређа од уобичајене због чињенице да у школама нису
биле пожељне посете. Обављана је комуникација са разредним старешунама СМС
порукама и телефонским разговорима и то посебно са разредном А.К. због
изостајања из школе и слабијег успеха. Школски успех је праћен увидом у
електонски дневник.
Учествовање ученика васпитне групе у секцијама: Шах секција - 5 ученика,
ликовна секција - 2 ученика, новинарска - 1 ученик, здравствени клуб - 1 ученик,
кошарка - 1 ученик. Три ученика су учествовала у активностима добре воље.
Ове године је већи број ученика присуствовао тематским обрадама и
организована су два приказа рада у групи.
Секција за коју сам била одговорна је Шах.
XIV васпитна група
Милица Петровић
-

-

Број ученика на почетку школске године је 23, на крају крају 22. 2 ученика
су напустила дом, а 1 ученица је накнадно уписана у дом.
Структура ученика по школама: 11 ученика Медицинска школа – Звездара,
6 Архитектонско техничка школа, 1 Геодетска школа, 1 Правно-пословна
школа, 1 Зуботехничка школа, 1 Фармацеутско-физиотерапеутска школа,
1 Пета београдска гимназија, 1 ученик Техноарт Београд школе.
Структура ученика по разредима:10 ученика I године, 3 ученика II године,
7 ученика III године, 3 ученика IV године.
Током године су две ученице прве године АТШ-а напустиле дом, док се у
дом накнадно уселила ученице друге године Седме београдске гимназије.
Успех васпитне групе на почетку школске године је 4,66 док на крају
године он износи 4,39.
Три ученика су кажњена укором.
Акценат је био на темама: Права, обавезе и одговорност ученика у дому;
Процес адаптације на нову средину; Конструктивна комуникација, узроци
проблема у комуникацији; Online настава; Планирање учења и учење по
плану; Мотивација за учење; Стрес и начини његовог прњвазилажења;
Помоћ вршњака у учењу; Осећања; Здрави стилови живота; Развијање
културних навика; Асертивна комуникација; Праћење тока и резултата
учења.
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Поновљене теме: Стрес и начини његовог превазилажења; Стратегије
учења. (Због наставе на даљину коју су деца похађала током године, стално
су били изложени стресу због нагомилавања школских обавеза)
Већина тема је реализована према плану, путем индивидуалних разговора,
разговора у собном колективу, малој групи. Неке теме су поновљене у виду
радионице. Током Online наставе теме су одрађене путем телефонских
разговора и у WhatsApp групи.
Индивидуални рад је трајао током целе године са свим ученицима групе.
И током наставе на даљину смо били у контакту путем телефонских
разговора и заједничке групе за комуникацију. Ученици су редовно
упућивани на сајт установе како би тамо пронашли њима потребне
информације, као и да читају текстове које су васпитачи писали,
сматрајући их занимљивим и прилагођеним узрасту и интересовањима
ученика. Теме о који се разговарало су: подстицање на редовно
извршавање школских обавеза; план учења и поправљање оцена;
понављање правила која се морају поштовати; хобијима и дневним
активностима; начинима превазилажења стреса.
Појачаног васпитног рада је било код ученика упућених на Дисциплинску
комисију. Код М.В. због односа према васпитачу и неодговорног односа
према обавезама према дому и васпитачу. Са Н.Т. се разговарало о премени
ставова и погледа на живот, поштовању правила и обавезама у дому.
Појачан васпитни рад је обављен у сарадњи са стручним сарадником дома.
Оба ученика су упућена на разговор код педагога.
Одржана су три састанка васпитне групе, сваки из два дела како би сви
ученици групе били у прилици да им присуствују. Инсистирало се на
упознавању ученика са Правилником о правима, обавезама и
одговорностима ученика у Дому ученика средњих школа и Кућног реда
Дома.
Родитељима су благовремено прослеђиване тражене информације:
понашање и владање ученика у дому и школи, школски успех, цена
смештаја на месечном нивоу, актуелним проблемима и ситуацијама.
Сарадња је била коректна и сврсисходна. Уважавали су моје сугестије и
поштовали обавезе према дому. Комуницирали смо путем позива и порука.
Током читаве школске године сам сарађивала са ПП службом или
разредним старешинама свих ученика, у циљу праћења успеха и понашања
у школу. Због лоших оцена, негде је та сарадња била интензивнија(М.В. и
Н.Т.)
Ученици су учествовали у декупаж, ликовној, литерарној и новинарској
секцији(6 ученика). Ове године је избор секција био ограничен због
немогућности организовања спортских секција. А.А. је учествовала у раду
Парламента као представник наше групе.
Ученици су изражавали спремност да помогну у друштвено корисном
раду(ношењу постељина за потребе хостела и ношењу хемије
хигијеничаркама).
Сматрам да смо ову школску годину успешно привели крају. Било је
потребно прилагођавати се новонасталим ситуацијама, али уз труд и
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спремност ученика на сарадњу васпитни рад је спровођен и током наставе
на даљину. Период адаптације ученика прве године се одужио због честих
одлазака кући. Следеће године ћу се трудити да са децом у већој мери
учествујем у активностима ван дома, како бих их упознала и у таквом
окружењу. Ове године нам је то, нажалост, било ускраћено.
Секција Пливање није организована ове школске године због
епидемиолошке ситуације. Програмска служба је кренула са радом, али је
обустављена услед забрана окупљања одлуком Кризног штаба.
Учествовала сам у Комисији за Штету и Дисциплинској комисији.

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА У РЈ“ КАРАЂОРЂЕ“ У ШКОЛСКОЈ
2020/21.
Здравствена секција
Здравствена секција због епидемиолошке ситуације и он лине наставе није радила
у пуном обиму, а имала је 15 састанака. Поред уобичајеног упознавања са
програмом секције као и анимирањем ученика за рад у истој и ове године највеће
тежиште била је заштита ученика у дому и ван дома од ковида 19- односно
поштовање и примена епидемиолошких мера (хигијена руку,ношење и правилна
употреба маски,држање социјалне дистанце,проветравање и др...) Кроз
индивидуални рад и са малом групом обрађене су теме: о значају опште и личне
хигијене,правилној употреби лекова,превенција од инфективних болести и
епидемија у домским условима,упознавање са здравственим установама у
Београду, значај правилне и уравнотежене исхране као и поремећаји у
исхрани,стрес и депресија као болести савременог човека који је све више
присутан у популацији младих. Из истих, оправданих разлога на Педагошком
већу у априлу месецу представила сам презентацију „Ментално здравље младих“
коју сам припремила и реализовала у сврху стручног усавршавања. Често
обрађивана тема у циљу повећању свести јесте значај физичке активностиодносно формирање позитивног става према физичком вежбању и промовисање
физичке активности као део здравог начина живота.
За време онлајн наставе ученици су упућивани на праћење сајта дома где су
едукативним садржајима обележени важни датуми за људско здравље
(међународни дан против пушења,дан здравог срца,дан борбе против сиде и
многи други).
У мају месецу урађен је пано на тему „Ментално здравље младих у време
пандемије“-искуства,утисци и резултати истраживања из 2021 са саветима за
превазилажења стреса током епидемије.
Такође, по захтеву координатора васпитне службеса колегиницом Слободанком
Марић задужена сам за План и програм Здравствене секције на нивоу установе, за
следећу школску годину(предат).
Била сам задужена за две секције: Здравствени клуб и Домска башта, а била сам и
председник дисциплинске комисије за ову школску годину.
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Фото секција
У току школске године одржана су 2 Фото конкурса, интерни и у оквиру
Установе, а са ученицима, члановима секције одржано је. 6 састанака. Рад Фото
секције ове школске године почео је прославом Дана Дома, када су на инстаграм
страницу постављене фотографије живота у дому из перспективе ученика,
чланова секције. Осмишљено је интерно такмичење и домски жири (дипломирани
историчар уметности и дипломирани вајар) одабрао је набоље фотографије, а
ученици су награђени књигама. Због прекида редовног рада школа, па и дома,
сарадња са члановима секције је у периодима онлајн наставе настављена путем
инстаграм странице Кроз домски објектив. У току школске године на састанцима
са члановима секције (њих 9), ученици су били упознати, кроз слику и реч о:
Предлозима тема за фотографисање за тај месец
Договору о начину рада секције
Размењивана су искуства и афинитету у фотографисању
Ученици су упућивани у нека правила композиције у фотографији (садржај
и форма фотографије, уобичајене грешке композиције и правила као што
је правило трећине, симетрија, водеће линије, урамљивања, перспектива,
испуњавања слике, важности позадине, улоге боје),
- Ученици су увођени у основне појмове фотографије (експозиција, бленда,
брзина затварача, ИСО вредности)
- Ученици су поучавани стратегијама које помажу фотографисање напољу
(модови фотографисања напољу – панорама, портрет, ХДР и др. „златни
сат“ за фотографисање, облачно време као предност, као и период после
кише, сенка, линија хоризонта и сл.)
- Ученици су мотивисани да учесвују у фото конкурсу који је организовала
Установа и дискутовано је о најинтересантнијим темама и факторима који
фотографију издвајају од других и од обичне сцене чине посебну слику
- Учествовано је у жирирању фотографија послатих поводом фото конкурса
Установе и том приликом 4 од 6 ученика РЈ „Карађорђе“ је награђено и
исто толико похваљено.
- Фотографије које су слали ученици постављани су на инстаграм страницу
секције Кроз домски објектив
Коначно, чланови Фото-секције су поставили 2 паноа са фотографијама са
интерног и конкурса у Установи.
-

Стручни сарадник: Данијела Илић
Шах секција
Шах секција је ове школске године имала 16 чланова и то 12 са претходним
знањем и 4 почетника који су прво упућени на правила игре. Функционисала је
отежано углавном због половичног боравка ученика у дому и због оптерећености
школским обавезама током недеље у дому. Углавном је члановима било познато
ко је у дому и са ким могу да одиграју неку парију. Тако су се сами организовали
и јављали о активностима и резултатим партија. Одржан је и један турнир на коме
је учествовало 6 ученика.
Маја Пуповић
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Секција аеробик
Оформљена је у септембру, али сам успела да одржим само пет терминаобуставила сам секцију због немогућности реализације услед честог затварања
Дома, а у периоду боравка ученица у Дому постојао је ризик од ширења ковида
(повећана могућност ширења заразе због физичке активности где долази до
убрзаног дисања,знојења и лаког преноса инфекције).
Миона Ерцег
Јога секција
У току школске године јога секција је обухватила око 10 ученица различитог
узраста и претежно се одржавала у поподневним сатима у просторијама клуба.У
неколико наврата и напољу када су нам временски услови то омогућили.
Јасминка Чолић
Литерарна секција
Радила је континуирано током целе школске године. Десет ученка је било активно
у писању радова који су објављивани на Инстаграм страници секције
domskaprica_karadjordje, као и на интернет страни Ученичког центра Београд.
Одржана су два литерарна конкурса на нивоу установе – Светосавски и Литерарни
конкурс на нивоу установе. Н. М. освојила је треће место на Светосавском
конкурсу, С. К. друго место на Литерарном, а А.Ј. специјалну похвалу жирија на
истом такмичењу. Током целе школске године с ученицима се радило на анализи
написаних радова, мотивисању да пишу и критички сагледавају своје
стваралаштво. Комунукација с ученицима била је непосредна и електронска ( e
mail и viber). Фокус рада померио се с групног на индивидуални, што је дало
значајно боље резултате.
Мирјана Илић
Реализација рада библиотечке секције
Ученици су углавном користили библиотечки фонд за читање књига из опуса
школске лектире, али и за читање дела ваннаставног опуса, као и различитих
речника страних речи и израза. С друге стране, колеге су користиле богати фонд
стручне литературе ради припреме васпитних тема и стручних усавршавања.
Укупно су издате 262 књиге. Одржана су три састанка са стручним сарадником
задуженим за рад библиотеке – Мирјаном Митић, са којом су договорени кораци
и предлози за побољшање читања, коришћења библиотечког простора и
активније учешће свих ученика.
Мирјана Илић
Сузана Николић
Гроздана Гаћеша
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Извештај о раду новинарске секције за школску 2020/2021. годину
Новинарска секција се, заједно са сродним културолошким секцијама, организује
са циљем подстицања стваралачке креативности, културе изражавања,
обликовања културног укуса, развоја критичког мишљења и стварања вредносних
судова, и то кроз читав спектар слободних активности које се спроводе
индивидуално, али и у малим групама.
Ове године је у новинарској секцији учествовало 13 ученика. У прва три месеца
школске године су обрађене теоријске основе новинарства. Теорија новинарства
обухвата и теорију новинарских жанрова као научно-практичну дисциплину која
проучава облике новинарског изражавања и начине њиховог груписања у
жанрове. После уводног предавања о врстама новинарства пажња је усмерена на
новинарство у писаним медијима и обраду теорије жанрова. Обрађени су
информативни, а по свом значају основни облици новинарског изражавања: вест
и извештај. Од аналитичких и истраживачких врста посебна пажња је скренута на
обраду репортажа и интервјуа. Сваки од жанрова је представљен кроз историју
постанка, квалитативно појашњавање појма, садржаја и форме, демонстриран
примерима, а ученици су на секцији увежбавали компресовано писање вести,
описно писање извештаја, рађене су припреме за интервјуе итд.
Круна нашег ангажовања у новинарској секцији, домски часопис „Мозаик“, ове
школске године није реализован због нестабилне епидемиолошке ситуације и
немогућности одржавања такмичења и излагања.
васпитачи Сузана Николић
Немања Марковић
Инстаграм страница РЈ „Карађорђе“
Као што је већина интеракције са ученицима и испољавања креативности у овој
школској години пребачена на онлајн платформе, тако је и новинарска секција
добила инстаграм страницу као поље свог деловања. Од фебруара месеца је
активирана инстаграм страница наше радне јединице „dom.karadjordje“ на којој се
континуирано водила жива комуникација са ученицима током онлајн наставе, а у
током боравка ученика у дому праћене су и објављиване активности из домске
свакодневнице. Током фебруара су обрађене следеће теме и садржаји приказивани
на инстаграм профилу у форми фотографија, краћих и дужих текстова, постера:
Домска другарства (афирмација домских пријатељстава и том приликом су
ученици слали фотографије својих домских пријатеља, цимера и на тај начин
освешћивали важност неговања домских пријатељских веза), Мој домски поглед
(када су ученици слали фотографије погледа с терасе, чиме се подстицала
отвореност ученика ка освешћивању простора у којем бораве и на који гледају с
прозора), Цимерски живот (ученици су слали слике из цимерског живота,
спроведена је и анкета о задовољству тренутним цимерима, као и испитивање о
најчешћим несугласицама са цимерима), Шта слушаш? (ученици су слали песме
својих омиљених бендова од чега је настао музички домски микс песама). Од
битнијих датума обележени су адекватним постерима 14. фебруар, Св. Трифун,
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Дан заљубљених, 15. и 16. фебруар, Дан државности РС (том приликом су
ученици едуковани кроз низ постера са историјским занимљивостима везаним за
овај датум), 21.фебруар, Дан матерњег језика (уочи тог датума је ученицима
промовисан садржај из језичке културе, а на сам дан је одржана и радионица „Игра
речима“). Такође, током месеца су фотографијама демонстриране неке од
слободних активности ученика (игра на домском терену, активности у
летњиковцу итд.)
У марту месецу је обележен Дан жена кроз десетак постера који истичу развој
права жена кроз историју и подсећају на важност поштовања права других, самим
тим и жена током целе године, 20. март, Дан среће, при чему је кроз низ постера
приказано шта представља срећа из перспективе филозофије, науке, али и из угла
ученика, од којих је потражено да наведу ситуације, песме или људе које их чине
срећним. Такође, током марта су обележени и Светски дан шума и Светски дан
поезије, 21. марта, који су спојени у низ заједничких објава у којима су ученици
информисани о значају заштите шумског покривача, али су и подстицани да саде
дрвеће, 28. марта је обележен дан рођења песника Бранка Радичевића, чиме су
ученици едуковани и подстакнути на учење једне од његових песама. Слали су и
своје омиљене песме које знају напамет, а неки ученици су послали и своје прве
песничке радове. Од осталих садржаја урађен је и блок постера о језичким
недоумицама и најчешћим правописним грешкама. Пошто је у марту настава за
све ученике одржавана на даљину, ученици су анкетирани преко инстаграм
прфила о томе шта им је најтеже у настави на даљину, а одговори су објављени у
виду једног постера.
У априлу су обележени 7. април, Светски дан здравља, при чему је у неколико
постера истакнут значај очувања здравља, а 23. априла на Светски дан књиге је
направљен онлајн Књижевни лексикон у који су се ученици уписивали
одговарајући на десет питања на тему својих читалачких навика, а резултати су
објављени у виду објава на страници. Праћене су и свакодневне слободне
активности ученика.Такође, током априла, маја и јуна свакодневно објављиван и
дневни јеловник, при чму су нарочито промовисана нова јела и посластице и од
ученика тражена повратна информација о задовољству храном.
У мају је на инстаграму објављена серија интервјуа матураната, који су се радо
одазвали и поделили са нама своје утиске о дому, шта им је било најтеже, по чему
ће памтити дом, чему их је дом научио и шта би поручили онима који тек долазе
у дом. Током месеца су пропраћен и рад појединих секција на отвореном, као што
су декупаж и јога. Такође, објављивани су и резултати и награђени радови на
интерном Литерарном и фото конкурсу.
Васпитач Сузана Николић
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Извештај о раду Бонтон клуба
У току школске 2020/21. године програм рада Бонтон клуба реализован је
са извесним специфичностима у односу на раније године. Једна од њих била је
реализција сваке теме у два термина, с обзиром да су чланови секције били сваке
друге недеље у Дому. То је утицало на динамику реализације планираних тема.
Основни циљ рада секције био је неговање лепог понашања и изражавања
и подстицање развоја опште културе живљења у Дому и у различитим животним
ситуацијама. Током године смо се бавили правилима лепог понашања која су
прихваћена у сваком друштву, а ове године значајна пажња посвећена је значају
личне хигијене и хигијене простора у коме живимо, солидарности и пружању
помоћи особама којима је помоћ потребна.
Активности су најчешће реализоване у мањој групи кроз информисање,
размене мишљења, отворене разговоре о личним искуствима и запажањима о
понашању људи у окружењу. Развијан је позитиван однос према свему што живот
чини лепшим, а међуљудске односе хуманијим.
Поред састанака са редовним члановима Бонтон клуба, идеја ширења и
подстицања развоја културе живљења реализована је и у свакодневном раду са
свим ученицима у Дому. Нарочите прилике за то били су јутарњи прегледи
хигијенског и естетског уређења соба, као и актуелна дешавања у Дому. На тај
начин истицани су позитивни примери понашања и у сарадњи са ученицима
тражена су решења за превазилажење различитих негативних појава (међусобна
комуникација, однос према својим и туђим стварима, хигијена заједничког
простора у Дому и окружењу, култура живљења и сл.).
Реализатор: васпитач Александра Копања
Секција домска башта
У октобру је почела са радом једна потпуно нова секција у дому Карађорђе ДОМСКА БАШТА.
Мотивисани жељом да оплемене двориште у дому ученици су са великим
ентузијазмом дали пуно учешће у уређењу и садњи биљака.За само два дана
рада(у новембру месецу) ученици су успели у три екипе да засаде 156 биљака
(фотиније, ловор вишње, јуниперуси и бербериси). Свеукупан утисак ученика је
да смо добили леп парк са изузетним садницама на који су поносни. Крајем месеца
засејана је и трава чиме се јесења садња завршила за ову годину.
Нова башта ће расти заједно са неким ученицима у наредним годинама, а неки
други ће долазити да обиђу својих руку дело. Сврха и функција баште је у
потпуности испуњена јер ученици значајан део слободног времена проводе на
клупама, спортским активностима,читању, дружењу уживајући у екстеријеру
дома који су сами реализовали.
Васпитач Александра Вујновић

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

133

Декупаж секција
У мају је покренута нова секција. Почела са радом 11.5. и од тада је одржавана
сваке недеље (шест пута) како би сви заинтересовани ученици могли да долазе
редовно, упркос комбинованој настави. На декупаж се пријавило 33 ученика.
Први састанак је одржан на отвореном, у летњиковцу. Након првог састанка, где
су се упознали са основама декупажа, рад смо подигли на виши ниво. Ученици су
декорисали кутијице за накит, стаклене теглице које су служиле као држачи за
оловке, правили смо вазе од великих тегли, радили смо на великим и малим
плочама од иверице. У јуну су ученици су правили честитке на којима су написали
понеку реч својим цимерима и васпитачим поводом краја школске године.
Васпитач Марина Радовић

Извештај о раду ликовне секције
Рад ликовне секције током ове школске године је био условљен епидемиолошком
ситуацијом,прекидима редовне наставе и ритмом боравка у Дому сваке друге
недеље.У раду секције је учествовало 17 ученика у току године.Они нису били
омеђени поседовањем талента или квалитета у раду. Радили су углавном цртеже,
обојене цртеже, ређе су користили темперу и водене боје.Теме и мотиви су били
слободни: портрет, мртва природа, симболи, аниме, а правили су и декорацију за
Нову годину - јелке од стиропора.Ученице Техно-арт школе су радиле крокије
седеће фигуре и портрете по живом моделу.
Као и ранијих година циљ је био заједнички рад и релаксација од свакодневних
обавеза и притисака.Ове године су на трећем спрату постављена четири
изложбена паноа.
Васпитачи
Дина Илић и Јасминка Чолић
Прва помоћ
14.10.2020. " Мени живот значи", пројекција филма;
20.10 2020. "Трговина људима", предавање;
05.11.2020. "ДДК", предавање на тему добровољног давалаштва крви.
Васпитач Горан Рашић
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Здрави стилови живота-Активности у природи
02.10.2020. Упознавање ученика са Планом и програмом рада секције;
27.10.2020.
Усвајање
Плана
и
програма
рада
секције;
26.11.2020. Основе топографије и орјентације у природи.
Васпитач Горан Рашић

Спортска секција – Кошарка
14.10.2020. Организован турнир у баскету "3 на 3"; на кошаркашком терену у
дворишту дома.
03.02.2021. "Земља кошарке" пројекција филма.
Васпитач Горан Рашић
Спортска секција – Стрељаштво
01.10.2020. Историја стрељаштва у Србији;
08.10.2020. Техничке карактеристике ваздушне пушке, Безбедно руковање
ваздушном пушком;
15.10 2020. Стојећи став за гађање;
22 10.2020. Нишањење;
29.10.2020. Дисање;
05.11.2020. Окидање.
Секција - Стрељаштво је организована у стрељани за ваздушно оружје
Стрељачког клуба "Партизан" Београд.
Васпитач Горан Рашић
Футсал
Секција је организована у специфичним условима због панедемије корона
вируса. Окупљања у већем броју била су забрањена тако да су термини били
организовани само у уводним месецима на отвореном терену РЈ „Алекса
Дејовић“. Одазив ђака генерално је био задовољавајући; у тактичко-техничком
смислу није било времена и околности нису дозвољавале да се детаљније ради
на одређеним сегментима. Радује, да је током пролећа заживео формат футсала
„3на3“ на терену РЈ „Карађорђе“. У складу са тим, у више наврата организовани
су интерни „турнири“, чак су и ђаци из других домова долазили са својим
екипама.
васпитач Немања Марковић
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ЗАКЉУЧАК ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ
„КАРАЂОРЂЕ“
Континуираним праћењем реализације васпитног рада , увидом у педагошку
документацију и извештаје о раду васпитача и стручног сарадника и упоредним
анализама из претходног периода, можемо закључити да су постављени циљеви и
задаци реализовани у складу са могућностима и ограничењима које је са собом
носила борба са пандемијом корона вируса. На самом почетку школске године
сусрели смо се са неопходношћу смањења смештајних капацитата на 50%
Успех ученика један је од показатеља; донети успех је незнатно смањен, а ако
имамо у виду чињеницу да су готово трећину укупног броја ученика у Дому
чинили ученици прве године, као и да је школска година више пута прекидана
преласцима на онлајн наставу (што је био систем у којем се многи ученици нису
најбоље снашли) – онда је ово изузетан успех. Донети успех на нивоу Дома је био
4,70, а друго полугодиште завршено је просечном оценом 4,52.
Око 96 % од укупног броја ученика у Дому, завршило је разред одличним или
врлодобрим успехом, а пролазност је 100%.
Одржано је 9 састанака Педагошког већа.
На Педагошком већу су обрађене следеће теме, у циљу интерног стручног
усавршавања:
- Презентација: „Програм рада Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља,злостављања и занемаривања“, васпитачи Мирјана Илић и Сузана
Николић
- Презентација: „Превенција и интервенција“- Тим за превенцију
злоупотребе психоактивних супстанци , васпитачи Невена Думановић и
Горан Рашић
-

Интерно стручно усавршавање: „Емоције“, васпитач Дина Илић

Интерно стручно усавршавање: „Ментално здравље младих“, васпитач
Александра Вујновић
- Презентација: „Анализа анкете о задовољству ученика и родитеља домом“,
стручни сарадник Данијела Илић
- Презентација „Анализа изложености ученика насиљу“, стручни сарадник
Данијела Илић
- Интерно стручно усавршавање: „Невербална комуникација“, васпитач
Александра Копања
- Интерно стручно усавршавање: „Самопоуздање и самопоштовање“ ,
васпитач Миона Ерцег
Поред тема обрађиваних на састанцима Педагошког већа, током школске године
васпитачи и стручни сарадник су реализовали укупно 8 приказа практичних
активности на различите актуелне теме из Годишњег плана и програма;
-
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-

Невена Думановић: „Разумевање и улога осећања“
Милица Петровић: „Препознавање и улога осећања“
Горан Рашић: „Навике здраве исхране“
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- Милица Станковић: „Конструктивна комуникација“
- Маја Пуповић: „Ко је крив?“
- Милица Петровић: „Конструктивна комуникација“
- Данијела Илић, Мирјана Илић: „Онлајн учење у дому ученика“
- Данијела Илић: Антистрес радионица“
Важно је да поменемо и успешно учешће 4 васпитача и стручног сарадника на 25.
Конгресу ученичких домова у Словенији који је због услова реализован онлајн.
Њихови есеји су представљени и кроз презентације и образложени пред
заинтересованим учесницима и водитељима Конгреса.



Када говоримо о организацији и реализацији садржаја слободних активности,
иза нас је још једна специфична школска година где су нам епидемиолошка
ограничења донела и низ ограничења у раду.
Теретана на отвореном дала је прилику и могућност ученицима за рекреацију у
мањим групама. На тај начин смо макар делимично компензовали недостатак
организованих спортских турнира и такмичења.
Све остале секције свој су рад прилагодиле околностима у којима је приоритет
био очување здравља ученика и запослених. Тако су у мањим групама радиле
новинарска, литерарна, здравствени клуб, ликовна, секција за бонтон, декупаж и
остале. На жалост, не можемо се похвалити квантитетом , али код оних
малобројних слободних активности које смо могли у наметнутим условима да
организујемо, не изостаје квалитет.
Међутим, увек остаје простора за даље напредовање , па је то задатак за наредну
школску годину.
Услови за учење у радној јединици су побољшани продужењем времена за
учење пред класификационе периоде, а уз контролу и надзор васпитача.
Сарадња са родитељима ове школске године била је континуирана и веома
интензивна пре свега због потребе о информисању о здрављу ученика, потреби да
се смештајни капацитет преполови , наплата дуговања за смештај и исхрану.
Током школске године остварена је сарадња са 37 средњих школа у
Београду, као и са Београдским универзитетом и Центром за развој каријере, који
су већ другу годину за редом омогућили нашим матурантима да конкуришу за
бесплатне припреме и упис на факултете.
У току школске 2020/21. реализован је семинар за све запослене на тему
„Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних
ситуација”(јун 2021.).
Сарадња са васпитачима и стручним сарадником је била успешна (решавање
различитих васпитних проблема, консултовање, тимски рад).
Успешна сарадња са другим радним јединицама, а посебно унутар наше
установе, део је већ устаљене праксе за РЈ Карађорђе.
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

137

Предвиђена педагошка документација је уредно и коректно вођена и редовно
прегледана.
У раду хостела настојимо да континуирамо остварујемо напредак, како у
условима и квалитету услуге , тако и у организацији и рационализацији овог
посла.
Управник:
Марина Станковић

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „АЛЕКСА
ДЕЈОВИЋ“
У току школске 2020/21. године васпитачи нису реализовали све планиране
базичне теме у потпуности. Због неповољне епидемиолошке ситуације, која се
односи на COVID 19, настава ученика у децембру, марту и априлу се одвијала на
даљину што је нужно довело и до промена у организацији и реализацији
васпитног рада у установи.
Према потреби реализоване су и друге теме које су се наметнуле својом
актуелношћу, превасходно теме које су се могле повезати са превенцијом ширења
заразне болести COVID 19.
Кроз Педагошка већа реализовала су се васпитна питања, предузеле су се мере у
циљу побољшања резултата васпитног рада. Рађено је на усклађивању обавеза
васпитача како у дневном тако и у ноћном дежурству. Осмишљаване су
активности са циљем да релаксирају, оплемене и едукују ученике, у складу са
свим прописаним епидемиолошким мерама превенције.
УСПЕХ на крају школске године :
-

ОДЛИЧНИХ: 27 (10,84 %)
ВРЛО ДОБРИХ:130 (52,20 %)
ДОБРИХ: 89 (35,74 %)
ДОВОЉНИХ: 2 (0,80 %)
НЕДОВОЉНИ: 1 (0,40 %)

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УЧЕНИКА У ДОМУ:
ВАСП.ГРУПА

НА ПОЧЕТКУ

Прва
Друга
Трећа
Четврта

4,40
4,18
4,32
3,82

НА
КРАЈУ
ШК.ГОД.
4,22
3,73
4,20
3,68

Пета
Шеста

3,47
3,56

3,54
3,49
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Седма

3,70

3,53

Осма
Девета
Десета

3,51
3,44
3,56

3,64
3,36
3,59

Једанаеста

3,33

3,40

Дванаеста
Тринаеста

3,55
3,38

3,67
3,39

Укупно :

3,71

3,65

Извештај о раду руководиоца РЈ
Рад управника одвијао се према усвојеном Плану и програму рада, а у складу са
свакодневним потребама установе. Активности које је управник реализовао биле
су:
-конституисање комисије за упис ученика у РJ
-организовање рада васпитача, радника на обезбеђењу, кухињског особља и
радника на одржавању хигијене
-координација рада свих запослених у циљу ефикаснијег извршавања радних
задатака
-председавање седницама Педагошког већа, праћење спровођења закључака и
одлука већа
-оплемењивање простора у РЈ
-организовање васпитног рада кроз сарадњу са васпитачима, стручним
сарадником и координатором службе за васпитни рад
-остваривање активности везаних за стручно усавршавање запослених (семинари,
предавања)
-праћење и анализа успеха и изостанака ученика и предузимање мера за
побољшање школске успешности
-сарадња са школама (изостанци, успех, понашање ученика)
-анализа стимулативних и васпитно-дисциплинских мера
-праћење примене програма стандардизације ISO 9001 и HACCP система
-континуирана сарадња са програмском службом, посебно око обележавања
школске славе Св.Саве и активности око „Домијаде 2021“ која није реализована
-сарадња са родитељима и стипендиторима ученика
-сарадња са Општином Звездара, СУП-ом (Школски полицајац) и Домом здравља
Звездара
-контрола вођења педагошке документације у сарадњи са стручним сарадником и
координатором службе за васпитни рад
-сарадња са члановима Ученичког парламента и представницима васпитних група
у циљу побољшања квалитета живота ученика у установи
-израда
извештаја
и
планских
докумената
-проблематика ( COVID 19) епидемија која нас је задесила и нисмо радили у
децембру, марту и априлу месецу због одлуке Кризног штаба о обустави рада у
школи и преласка на онлајн наставу и организација рада установе у вези са тим
-радимо на промоцији наше установе и РЈ, као и личном ангажовању запослених.
-отварамо могућности што разноврснијој лепези слободних активности у нашој
РЈ.
Управник RJ
Владо Стијеповић, проф.
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

139

Извештај о раду Педагошког већа
У току школске 2020/21. године одржано је 7 седница Педагошког већа. Због
неповољне епидемиолошке ситуације, која се односи на COVID 19 и превенцију
ширења ове заразне болести, два састанка Педагошког већа су реализована на
даљину преко zoom апликације, а једно у раду са мањим групама васпитача.
Састанци су реализовани: 28.08.2020., 08.10.2020., 30.10.2020., 29.01.2021. (у
мањим групама), 30.03.2021. (онлајн), 28.04.2021. (онлајн) и 29.06.2021.
Активности су се одвијале према Плану и програму рада, који је коригован у
складу са реалним потребама проистеклим из захтева праксе радне јединице, о
чему је вођена уредна документација (Књига записа Педагошког већа).
Посебна пажња је била посвећена актуелној епидемиолошкој ситуацији, те се на
сваком састанку Педагошког већа расправљало о овој теми. Обрађене су мере
превенције које су прописали Кризни штаб и Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и процедуре у случају сумње или потврђеног присуства
COVID 19 код ученика или запослених. Такође су дата упутства о мерама појачане
хигијене у установи због актуелне епидемиолошке ситуације која се односи на
COVID 19 као и обавештење о васпитном раду у условима када се настава ученика
одвијала на даљину.
У току школске године на седницама Педагошког већа презентовано је осам тема
за потребе стручног усавршавања запослених:
1. ,, COVID 19 – превенција и интервенција“ – реализатори Слободанка
Марић, васпитач и Мирјана Лазић, стручни сарадник
2. ,,Исхрана и физичке активности у домовима ученика“ – реализатор Марко
Чабаркапа, васпитач
3. ,,Како сачувати здравље у доба Корона вируса“ – реализатор Весна
Морачић, васпитач
4. ,,Анализа резултата анкете о задовољству ученика и родитеља
организацијом и условима живота и рада у дому“ – реализатор Мирјана
Лазић, стручни сарадник
5. „Стереотипи и предрасуде – жене кроз историју“ – реализатор Јелена
Шејић, васпитач
6. „Дигитално насиље“ – реализатор Марина Џелетовић, васпитач
7. „Савремене теорије у васпитно – образовном процесу и место ликовне
уметности у њему“ – Ивана Вељашевић, васпитач
8. ,,Презентација резултата анкете о изложености ученика дискриминацији,
насиљу, злостављању и занемаривању“ – Мирјана Лазић, стручни сарадник
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Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања је своје активности спроводио у складу са Годишњим планом и
програмом рада, који није у потпуности реализован због неповољне
епидемиолошке ситуације. На почетку школске године формиран је Тим у
саставу: Владо Стијеповић – управник, Мирјана Лазић – стручни сарадник и
Марина Џелетовић – васпитач. На састанку Ученичког парламента изабран је
представник ученика који је био укључен у рад Тима.
У складу са Годишњим планом и програмом рада Тима, у току ове школске године
усмерили смо наше активности на превентивне садржаје, а када су то околности
диктирале и на интервентне.
Континуирано се радило на подизању нивоа свести свих учесника васпитног
процеса, као и на повећању осетљивости за препознавање дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања.
У циљу превенције ових појава акценат је стављен на информисање ученика да
препознају облике насиља и насилничког понашања и да адекватно реагују у
ситуацијама када до ових нежељених појава дође. У том смислу реализован је
читав низ активности, на ову тему, након којих би уследила размена мишљења и
дискусија.
Активности овог типа су нарочито биле интензивне у новембру месецу. Ученици
су заједно са стручним сарадником и великим бројем васпитача, низом
активности обележили „Недељу толеранције“.
Увиђајући важност ове теме за ученике који бораве у нашој установи, као и
подизања њихове свести о прихватању различитости и развијања толеранције
према другима, у складу са свим прописаним мерама заштите Кризног штаба
ученици су имали прилику да погледају пројекције филмова са дебатама:
„Парада“ и дебата „Толеранција према различитима“ и „Не газите туђе снове“ и
дебата „Последице нетолерантног понашања“.
Постављена је Кутија толеранције, где су ученици имали прилику да убаце папире
на којима су износили своје мишљење, сугестије као и предлоге какао да се ове
појаве смање у нашој установи.
У овом смислу су реализоване радионице: „Разговарамо о… толеранцији“ и
„Предрасуде и стереотипи“ (реализована на отвореном) а ученици су имали
прилику да учествују и у спортским такмичењима.
Посебна пажња је посвећена изради паноа, чију израду је пратио разговор на ову
тему. Урађени су панои: „Толеранција – значење речи“, „За мене толеранција
је…“, „Уважавајмо туђа осећања преко емотикона“, „Толеранција – знаковни
језик рукама“ и „Асоцијација: толеранција“. У сарадњи са креативно едукативном радионицом одрађен је пано на тему ,,Мој глас против насиља“.
Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља 24.
фебруара, у склопу рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
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злостављања и занемаривања, припремљена је и реализована радионица
„Угрожавање личног простора“. Наведена активност са ученицима је реализована
у сарадњи са васпитачем Биљаном Јанковић.
Током маја месеца реализована је онлајн Анкета о изложености ученика
дискриминацији, насиљу, злостављању и занемаривању на узорку од 40%
ученика. Резултати, до којих се дошло статистичком обрадом, су презентовани на
састанку Педагошког већа, као тема интерног стручног усавршавања.
И поред свих настојања Тима, а и осталих актера васпитно процеса да се насиље
спречи или сведе на најмању могућу меру и ове године смо, у нешто мањем броју,
поред превентивних, реализовали и интервентне активности са ученицима. У
питању су биле ситуације у којимa су ученици били у улози када су вршили,
трпили или били сведоци насиља, било да се радило о насиљу у установи, школи
или на улици. У том смислу одржано је пет састанака Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Тим је континуирано сарађивао са управником РЈ, радницима обезбеђења, и
локалном заједницом, а у циљу смањења потенцијалних ризика од насиља на
местима где бораве ученици (РЈ, школа, спортски терени....)
Такође, интензивно смо сарађивали са дисциплинском комисијом при решавању
свих случајева у којима је било макар и назнаке насилног понашања међу
ученицима као и у евалуацији и праћењу ефеката васпитно – дисциплинских мера
које су изречене.
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања уредно је током школске године водио евиденцију и пратио ефекте
предузетих мера.

Извештај о раду Тима за превенцију употребе психоактивних
супстанци
Тим за превенцију употребе психоактивних супстанци у РЈ „Алекса Дејовић“
радио је у следећем саставу: управник Владо Стијеповић, стручни сарадник
Мирјана Лазић, васпитач Биљана Јанковић и ученица Љиљана Јовановић.
Због неповољне епидемиолошке ситуације, активности Тима су биле у нешто
мањем обиму од предвиђеног, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
Активности Тима су биле превасходно превентивне у циљу подизања нивоа
свести код ученика о штетности злоупотреба психоактивних супстанци.
Реализација превентивног програма је остварена кроз организовање трибине о
ризичним понашањима и злоупотребама дрога. Тако је у септембру припремљена
и реализована презентација теме „Превенција употребе психоактивних супстанци
– СНУС“.
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Након тога је, у новембру месецу, уследила пројекција едукативног филма са
дискусијом „И ја имам срце“, где су ученици имали прилику да овај проблем
сагледају из другачије перспективе.
Активности Тима за превенцију употребе психоактивних супстанци су
настављене са пројекцијом филма „Не газите туђе снове“ и дискусијом на тему
штетности употребе психоактивних супстанци и њеним негативним дејством на
све сегменте живота зависника.
У мају месецу, када су се стекли услови, ученици су имали прилику да оду у
позориште „Студио“ – Центар за културну едукацију, погледају представу "Је л`
имаш грам?" и учествују у трибини, која је уследила након тога.

Извештај о раду Тима за превенцију COVID 19
Тим за превенцију COVID 19 формиран је на почетку школске године због
неповољне епидемиолошке ситуације и потребе за појачаним превентивним
радом са ученицима који бораве у РЈ.
Тим чине:
1. управник РЈ Владо Стијеповић,
2. стручни сарадник Мирјана Лазић,
3. васпитач Слободанка Марић и
4. спремачица Весна Филиповић.
Активности тима су се одвијале на превентивном и интервентном нивоу.
Активности које су предузете у превентивном смислу су:
- на састанку Педагошког већа 08.10.2019. године стручни сарадник Мирјана
Лазић и васпитач Слободанка Марић одржале су презентацију „ COVID 19 –
превенција и интервенција“, која је прослеђена васпитачима као материјал за рад
са групом на ову тему;
- на сваком састанку Педагошког већа наглашен је значај поштовања
превентивних мера и сугерисано васпитачима да прате примену свих
епидемиолошких мера у васпитним групама;
- допуне мера превенција и обавештења надлежних благовремено су прослеђена
васпитачима, запосленима и ученицима РЈ;
- на састанку Педагошког већа 30.03.2021. године васпитач Весна Морачић
одржала је презентацију „Како сачувати ментално здравље у доба корона вируса“;
- на састанцима васпитних група и Ученичког парламента разматрана је актуелна
ситуација;
- са ученицима спортистима одржан је састанак о појачаној хигијени и поштовању
мера превенције у циљу сузбијања ширења вируса;
- у РЈ са ученицима је урађен пано и припремљен материјал за огласну таблу;
- постављене су дезобаријере, дозери, уз праћење сталне снабдевености
средствима за дезинфекцију, додатно чишћење просторија, дезинфекцију брава,
појачана хигијена заједничких просторија;
- на видним местима постављена су обавештења, упозорења и упутства;
- у трпезарији су дежурни васпитачи континуирано пратили поштовање свих
епидемиолошких мера од стране ученика;
- током одвијања наставе на даљину васпитачима је сугерисано да путем ИКТ-а
разговарају о сналажењу у ситуацији смањеног контакта и да им се пруже
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

143

адекватна подршка и мотивација уз информисање о здравственом стању ученика
и њихових породица, а на основу препорука координатора васпитне службе.
Активности које су предузете у интервентном смислу су:
- Тим је у више наврата интервенисао у ситуацијама и када је исказана сумња и
када су потврђени случајеви заразе;
- праћена је примена процедура у ситуацијама када је било речи и о сумњи и о
зараженим ученицима, као и спровођење процедуре заштите осталих ученика и
запослених;
- све информације о потврђеном присуству вируса COVID 19 код ученика
благовремено су прослеђени заменици директора, директору, а потом Служби за
јавно здравље и Министарству просвете, као и школама и породицама ученика.
Тим је оправдао разлоге формирања, сарадња и координација чланова је
била на одличном нивоу и Тим је био по потреби на располагању запосленима и
ученицима за сва потребна питања и недоумице.

Извештај о раду Ученичког парламента
Реализација рада Ученичког парламента одвијала се према Плану и програму за
школску 2020/2021. годину.
Због неповољне епидемиолошке ситуације која се односи на COVID 19, рад
Ученичког парламента се одвијао у мањем обиму од планираног, уз поштовање
свих епидемиолошких мера превенције, прописаних од стране Кризног штаба и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Укупно су одржана два састанка Ученичког парламента.
У септембру, на првом састанку је изабрано руководство, од по једног
представника из сваке васпитне групе и усвојен је Годишњи план и програм рада.
Истовремено, ученици су упознати са новим Кућним редом који је допуњен
мерама превенције од болести COVID 19.
У Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања представник је ученица Наталија Лазић, а у Тиму за превенцију
употребе психоактивних супстанци представник је ученица Љиљана Јовановић.
На другом састанку Ученичког парламента, који је одржан у мају месецу,
анализиран је школски успех ученика и опште мере за побољшање школске
успешности. Поново су разматране мере превенције COVID 19 и процедуре у
случају сумње или присуства ове болести. Разматране су и могућности за
организацију испраћаја матураната из установе.
Чланови Ученичког парламента активно су, током целе године, учествовали у
решавању проблема везаних за живот и рад у установи.
У сарадњи са васпитачима, управником и стручним сарадником, представници
свих васпитних група учествовали су у доношењу одлука, износили своје жеље и
потребе, преузимали део одговорности на себе.
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Може се закључити да је рад Ученичког парламента у РЈ „Алекса Дејовић“,
узимајући у обзир неповољну епидемиолошку ситуацију, током већег периода у
току ове школске године, успешно радио. Допринео је побољшању одређених
сегмената домског живота, али и даље постоје они на којима сви запослени,
заједно са ученицима треба додатно да раде.

Извештај о раду Дисциплинске комисије
Дисциплинска комисија у току школске 2020/21. радила је у саставу:
1. Kристина Миљковић – председник комисије,
2. Блажо Шћепановић – члан и
3. Биљана Јанковић – члан.
Комисија је свој рад засновала на Правилнику о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика у Ученичком центру.
У току школске 2020/21. године одржано је 25 састанака, а изречено је укупно 40
васпитно-дисциплинских мера, од чега:
1. опомена – 9 ученика
2. укор – 22 ученика
3. укор пред искључење – 8 ученика
4. искључења из Дома – 1 ученик
По полној структури, дечацима је изречено 35, а девојчицама 5 васпитнодисциплинских мера.
Приликом доношења одлука о одговорности ученика и изрицања васпитнодисциплинске мере комисија је узимала у обзир све релевантне околности
повреде обавеза ученика:
- степен утврђене одговорности ученика (описи догађаја ученика и сведоци)
- тежину учињене повреде обавеза и последице које је повреда
проузроковала
- раније понашање ученика у Ученичком центру и ван њега (олакшавајуће и
отежавајуће околности).
За сваки дисциплински поступак који је представљао тежи прекршај и самим тим
претпостављао изрицање теже васпитно-дисциплинске мере (укор пред
искључење и искључење из Дома), позивани су и укључивани родитељи ученика.
Такође, о овим мерама су родитељи непосредно по изрицању обавештени од
стране председника дисциплинске комисије. О свом раду комисија је
континуирано водила евиденцију (записници са састанака, месечни преглед свих
евидентираних прекршаја ученика, решења о искључењу ученика), обавештавала
чланове Педагошког већа на свакој седници за претходни период и оглашавала
изречене мере на огласној табли зборнице.
Када је реч о лакшим повредама према Правилнику, ученици су у току претходне
школске године најчешће чинили следеће преступе:
-ненајављено кашњење у Ученички центар
-недолично понашање према другом ученику и васпитачу
-непоштовање одредаба Кућног реда
-неблаговремено извршавање обавеза према Ученичком центру
Ученици су најчешће чинили следеће повреде обавеза, који су Правилником
дефинисани као теже повреде обавеза:
- понављање више лакших повреда кућног реда
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-оштећење домске имовине, вишеструко понављање лакших прекршаја
-отуђивање имовине других ученика, организовање и учествовање
активностима које су забрањене у Ученичком центру.

у

Циљ рада Комисије је да се кроз предлагање и изрицање одговарајућих васпитнодисциплинских мера утиче на промену понашања и васпитно делује на личност
ученика ради јачања њихове личне одговорности.
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Извештај о раду васпитача са васпитном групом
I васпитнe групe
Весна Морачић
Васпитна група започела је школску 2020/2021. годину са 22 ученице а завршила
са 21 ученицом. Ученице су похађале десет различитих београдских средњих
школа, а структуру по разредима чиниле су пет ученица прве године, седам
ученица друге године, седам ученица треће године и две ученице четврте године.
Успех на почетку школске године је 4,38 а на крају 4,22.
Васпитна група може се похвалити одговорним понашањем ученица тако да је
већина ученица награђена. Две ученице су опоменуте за кршење кућног реда.
Програм за школску 2020/2021. годину, планиран је са 35 одабраних тема из
Програма васпитног рада.
Из области – Адаптација на живот у Дому, планирано је и остварено седам тема:
(Организација, функционисање и правила живота у дому; Права обавезе и
одговорности ученика у дому; Процес адаптације на нову средину; Окружење у
коме су школа и дом; Долажење до потребних информација; Адолесценција и
процес одвајања од породице; Слободно време у функцији адаптације на нову
средину). Циљ и исходи усмерени су на пружање подршке у процесу
прилагођавања на живот у дому, упознавање са организацијом и начином
функционисања. Ученице су показале спремност да прихвате одвојеност од
породице, одговорно се понашају и спремне да буду члан тима. Знају како да дођу
до потребних информација у циљу бољег прилагођавања. Посебну пажњу
посветили смо усвајању правила понашања у дому и прихватање нових услова за
живот у циљу боље адаптације.
Из области – Учење и школска успешност, планирано је девет тема: (Планирање
учења и учење по плану; Стратегија учења; Мотивација за учење; Пажња,
концентрација; Чиниоци школског успеха и неуспеха; Праћење тока и резултата
учења; Помоћ вршњака у учењу; Професионални развој; Учење као процес и врсте
учења). Нису реализоване теме: (Помоћ вршњака у учењу и Учење као процес и
врсте учења). Циљ је у пружању помоћи да самостално и успешно уче. Показују
да реално сагледавају и процењују сопствени школски успех. Показују
заинтересованост за постизање бољих резултата у учењу и већи број ученица уме
да направи краткорочне и дугорочне планове активности. Матуранти одговорно
приступају припреми за упис на одабране факултете. У обради ових тема посебну
пажњу усмерили смо у остварењу што бољих образовних резултата и изградњи
одговорног односа према школским обавезама.
Област – Животне вештине, планирано је једанаест тема: (Слика о себи:
Самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање – Како видим себе; Осећања,
препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на социјално
прихватљив начин; Морал и вредност; Здрави стилови живота: Исхрана и физичка
активност, ментално здравље, хигијена – лична хигијена и хигијена заједничких
просторија; Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија), сексуално и
репродуктивно здравље; Животне вештине: доношење одлуке, решавање
проблема, супростављање притиску вршњака, критичко мишљење; Стрес и начин
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његовог превазилажења; Ризична понашања и управљање ризицима; Безбедно и
небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у дому;
Организација слободног времена; Подстицање емпатије). Нису реализоване теме:
(Хемијске зависности – алкохолизам и наркоманија, сексуално и репродуктивно
здравље и Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља.
Безбедност у дому). У обради ових тема циљ је да се ученице оспособе за активан
и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих
животних вештина. Имају правилан однос према изазовима у друштву,
конструктивно решавају сукобе са одраслима и вршњацима. Пажња је била
усмерена на усвајању моралних вредности и јачање емпатије .
У програмском подручју – Живот у заједници планирано је осам тема:
(Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других; Конструктивна
комуникација, узроци проблема у комуникацији; Успостављање, неговање и
развијање односа са другима; Конфликти, врсте и стилови поступака у
конфликтима; Сарадња и тимски рад; Подршка и помоћ особама које имају
потешкоће; Активности које организује дом и начин учествовања у њима;
Асертивна комуникација). Нису реализоване теме: (Конфликти, врсте и стилови
поступања у конфликтима; Сарадња и тимски рад; Подршка и помоћ особама које
имају потешкоће; Активности које организује дом и начин учествовања у њима.
Циљ и исходи усмерени су на оснаживање ученица за социјалну интеграцију.
Ученице су на путу препознавања предрасуда, дискриминације и нетолеранције.
Свесни су значаја конструктивне комуникације. У обради ових тема акценат смо
ставили на неговање добрих односа, уважавање различитости и поштовање права
других кроз асертиван вид комуникације.
Током школске године ученице су сходно својим интересовањима и афинитетима,
укључени у рад секција и трибина.
Програм васпитног рада одвијао се у складу са епидемиолошком ситуацијом и
одлукама Владе преласком на онлајн наставу па потпуна реализација планираног
програма није остварена у потпуности али се у складу са насталом ситуацијом
план употпунио темама прикладним за наставу са ученицима на даљину путем
телефона, вибер групе и групног чета.
У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада, а
најчешћи облик рада остварен је у малим групама и индивидуалном раду где су
ученице активно учествовали. Рад са великом групом изводио се периодично.
Одржано је шест састанака са васпитном групом на којима су ученице упознате
са правилима кућног реда, Правилником о дисциплинској одговорности,
анализирана је школска успешност, владање у школи и дому, хигијена соба и
домских просторија.
Реализујући програм, укључивани су и родитељи где је дошло до одличне
сарадње, као и са разредним старешинама и осталим професорима у школи.
Видљиве резултате у реализацији рада дала је и сарадња са осталим васпитачима
у Радној јединици као и са педагогом ове РЈ.
У раду са ученицама инсистирало се на узајамном уважавању и поштовању,
поверењу и искрености.
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Васпитач II васпитнe групe
Јелена Шејић
Број ученика на почетку школске године био је 22 ученице. Прва година – 12;
друга година – 2; трећа година – 2; четврта 6 ученица. Две ученице су напустиле
Дом пре завршетка школске године.
 Већина ученица похађа Медицинску школу на Звездари – 6, пет ученица
похађа Зуботехничку школу, једна ФФШ, једна Политехничку школу, две
ученице АТШ, једна ГСП школу на Врачару, две Грађевинску школу, две
Медицинску школу „Београд“, једна ученица Техничку школу „Дрво –
арт“, једна ученица Правно – пословну школу „Београд“.
 На почетку школске године средња оцена васпитне групе била је 4,18, а на
крају школске године је 3,53.
 У другој васпитној групи две ученице су биле награђене 2. местом на
литерарном конкурсу.
 Једна ученица има изречену васпитно дисциплинску меру – укор.
 Укупан број планираних тема је 36. Реализовано је свих 36 тема, од којих
је 9 тема реализовано у време наставе на даљину преко Viber групе.
 Поштујући узрасне карактеристике и индивидуалне разлике међу
ученицама, стављен је акценат у обради тема из области – Адаптација на
живот у Дому и Учење и школска успешност. Посебна пажња посвећена је
организацији слободног времена, усвајању моралних вредности и пружању
помоћи у привикавању на живот у заједници.
 У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада, а
најчешћи облик остварен је у малим групама и индивидуалном раду, где
су ученице активно учествовале, а по потреби пленарно.
 Реализујући програм, укључени су и родитељи где је дошло до одличне
сарадње, као и са разредним старешинама. Видљиве резултате у
реализацији рада дала је и сарадња са осталим васпитачима у Дому и
стручним сарадником. Са ученицама у раду се инсистирало и на
поштовању, поверењу, узајамном уважавању и искрености.
 У периоду 1.12.2020. – 18.12.2020. и у периоду 06.03.2021. – 19.04.2021.
рад са ученицама је настављен од куће, путем информационо –
комуникационе технологије у складу са новонасталом ситуацијом. Теме су
се односиле на сналажење у процесу учења, здраве стилове живота,
превазилажење стресних околности и праћење тока и резултата учења.
 Одржано је укупно 4 састанка васпитне групе. Теме на којима се
инсистирало: Домска правила – поштовање Кућног реда, Важност
поштовања превентивних мера (ношење маски, дистанца...), Анализе
успеха на крају класификационих периода....
 Ученице су се одазвале раду у већем броју секција. Историјска – 9, Ликовна
– 6, Здравствена – 2, Спортске секције – 4 ученице и радионицама које
организује Дом.
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Васпитач III васпитне групе
Марина Џелетовић
Програмом за школску 2020/2021. годину планирано је 36 тема из програма
васпитног рада. Из области Адаптација на живот у дому планирано је и остварено
свих 6 тема. Област Учење и школска успешност планирано 9 а остварено 8 тема.
Из области Животне вештине планирано је 12 а реализовано 11 тема, док је у
области Живот у заједници реализовано 5 од планираних 9 тема.
Трећа васпитна група започела је ову школску годину са 19 а завршила са 17
ученица. Групу чини 7 ученица првог разреда, 5 ученица другог разреда, 1
ученица трећег разреда и 6 ученица четвртог разреда. Ученице су похађале 7
различитих школа и то: Медицинска школа ,,Звездара“; Фармацеутско –
физиотерапеутска школа; Архитектонско – техничка школа; Геодетско – техничка
школа; Зуботехничка школа; ГТШ ,,Бранко Жежељ“ и Музичка школа ,,С.
Мокрањац“.
Акценат је стављен на обраду тема из области Адаптација на живот у дому, на
Учење и школску успешност, а посебна пажња посвећена је организацији
слободног времена као и усвајању здравих стилова живота и мерама превенције у
циљу очувања здравља.
Програм васпитног рада реализован је кроз индивидуални рад и рад у малим
групама, а сарадња са школом и родитељима континуирано остварена (углавном
телефонским путем) у виду праћења процеса адаптације ученика, праћења онлајн
наставе, здравственог стања ученика, успеха ученика и слично.
Одржано је пет састанка васпитне групе. На састанцима је разговарано о
поштовању правила кућног реда, мерама превенције у циљу спречавања вируса
COVID 19, тешкоћама праћења наставе на даљину, анализи школског успеха и
другим текућим проблемима.
На почетку школске године средња оцена васпитне групе износила је 4,20 а на
крају исто тако 4,20.
Без обзира на отежане услове у овој школској години, ученици су у великој мери
били мотивисани за постизање што боље школске успешности, показали
спремност за сарадњу, тимски дух, лични развој и напредак.

Васпитач IV васпитне групе
Татјана Кнежевић
Четврта васпитна група годину је започела са 19 ученика и то 12 дечака и 7
девојчица. У априлу месецу један ученик је напустио Ученички центар, а у мају
је усељена нова ученица.
Најмање је било ученика завршног разреда – свега два, четири ученика трећег
разреда, шест ученика другог разреда и седам ученика првог разреда. С бзиром на
различиту полну и узрасну структуру, теме предвиђене Годишњим планом и
програмом већином су реализоване. Планирано је 35 тема, а остварено 30.
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Два ученика завршила су школску годину за изреченим васпитно дисциплинским
мерама – укор, због непоштовања Кућног реда Ученичког центра. Награђено је
пет ученика додатним бодовима због доброг владања и учествовања у секцијама.
Успех васпитне групе на почетку школске године био је 4,00 а на крају 3,73.
Акценат у обради тема био је првенствено на адаптацији у Дому, учењу, усвајању
моралних вредности и организацији слободног времена. У складу са
епидемиолошком ситуацијом, значајна пажња у свакодневном раду са ученицима
била је усмерена и на теме у вези са одржавањем хигијене, одговорном односу у
спречавању заразних болести, здравственом културом и придржавању обавезних
мера превенције.
У школској 2020/2021. години одржано је укупно 5 састанака васпитне групе, а у
складу са ситуацијом која је била актуелна, састанци су одржавани у мањим
групама. Примарни облик рада је био у малим групама, али и индивидуално, а
током одвијања наставе на даљину комуникација се одвијала преко СМС порука
и viber групе.
Сарадња са родитељима и школом била је константна и током ванредног стања,
као и са колегама васпитачима, стручним сарадником и управником РЈ.
Ученици су показали изузетну спремност за сарадњу, лични развој и напредак,
мотивисани и ангажовани за учешће у више секција, као и што бољи успех на
крају школске године.
Васпитач V васпитнe групe
Ивана Вељашевић
V васпитна група је константно, од почетка школске године, имала 22 ученика од
којих осам прве године, девет ученика друге године и пет ученика треће године.
Ученици су похађали Електротехничку школу „Стари град“ (2 ученика), Техничку
школу ГСП (3 ученика) и Грађевинску школу (17 ученика). Средња оцена групе
на почетку школске године је износила 3,47 а на крају 3,58.
За школску 2020/ 2021. годину планирано је 35 тема предложених Програмом
васпитног рада, од којих је већина реализована на планирани начин, док је један
број (9), због преласка ученика на наставу на даљину и затварања дома,
реализован са извесним изменама, пре свега, у методама и облицима рада. У том
смислу, индивидуални рад и рад са малом групом као доминантни облици рада и
различите методе, замењени су фронталним обликом рада преко Viber групе.
Поштујући потребе и интересовања ученика посебан акценат је стављен на
проблематику слободног времена и теме Толеранција, Конструктивна
комуникација, Слика о себи.
151
Већина ученика је током године показала добру адаптацију на живот у дому,
схватили су организацију и прихватили правила и обавезе у дому, тако да је шест
ученика похваљено за понашање и учешће у домским активностима, док је једном
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ученику изречен укор као васпитна мера. Велики број ученика је спорадично, у
зависности од интересовања и временских могућности, учествовало у домским
секцијама, трибинама и предавањима. Два ученика су били стални чланови
ликовне секције, двојица фудбалске, а четири ученика је узело учешће у секцији
за стони тенис.
Током школске године одржана су три састанка васпитне групе на којима су
ученици упознати са својим правима и обавезама у дому, правилима Кућног реда,
као и са важећим Правилником о дисциплинској одговорности. Такође,
анализирана је школска успешност ученика, владање у школи и дому, хигијена
собних колектива и константно је указивано на значај придржавања
епидемиолошких мера.
За остваривање циљева и исхода васпитног рада од посебног значаја је била
континуирана сарадња са осталим васпитачима, стручним сарадницима у дому и
школи, родитељима и наставницима ученика. Узимајући у виду начин одвијања
наставе и боравка ученика у дому, те самим тим и недовољне интеракције са
њима, свакако да је васпитни рад у мањој мери остварио своје циљеве и исходе
него у редовним околностима.
Васпитач VI васпитнe групe
Блажо Шћепановић
На почетку школске године VI васпитна група је имала 23 ученика, просек групе
је износио 3,56. На крају наставне 2020/2021. године група је имала 21-ог ученика,
један ученик је напустио Дом, а један је променио васпитну групу. Просек групе
је износио 3,49.
Планирано је 36 базичних тема:
-Прво тематско подручје „Адаптација на живот у Дому''. Предвиђено је 7 тема које
су све успешно реализоване. Ученици су се брзо и без траума адаптирали на нову
животну средину и прихватили кућни ред.
-Друго тематско подручје „Учење и школска успешност''. Планирано је 9 тема и
све су реализоване.
-Трећа тематска област је „Животне вештине''. Предвиђено је 12 тема, а 11
реализовано.
-Четврта тематска област „Живот у заједници''. Предвиђено је 8 тема, 7
реализовано.
Због потреба васпитне групе 2 теме су поновљене.
При реализацији тематских области ученици су узели активно учешће, показали
иницијативу и заинтересованост за теме које су обрађиване.
Теме су реализоване кроз редован рад у Дому. Доминантан облик рада је био рад
са малом групом и индивидуалан рад.
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Статистика групе: 21 ученик, 5 ученика I године, 7 ученика II године, 2 ученика
III године и 7 ученика IV године.
Један ученик награђен (Н. С.) проглашен за најбољег ученика у Дому. Кажњено 6
ученика (опоменом васпитача због кршења кућног реда).
Одржана су четири састанка васпитне групе.
Кошаркашка секција радила у складу са мерама COVID 19 тј. активност се
одвијала на отвореном у слободној игри.
Са попуштањем мера пандемије одржан турнир у баскету 27.05.2021. који је имао
за циљ дружење, забаву, а тек у трећем плану такмичење.
Поред вођења кошаркашке секције учествовао сам у раду дисциплинске комисије
и ученичког парламента..
Васпитач VII васпитне групе
Кристина Миљковић








Седма васпитна група РЈ Алекса Дејовић на почетку школске године имала
је 24 ученика, а на крају 21. У току школске године три ученика су
напустила Ученички центар.
Осам ученика завршило је I разред, 8 ученика II разред, док је 5 ученика
завршило III разред.
Похађали су следеће школе: Грађевинску, Архитектонску, Школу за
дизајн, IV београдску гимназију, ГТШ „Бранко Жежељ“, Геодетску, ЕТШ
„Никола Тесла“ и ЕТШ „Стари град“.
Три ученика има изречене васпитно – дисциплинске мере, 2 укора и 1
опомену, због непоштовања одредаба Кућног реда Ученичког центра.
Награђено је 5 ученика 1 бодом за ангажовање у домским секцијама и
добро владање и понашање у Ученичком центру.
Успех васпитне групе на почетку школске године био је 3,70 а на крају
3,52.
Годишњим планом и програмом предвиђено је 36 тема из 4 области,
реализована је 31 тема.

Укупан број тема по васпитним областима:
Бр.

Васпитна област

Адаптација
на
живот у дому
II
Учење и школска
успешност
III
Животне вештине
IV
Живот у заједници
Укупан број тема
I

Планиран
број
реализоване теме
7 7

тема

/

8 7
153
12
9 7
36

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

10
31



Узимајући у обзир узраст ученика, потребе и индивидуалне разлике међу
њима, стављен је акценат на следеће теме из IV области:
Процес адаптације на нову средину;
Организација, функционисање и правила живота у Дому;
Мотивација за учење;
Планирање учења и учење по плану;
Слика о себи;
Ризична понашања и управљање ризицима;
Уважавање различитости, толеранција, поштовања права других;
Конструктивна комуникација;
Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима.
 Програм рада реализован је кроз различите методе а најчешћи облик
остварен је у малим групама и кроз индивидуални рад. Током ванредног
стања и преласка ученика на онлајн наставу, комуникација са ученицима
наставила се путем вибер група, смс порука и упућивањем ученика на сајт
Ученичког центра Београд.
 У школској 2020/21. години одржано је четири састанака седме васпитне
групе. Акценат на сваком састанку била је анализа школског успеха
ученика, изостанци, мере превенције у циљу сузбијања пандемије Корона
вируса, владање и понашање у Ученичком центру и школи, општа и лична
хигијена, као и актуелни текући проблеми.
 У току школске године, и за време ванредног стања, остварена је редовна
комуникација са родитељима као и са одељенским старешинама,
предметним професорима и педагошко – психолошком службом.
 Свакодневна комуникација и сарадња са васпитачима, стручним
сарадником и управником РЈ.
 Ученици су мотивисани и ангажовани у разним секцијама, радионицама
према њиховим интересовањима и афинитетима. У домске секције
укључено је 8 ученика који су били константни и истрајни у реализацији
истих. Већина ученика показала је заинтересованост за спортске
активности и организоване ликовне, креативне и едукативне радионице и
трибине.
Кроз свакодневне разговоре ученици су показали спремност за сарадњу, размену
мишљења, лични развој и напредак, заинтересованост за што бољи успех, учешће
у раду секција из области културе и спорта.

Васпитач VIII васпитне групе
Данило Шћекић
На почетку школске године у осмој васпитној групи је било укупно 22 ученика,
пре завршетка школске године 2 ученика су напустила Ученички центар.
Посматрано по разредима, групу чини 6 ученика првог разреда, 4 ученика другог
разреда, 8 ученика трећег и 4 ученика четвртог разреда.
Грађевинску школу је похађало – 14 ученика
Грађевинско – техничку школу Бранко Жежељ – 3 ученика
Геодетско – техничку школу – 1 ученик
Медицинску школу Звездара – 1 ученик
Спортску гимназију – 1 ученик
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

154

Другу економску школу – 1 ученик
Електротехничку школу Стари Град – 1 ученик
Донет успех на почетку школске године је био 3,53 (средња оцена), а на крају
школске године је био 3,64.
Васпитно дисциплинске мере биле су изречене следећим ученицима: 1. Ф.
Л.(Укор), 2. М. Д. (Укор пред искључење), 3. Л. У. (Укор, Укор пред искључење),
4. С. С.(Укор)
У школској 2020/2021. години одржана су 4 састанака васпитне групе. Акценат на
сваком састанку био је на поштовању правила понашања у дому, важности
поштовања превентивних мера у циљу спречавања ширења вируса COVID 19,
безбедности ученика, општој и личној хигијени, анализи школског успеха
ученика, изостанцима и владању, као и актуелним текућим проблемима.
Кроз свакодневне разговоре, групне и индивидуалне, ученици су показали
спремност за сарадњу, размену мишљења, лични развој и напредак, решавање
текућих проблема на конструктиван начин и сношење последица понашања
уколико су неадекватно реаговали, учешће у раду секција из области културе и
спорта. Постојала је потреба за сталним подстицањем заинтересованости за учење
и постизање бољег школског успеха.
Ученици су мотивисани да се ангажују у секцијама сходно својим
интересовањима. У домске секције укључено је 11 ученика групе који су
учествовали у реализацији истих.
У току школске године остварена је редовна обострана комуникација са
родитељима, како у току боравка ученика у дому, тако и за време ванредног стања.
Такође, сарадња са одељењским старешинама је била редовна и подржавајућа, као
и са педагошко-психолошком службом и осталим васпитачима дома.
У периоду 1.12.2020. – 18.12.2020. и у периоду 06.03.2021. – 19.04.2021. рад са
ученицима је настављен од куће, путем информационо – комуникационе
технологије (Вибер, Зоом, Скајп) у складу са новонасталом ситуацијом. Теме су
се односиле на сналажење у процесу учења, здраве стилове живота,
адолесценција, превазилажење стресних околности и праћење тока и резултата
учења.
Годишњим планом и програмом предвиђена су 4 програмска подручја са 37 тема,
од којих је реализовано 30 тема.
Акценат је стављен у обради тема из области – Адаптација на живот у Дому и
Учење и школска успешност. Посебна пажња посвећена је организацији
слободног времена, усвајању моралних вредности и пружању помоћи у
привикавању на живот у заједници.
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Теме по васпитним областима:
Бр.

Васпитна област

Адаптација на живот
у дому
II
Учење и школска
успешност
III
Животне вештине
IV
Живот у заједници
Укупан број тема
I

Број
тема
6

Број
реализованих
тема
6

11

11

13
7
37

7
6
30

Теме васпитног рада које су реализоване:
I - Адаптација на живот у дому
1. Организација, функционисање и правила живота у дому
2. Права, обавезе и одговорност ученика у дому
3. Процес адаптације на нову средину
4. Долажење до потребних информација
5. Окружење у коме су школа и дом
6. Неговање опште и личне хигијене у Дому
II - Учење и школска успешност
1. Планирање учења и учење по плану
2. Стратегија учења
3. Мотивација за учење
4. Пажња, концентрација
5. Чиниоци школског успеха и неуспеха
6. Праћење тока и резултата учења
7. Помоћ вршњака у учењу
8. Професионални развој
9. Организовање просторних и временских услова за учење
10. Анализа школског успеха
11. Чиниоци који ометају учење
III - Животне вештине
1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање – Како видим
себе
2. Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на
социјално прихватљив начин
3. Морал и вредности
4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално здравље,
хигијена (лична и хигијена заједничког простора)
8. Стрес и начин његовог превазилажења
9. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у
дому
10. Ризична понашања и управљање ризицима
IV - Живот у заједници
1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији
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3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
5. Сарадња, тимски рад
7. Активности које организује дом и начин учествовања у њима
Теме васпитног рада које НИСУ реализоване због преласка ученика на
наставу на даљину.
III - Животне вештине
5. Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија), сексуално и репродуктивно
здравље
6. Хемијске зависности (патолошко коцкање, интернет зависност…)
7. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема, супротстављање
притиску вршњака, критичко мишљење
11. Организација слободног времена
12. Одговоран однос према сопственом здрављу
13. Обука за понашање у ванредним ситуацијама
IV - Живот у заједници
7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада, а
најчешћи облик остварен је у малим групама и индивидуалном раду, где су
ученици активно учествовали.

Васпитач IX васпитне групе
Слободанка Марић
Број ученика у групи. На почетку школске године у деветој васпитној
групи било је укупно 23 ученика, а на крају 20 ученика. У току школске године 3
ученика су напустила Ученички центар Београд, један због наставка школовања у
иностранству, други због промене врсте смештаја, а један матурант је раније
напустио дом.
Структура ученика по разредима. Групу чини 6 ученика првог разреда,
6 ученика другог разреда (7), 5 ученика трећег и 3 ученика четвртог разреда (5).
Структура ученика по школама. Ученици су похађали 9 различитих
школа и то: 8 ученика – Грађевинску школу, 5 ученика Техничку школу ГСП
Врачар, 4 ученика Школу за бродарство, бродоградњу и хидроградњу и по 1
ученик Графичку школу, СМШ „Даворин Јенко“, Електротехничку школу „Стари
град“, ГХМШ „Милутин Миланковић“, Хемијско-прехрамбено технолошку
школу и СТШ „Змај“.
Успех на почетку школске године био је 3,41, а на крају школске
године је 3,48.
Награђени ученици. Предложени ученици су: Ф. Ф., В. И. и М. С.,
Васпитно дисциплинске мере изречене су тројици ученика: 1. К. С.(укор),
2. С. Д. (укор пред искључење), 3. П. В. (укор, укор пред искључење, искључење).
Укупан број планираних тема је 36, од којих је реализовано 34.
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Теме по васпитним областима:
Бр.

Васпитна
област

Адаптација на
живот у дому
II
Учење
и
школска
успешност
III
Животне
вештине
IV
Живот
у
заједници
Укупан број тема
I

Број
планираних
тема
7

Број
реализованих
тема
7

9

8

11

11

9

8

36

34

Посебно акцентоване теме су: Организација, функционисање и правила
живота у дому и нова правила у дому услед актуелног вируса; Процес адаптације
на нову средину; Мотивација за учење; Стратегија учења; Праћење тока и
резултата учења; Слика о себи; Стрес и начин његовог превазилажења;
Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других (реализована
кроз активности у РЈ и континуирано у свакодневним ситуацијама); Конфликти,
врсте и стилови поступања у конфликтима; Сарадња и тимски рад. Посебна
пажња је посвећена организацији слободног времена, усвајању моралних
вредности и пружању помоћи у привикавању на живот у заједници.
Начин реализације. Програм рада реализован је према плану, кроз
различите методе и технике рада, а најчешћи облици рада били су мала група и
индивидуални рад. Током преласка ученика на наставу на даљину, у периоду
1.12.2020 – 18.12.2020. и у периоду 06.03.2021 – 19.04.2021. рад са ученицама је
настављен од куће, путем ИКТ-а (вајбер групе, инстаграм, упућивање ученика на
сајт Ученичког центра, индивидуални рад путем вајбер, инстаграм, wa и смс
порука, разговора телефоном) у складу са новонасталом ситуацијом. Теме су се
односиле на сналажење у процесу учења, здраве стилове живота, превазилажење
стресних околности, подршка сналажењу у новим околностима смањене
социјализације и праћење тока и резултата учења.
Појачан васпитни рад је био потребан са ученицима којима су изречене
васпитне мере, као и са ученицима који су имали тешкоће у току школске године,
као и сарадња са стручним сарадником.
Састанци васпитне групе. Одржана су 4 састанка васпитне групе, акценат
на сваком састанку било је поштовање правила понашања у дому, важност
поштовања превентивних мера у циљу спречавања ширења вируса COVID 19,
безбедност ученика, општа и лична хигијена, анализа школског успеха ученика,
изостанци и владање, као и актуелни текући проблеми.
Сарадња са родитељима. У току школске године остварена је редовна
комуникација са родитељима (углавном телефонски и вајбер контакт) поводом
праћења процеса адаптације, сналажења током одвијања наставе на даљину,
догађаја важних за породицу, информисања о стању ученика који су били
заражени вирусом корона, увида у успех ученика, договора о начину поправљања
истог, запаженим променама у понашању појединих ученика и сл.)
Сарадња са школом. Са одељењским старешинама, предметним
професорима и педагошко-психолошком службом. је постојала редовна и добра
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комуникација у циљу информисања о ученицима, као и увида у успех ученика
(посета није било због епидемиолошких мера).
Постојала је свакодневна комуникација и сарадња са васпитачима,
стручним сарадником и управником РЈ, као и сарадња са координатором васпитне
службе по потреби.
Учешће ученика у секцијама и активностима. У домским секцијама
учествовало је 9 ученика који су били активни у њиховој реализацији. Већина
ученика показала је заинтересованост за спортске активности – за фудбалску
секцију 3 ученика, за стони тенис 3 ученика, шаховску секцију 2 ученика, као и за
здравствену секцију 4 ученика, литерарну 1, Разговарамо о... и организоване
радионице (Контрола беса, Толеранција и уважавање различитости, обележавање
Дана жена, Сексуалност).
Стручни сарадник и ја смо на Педагошком већу у октобру одржале
презентацију „ COVID 19 – Превенција и интервенција“. Материјал је коришћен
у раду са васпитном групом на ову тему.
Кроз свакодневне разговоре, групне и индивидуалне, ученици су показали
спремност за сарадњу, размену мишљења, лични развој и напредак, решавање
текућих проблема на конструктиван начин и сношење последица понашања
уколико су неадекватно реаговали, учешће у раду секција из области културе и
спорта. Постојала је потреба за сталним подстицањем заинтересованости за учење
и постизање бољег школског успеха.
Због комбинованог модела наставе ученици су, према њиховој процени,
били мање мотивисани за учење и нису имали континуитет у раду. Стално
подсећање на поштовање епидемиолошких мера, ограничена окупљања и
смањена социјализација представљају одређени притисак на њих и потребно је
јачати менталне капацитете и обратити пажњу на менталну хигијену. Инстаграм
РЈ унео је новину у рад и позитивно деловао на повезивање и мотивисање
појединих ученика и подстицање активности ученика. Следеће године увести још
активности које могу да се реализују на отвореном. Реализација одређених тема
кроз организоване радионице, циклусе и активности на нивоу РЈ треба наставити
јер су исходи остварени а подстичу се тимски дух и сарадња и уче правила добре
комуникације. Подстицати на редовно испуњавање обавеза и учење у току
следеће школске године. С обзиром на околности у којима се одвијала ова
школска година, задовољна сам протеклим радом са ученицима девете васпитне
групе.
Васпитач X васпитне групе
Драган Павловић
На почетку школске године у десетој васпитној групи укупно је било 18 ученика,
пре завршетка школске године један ученик је напустио Ученички центар.
Посматрано по разредима, десету групу чини 2 ученика првог разреда, 6 ученика
другог разреда, 9 ученика трећег.
Грађевинску школу похађа - 9 ученика
Грађевинско техничку школу Бранко Жежељ похађа – 2 ученика
Геодетску-техничку школу похађа – 2 ученика
Електротехничку школу Никола Тесла –1 ученик
Правно - биротехничку – 1 ученик
ГСП - 1 ученик
Железничку школу – 1 ученик.
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Донет успех на почетку школске године је био 3,52 (средња оцена), а на крају
школске године је 3,62.
Годишњим планом и програмом предвиђена су 4 програмска подручја са 35 тема,
од којих је реализовано 35 тема.
Теме по васпитним областима:
Бр.
Васпитна област
Адаптација на живот
у дому
II
Учење и школска
успешност
III
Животне вештине
IV
Живот у заједници
Укупан број тема
I

Број
тема
7

Број
реализованих
тема
7

9

9

11
8
35

11
8
35

Структура планираних тема по подручјима и њихова реализација је следећа:
- прво програмско подручје - Адаптација на живот у дому - планирано је 7 тема
које су све реализоване;
- друго програмско подручје - Учење и школска успешност - планирано је 9 тема
од којих су све и реализоване;
- треће програмско подручје - Животне вештине - планирано је 11 тема од којих
је 11 реализовано.
- четврто програмско подручје - Живот у заједници - од 8 планираних тема
реализовано је 8.
У школској 2020/2021. години одржана су 2 састанка васпитне групе, акценат на
сваком састанку био је на поштовању правила понашања у дому, безбедности
ученика, општој и личној хигијени, анализи школског успеха ученика,
изостанцима и владању, као и актуелним текућим проблемима.
Кроз свакодневне разговоре, групне и индивидуалне, ученици су показали
спремност за сарадњу, размену мишљења, лични развој и напредак, решавање
текућих проблема на конструктиван начин и сношење последица понашања.
Постојала је потреба за сталним подстицањем заинтересованости за учење и
постизање бољег школског успеха.
У току школске године остварена је редовна обострана комуникација са
родитељима, како у току боравка ученика у дому, тако и за време када се настава
ученика одвијала онлајн. Такође, сарадња са одељењским старешинама је била
редовна и подржавајућа, као и са педагошко-психолошком службом и осталим
васпитачима дома.
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Васпитач XI васпитнe групе
Братислав Радовановић
На почетку школске године било је 20 ученика, 3 ученика су напустила Ученички
центар пре завршетка школске године. I– 4 ученика; II – 6 ученика; III – 8 ученика;
IV – 2 ученика.
Грађевинску школу похађало је – 12 ученика, Грађевинско-техничку школу
„Бранко Жежељ“ – 2 ученика, Саобраћајну школу ГСП – 4 ученика, Угоститељско
– туристичку школу – 1 ученик, Средњу туристичку школу – 1 ученик.
На почетку школске године средња оцена васпитне групе била је 3,47 а на крају
школске године је 3,40.
Ученик (Н. Б.) има изречену васпитно – дисциплинску меру – укор.
Укупан број планираних тема је 35. Реализовано је 24 теме, од којих су 4 теме
реализоване у време наставе на даљину телефонским путем.
Стављен је акценат у обради тема из следећих области: Учење и школска
успешност, Животне вештине и Живот у заједници. Посебна пажња посвећена је
у усвајању моралних вредности, начину превазилажења стреса, стресних
ситуација и на уважавању различитости, толеранцији и поштовању права других.
Ученици су се одазвали раду секције Стрељаштво – 4 ученика.
У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада, а
најчешћи облик остварен је у малим групама и индивидуалном раду, где су
ученици активно учествовали.
Реализујући програм, укључени су и родитељи где је дошло до одличне сарадње,
као и са разредним старешинама. Видљиве резултате у реализацији рада дала је и
сарадња са осталим васпитачима у Дому и стручним сарадником. Са ученицима у
раду се инсистирало и на поштовању, поверењу, узајамном уважавању и
искрености.
У периоду 1.12.2020. – 18.12.2020. и у периоду 06.03.2021. – 19.04.2021. рад са
ученицима је настављен од куће, путем информационо – комуникационе
технологије у складу са новонасталом ситуацијом. Теме су се односиле на
сналажење у процесу учења, здраве стилове живота, превазилажење стресних
околности и праћење тока и резултата учења.
Одржано је укупно 6 састанка васпитне групе. Теме на којима се инсистирало:
Домска правила – поштовање Кућног реда, Важност поштовања мера против
ширења вируса COVID 19, Анализе успеха на крају класификационих периода...
Васпитач XII васпитнe групe
Марко Чабаркапа
На почетку школске године у дванаестој васпитној групи је било укупно 18
ученика, током првог полугодишта тај се број попео на 21 али због
епидемиолошке ситуације ученици су полако напуштали дом, па смо у друго
полугодиште ушли поново са 18 ученика. Одмах почетком другог полугодишта
група наставља да се осипа, па тако на трећем класификационом периоду, група
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пада на 16 ученика. Током месеца маја групу су напустили матуранти и тако до
краја школске године група је бројала 10 ученика. Посматрано по разредима,
групу је чинило 6 ученика првог разреда, 7 ученика другог разреда, 7 ученика
трећег и 1 ученика четвртог разреда.
Грађевинску школу је похађало – 1 ученик
Грађевинско – техничку школу Бранко Жежељ – 16 ученика
Медицинску школу Звездара – 3 ученика
Седму гимназију – 1 ученик
Донет успех на почетку школске године је био 3,55 (средња оцена), а на крају
школске године је 3,67.
Васпитно дисциплинске мера била је изречена ученику Д. С. (укор).
У школској 2020/2021. години одржано је 5 састанака васпитне групе, акценат на
сваком састанку било је поштовање превентивних мера у циљу спречавања
ширења вируса COVID 19, безбедност ученика, општа и лична хигијена, анализа
школског успеха ученика, изостанци и владање, као и актуелни текући проблеми.
Кроз свакодневне разговоре, групне и индивидуалне, ученици су показали
спремност за сарадњу, размену мишљења, лични развој и напредак, решавање
текућих проблема на конструктиван начин и сношење последица понашања
уколико су неадекватно реаговали, учешће у слободним активностима. Постојала
је потреба за сталним подстицањем заинтересованости за учење и постизање
бољег школског успеха.
Ученици су мотивисани да се ангажују у обилазак музеја и остале културолошке
догађаје сходно својим интересовањима. Дате су им препоруке како да, пратећи
све безбедоносне мере, упражњавају физичку активност.
У току школске године остварена је редовна и обострана комуникација са
родитељима, како у току боравка ученика у дому, тако и за време ванредног стања.
Такође, сарадња са школама је била редовна.
У периоду 1.12.2020. – 18.12.2020. и у периоду 09.03.2021. – 19.04.2021. рад са
ученицима је настављен од куће, путем телекомуникационе технологије у складу
са новонасталом ситуацијом. Теме су се односиле на сналажење у процесу учења,
здраве стилове живота, адолесценција, превазилажење стресних околности и
праћење тока и резултата учења.
Годишњим планом и програмом предвиђена су 4 програмска подручја са 36 тема,
од којих је реализовано 27 тема.
Акценат је стављен у обради тема из области – Адаптација на живот у Дому и
Учење и школска успешност. Посебна пажња посвећена је усвајању моралних
вредности и пружању помоћи у привикавању на живот у заједници.
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Теме по васпитним областима:
Бр.
Васпитна област
Адаптација на живот
у дому
II
Учење и школска
успешност
III
Животне вештине
IV
Живот у заједници
Укупан број тема
I

Број
тема
6

Број
реализованих
тема
6

10

9

12
8
36

7
5
27

Теме васпитног рада које су реализоване
I - Адаптација на живот у дому
1. Организација, функционисање и правила живота у дому
2. Права, обавезе и одговорност ученика у дому
3. Процес адаптације на нову средину
4. Долажење до потребних информација
5. Окружење у коме су школа и дом
6. Неговање опште и личне хигијене у Дому
II - Учење и школска успешност
1. Планирање учења и учење по плану
2. Стратегија учења
3. Мотивација за учење
4. Пажња, концентрација
5. Чиниоци школског успеха и неуспеха
6. Праћење тока и резултата учења
7. Помоћ вршњака у учењу
8. Подстицање стварања радних навика
10. Професионални развој
III - Животне вештине
1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање – Како видим
себе
3. Морал и вредности
4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално здравље,
хигијена (лична и хигијена заједничког простора)
5. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема, супротстављање
притиску вршњака, критичко мишљење
6. Стрес и начин његовог превазилажења
10. Утицај масовних медија и сопствених технологија на формирање вредности
11. Толеранција и разумевање
IV - Живот у заједници
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији
3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
8. Асертивна комуникација
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Теме васпитног рада које нису реализоване због преласка учења на даљину
II – Учење и школска успешност
9. Како побољшати школску успешност
III - Животне вештине
2. Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на
социјално прихватљив начин
7. Ризична понашања и управљање ризицима
8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у
дому
9. Организација слободног времена
12. Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса
IV - Живот у заједници
1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других
5. Сарадња, тимски рад
7. Активности које организује дом и начин учествовања у њима
У реализацији програма најчешћи облик рада био је остварен у виду рада у малим
групама и индивидуалном раду кроз информисање, упућивање и подстицање
ученика.
Васпитач XIII васпитнe групе
Биљана Јанковић
XIII васпитна група је на почетку 2020/21 године имала 19 ученика (дечаци).
Почетком другог полугодишта, васпитна група добија још једног ученика другог
разреда. Два ученика су напустила дом пре завршетка школске године због
приватних разлога. XIII васпитна група на крају школске године има 18 ученика.
Структуру ученика XIII васпитне групе током ове школске године чине дечаци
који похађају следеће београдске школе:
- Грађевинска школа
Смер: Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (3
ученика)
Руковалац грађевинском механизацијом (4 ученика)
Декоратер зидних површина (3 ученика)
Електроинсталатер (1 ученик)
Монтер суве градње (3 ученика)
Керамичар-терацер-пећар (2 ученика)
Оператер основних грађевинских радова (1 ученик)
-

Техничка школа ГСП
Смер: Електротехничар за електронику (1 ученик)

-

ГТШ ''Бранко Жежељ''
Смер: Грађевински техничар (1 ученик)

-

Филолошка гимназија
Смер: Јапански језик (1 ученик)
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Структура ученика по разредима у школској 2020/21 години:
- први разред: 8 ученика
- други разред: 5 ученика
- трећи разред: 4 ученика
- четврти разред: 3 ученика
У овој школског години XIII васпитна група је имала 5 ученика завршних разреда
(3 ученика који завршавају четворогодишње школовање и 2 ученика који
завршавају трогодишње школовање).
Донет школски успех на почетку школске године (19 ученика):
- Са одличним успехом 2 ученика
- Врло добрим успехом 4 ученика
- Добрим успехом 13 ученика
Просечна оцена XIII васпитне групе на почетку школске године је добар 3,38 а на
крају је 3,39.
За учешће ученика у домским активностима и раду секција похваљени су од
стране групног васпитача следећи ученици:
- П. Ј., Филолошка гимназија, први разред (за учешће у литерарној секцији
и учешће на фото конкурсу који је организовао Ученички центар)
- О. Г., Грађевинска школа, други разред (за учешће у секцији групног
васпитача ''Разговарамо о...'')
Током ове школске 2020/21 године ученицима XIII васпитне групе изречене су
следеће васпитно-дисциплинске мере:
- Укор (5 ученика) најчешће ради кршења одредаба Кућног реда Ученичког
центра
- Укор пред искључење (2 ученика) најчешће ради понављања лакших
повреда обавеза ученика.
Потребно је напоменути да је 5 ученика поред лошијег школског успеха у току
претходне школске 2019/20 године (донет успех) имало и донету нижу оцену из
владања у школи коју похађају.
Годишњи програм рада XIII васпитне групе
Укупан број планираних и реализованих тема по програмским подручјима:
I Адаптација на живот у дому (планирано и реализовано 7 тема)
Акцентоване теме: - Неговање опште и личне хигијене у дому
- Адолесценција и проблем одвајања од породице
II Учење и школска успешност (планирано и реализовано10 тема)
Акценат дат следећим темама:
- Овладавање методама и техникама учења (са посебним освртом на учење током
on line наставе)
- Утицај савремених технологија на пажњу и концентрацију
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III Животне вештине (11 планирано, 8 реализовано)
Акценат дат следећим темама:
- Разумевање важности одржавања хигијене за очување здравља
- Безбедност ученика на интернету
IV Живот у заједници (9 планирано, реализовано 7)
Акценат дат следећим темама:
- У туђим ципелама (емпатија)
- Разликовање насилне и ненасилне комуникације
Планиране теме из четири програмска подручја реализоване су према плану за
време боравка ученика у Ученичком центру. Током наставе на даљину ученицима
је пружана подршка у циљу лакшег прилагођавања новонасталим условима
живота и учења у време епидемије. Редовно праћени континуитет у учењу и
сналажење ученика током on line наставе. У овом периоду сарадња и рад са
ученицима реализовани су путем телефонских позива и вибер групе. Ученици
упућивани на праћење разноврсних садржаја на сајту установе.
Појачан васпитни рад реализован је са ученицима којима су изречене васпитнодисциплинске мере у дому у циљу промене понашања.
Током школске године одржано је четири састанка васпитне групе. Због
специфичности услова рада и наставе у школама у овој школској години,
ученицима континуирано скретана пажња на неопходно одговорно понашање и
придржавање препоручених епидемиолошких мера у циљу спречавања ширења
епидемије. Редовно одржавање личне хигијене и хигијене простора (собе). На
састанцима васпитне групе разговарано о мерама за побољшање школског успеха
и стратегијама успешног учења.
Сарадња са родитељима реализована на задовољавајућем нивоу, најчешће
иницирана од стране групног васпитача – информисање родитеља о похађању
наставе, резултатима учења, понашању у Ученичком центру и потребним
сугестијама групног васпитача. Посебна пажња усмерена породицама чија су деца
први пут на смештају у Ученичком центру (ради лакше адаптације ученика).
Посебна сарадња остварена са породицом ученика на старатељству.
Сарадња са школом и одељенским старешинама, као и до сада, реализована ради
увида у успех ученика на класификационим периодима, редовно похађање
наставе и понашање у школи. У посебним случајевима школа контактирана ради
пружања информација о потребној изолацији ученика (у периоду епидемије).
Пар ученика васпитне групе су узела учешће у раду секција групног васпитача
сходно својим интересовањима. Ученици који су активно учествовали и дали свој
допринос у раду поменутих секција (секција ''Разговарамо о..'' и литерарна
секција) су похваљени и награђени од стране групног васпитача.
На крају другог полугодишта можемо закључити да је комбиновани модел наставе
(а у складу са њим и начин организовања рада у Ученичком центру) поред
извесних потешкоћа довео до усмеренијег и квалитетнијег рада са малом групом
ученика, садржајнијег индивидуализованог приступа у раду са ученицима.
Ученици су исказали већу потребу за подршком и помоћи у новонасталој
ситуацији (епидемија) као и потребу за помоћи у сналажењу током on line наставе.
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Као групни васпитач трудила сам се да развијем и одржим кохезију васпитне
групе у специфичним условима рада и учења током ове школске године.
Подстицала сам сарадничке односе и вршњачку едукацију (посебно ученика
сродних образовних профила) ученика моје васпитне групе. Покушали смо
заједно да развијамо и разумемо неопходност поседовања одређених животних
вештина као што су емпатичност, солидарност, усмереност ка ближњима, учећи
једни од других.
Као васпитач у РЈ ''Алекса Дејовић'' обављала сам и следеће активности:
- Активности у оквиру рада библиотеке
- Активности у оквиру рада секције ''Разговарамо о...''
- Активности у оквиру рада дисциплинске комисије
- Активности у оквиру рада новинарске и литерарне секције
- Активности у оквиру рада Тима за заштиту ученика од употребе
психоактивних супстанци

Извештаји о раду слободних активности у РЈ „Алекса Дејовић“
Извештај о раду историјске секције













И ове школске године историјска секција је мотивисала ученике својим
занимљивим темама и садржајем за учешће у активностима.
Ученици су показали не тако мало интересовање за наставу историје.
време реализације је у зависности од распореда часова ученика и броја
присутних ученика у Дому – због Корона вируса.
Секција је бројала 10 ученика. Пружана је у склопу секције и инструктивна
настава, нарочито пред тромесечја и полугодишта због побољшавања
успеха из предмета Историја.
Са ученицима у октобру месецу осврнули смо се на „Пандемије кроз
историју и како су људи реаговали на њих“, због актуелне епидемиолошке
ситуације.
У новембру је акценат и даље био на актуелни Корона вирус кроз тему
„Историја пандемија и да ли смо ову могли да предвидимо?„
Почетком марта присетили смо се познатих српкиња – „ Жене кроз
историју“
У априлу смо били под утиском филма „Дара из Јасеновца“ и сетили се
жртава геноцида у концентрационом логору Јасеновац.
Почетак маја нас је вратио на 1999. годину и сећање на цивилне жртве Нато
агресије.
У јуну смо се осврнули на увек актуелну тему „Косово и Метохија – некад
и сад“.

У децембру није било могуће реализовати план рада секције због одвијања
наставе на даљину и одласка ученика кућама.
Јелена Шејић, васпитач
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Извештај о раду секције за стони тенис
Рад секције за стони тенис у школској 2020/2021. години се одвијао свакодневно,
без одређених термина, у просторијама клуба ученика РЈ „Алекса Дејовић“.
Опрема је била доступна свакодневно, па су ученици у складу са својим обавезама
задуживали исту.
Интересовање ученика је, као и сваке године велико, па с тим у вези стони тенис
континуирано играју ученици који су чланови секције, али и они који то нису.
С обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију током школске године и
могућности да реализујемо међудомске турнире. Ученици су ипак били
заинтересовани за мешовите турнире у нашој РЈ, па смо у складу са њиховим
жељама, а поштујући епидемиолошке мере организовали два таква турнира.
Имајући у виду околности под којима се одвијао рад секције, задовољни смо
њеном реализацијом.
Кнежевић Татјана

Извештај о раду ликовне секције
Ликовна секција је у школској 2020/ 2021. години имала 10 сталних чланова, док
је један број ученика учествовао у складу са тренутним интересовањима.
План секције је делимично остварен због временског дисконтинуитета.
Акценат је стављен највише на практични рад и упознавање са ликовним
елементима кроз коректуре истих. Један од циљева секције, квалитетно попуњено
слободно време је свакако остварен самим радом секције.
Реализатори:
Весна Морачић
Ивана Вељашевић

Извештај о раду кошаркашке секције
План и програм кошаркашке секције за ову школску годину није могао бити
реализован због актуелне епидемиолошке ситуације и мера препорука.
Поред постојећих ограничења на рад секција су утицали и временски утицаји,
тако да је рад на отвореном простору био редукован. Када су временски услови
дозвољавали секција се одвијала на кошаркашком терену и манифестовала се кроз
слободну игру на један кош.
У месецу мају, одржан је турнир у баскету, ревијалног карактера чији је циљ био
дружење, забава и такмичење.
Шћепановић Блажо, проф.
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Извештај о раду креативно – едукативне радионице
И ове школске 2020/21. године креативно – едукативна радионица окупила је и
мотивисала своје нове и старе чланове за рад.
Циљ нам је и ове године био да се ученици едукују и информишу на различите
теме, искористе своју креативност и вољу и преточе своје жеље и замисли у неко
уметничко дело, науче неке нове креативне технике и првенствено квалитетно
проведу своје слободно време. Креативно едукативно радионица бројала је 16
ученика.
У месецу септембру окупили смо чланове, упознали их са планом, програмом и
циљем секције и кренули са радом.
Месец октобар протекао је у знаку свакодневног подсећања ученика на важност
поштовања мера у циљу сузбијања ширења пандемије изазване Корона вирусом,
као и давањем упутства за поступање ученика у условима пандемије.
Са новим члановима секције, ученицима првих разреда, разговарали смо о
Београду и знаменитостима главног града, културним и историјским вредностима
истог, шта радити и видети у Београду када је у питању истраживање града, забава
или одмор.
Оплеменили смо просторије Клуба, учионица, бирали боје зидова, слике,
фотографије које красе зидове.
Новембар је био месец за обележавање Међународног дана толеранције и
Светског дана права детета, где смо ученике упознали са правима и обавезама
детета, разговарали о толеранцији, важности поштовања, прихватања и
уважавања богатства различитости. Чланови секције су осмислили и направили
предиван пано који је имао за циљ да едукује и друге ученике о важности
поменутог.
Светски дан жена, 8.март, посебно посвећен равноправности жена. Дошли смо на
идеју да запосленим женама у РЈ, нашим мајкама, улепшамо овај дан, изразимо
захвалност за све што нам пружају и обрадујемо их честиткама, које су ученици
сами осмислили, цртали и реализовали, уз одличну атмосферу и пуно смеха.
Обележили смо Недељу солидарности народа и борбе против расизма и расне
дискриминације.
У месецу априлу бавили смо се Васкрсом, једним од највећих хришћанских
празника. Подсетили смо се обичаја, правили Ускршње дрво, фарбали јаја разним
техникама, корпице од канапа. Ученици су били веома заинтересовани, пуни
идеја, дечаци подједнако као и девојчице.
Током месеца маја разговарано је на тему насиља. Реализован је и едукативан
пано „Мој глас против насиља“, са циљем да се сви ученици РЈ упознају са
врстама насиља, како да реагују и препознају насилничко понашање.
На предлог чланова секције организована је радионица „Цртање по стаклу“ где
смо старе тегле оплеменили акрилним бојама, пастама, канапом и чипком и
добили предивне декоративне посуде, које су ученици радо задржали.
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Месец јун нам је служио да се окупимо и сумирамо утиске о раду секције,
предложимо неке нове теме и идеје за следећу школску годину и наравно
пожелимо једни другима лепо проведен распуст.
Кристина Миљковић
Марина Џелетовић
Татјана Кнежевић

Извештај о раду спортске секције
Мали фудбал
Почетком школске 2020/2021. године стартовала је са радом фудбалска секција,
када је извршено анкетирање, евидентирање и мотивисање ученика за
укључивање у рад секције. Ученици су затим тестирани, вршена је и провера
њихових техничко – тактичких способности. На основу резултата, нивоа њихових
психо – физичких способност и залагања формирана је прва екипа наше радне
јединице.
Кроз тренинге и утакмице које су током школске године организоване, подизан је
ниво тактичко – техничких способности ученика. Ученици су показали висок
ниво обучености, добру међусобну сарадњу и уважавање, као и велику жељу за
надметањем.
Нажалост, због неповољне епидемиолошке ситуације у нашој земљи, изазване
вирусом COVID 19, рад фудбалске секције се није одвијао у складу са годишњим
планом и програмом рада,
У оквиру планираних активности одржани су турнири између васпитних група и
интерни турнири између радних јединица. Изостанком Светосавског турнира,
Градске, Републичке и Регионалне домијаде, ученици су ускраћени за нове
изазове, сатисфакције, дружење са ученицима других домова, и без икакве сумње,
освајање нових медаља за нашу радну јединицу.
Шах
Након анимирања ученика свих васпитних група, почетком школске године,
оформљена је Шаховска секција. Учешће је узело 20 ученика.
Рад секције је био усклађен условима пандемије вируса COVID 19 и одржавао се
у Ликовној учионици. Током слободног времена, са ученицима се радило на
основама шаховске игре, развијању логичког мишљења, комбинаторике,
креативности, интуиције, упорности и истрајности.
Рад секције се није одвијао у потпуности у складу са годишњим планом и
програмом рада због неповољне епидемиолошке ситуације.
У оквиру планираних активности одржан је интерни турнир између ученика
васпитних група. Међутим, изостала су сва друга такмичења (Градска,
Републичка домијада). На одржаном турниру постигнути су сјајни резултати,
ученици су се разонодили, дружили и такмичили. Финалистима турнира наше
радне јединице додељени су пригодни поклони и медаље.
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Музеј спорта
У склопу рада спортске секције, ученици су организовано посетили изложбу Пут
правих вредности Олимпијског комитета Србије у музеју САНУ. Имали су
прилику да се упознају са историјатом и континуитетом олимпијског покрета, као
и његовим значајем у нашој средини од Краљевине Србије до данас, са освртом
на друштвени контекст и прилике у земљи. Такође, видели су најзначајније
експонате Олимпијског музеја, од оснивања Српског олимпијског клуба 1910.
године, преко првог учешћа Србије на V Олимпијским играма у Стокхолму, прве
освојене медаље у Паризу 1924. године, до последњих успеха наших спортиста на
Олимпијским играма у Рио де Жанеиру.
Скијање
Новом, иновативном дисциплином (Скијање на симулатору) повећали смо број
активности у оквиру спортских секција које наши ученици имају на располагању.
Одласком у „Скитрацк академију“ на Ади Циганлији и њиховим љубазним
инструкторима, ученици су доживели чари скијања без одласка на планину. Они
су скијали уз забаву, без потешкоћа су научили да скијају, исправили и
побољшали своју скијашку технику.
Ски симулатор (покретна скијашка стаза) ради по принципу ротирајуће траке,
променљивог нагиба и подешавања брзине рада, симулира услове на терену
константног спуштања низ планину.
Реализатор:
Данило Шћекић,
васпитач

Извештај о раду културолошке секције
Културолошка секција има за циљ конструктивно и креативно коришћење
слободног времена и едукацију кроз дружење, праћење и учествовање у
различитим културним садржајима. Реализује се у сарадњи са Програмском
службом. Секцију су у септембру водиле васпитачице Тања Радић и Слободанка
Марић, а потом само ја. Ученици су били редовно обавештавани о активностима,
подстицани су да учествују у њима описима садржаја и организоване су посете
планираним активностима у мањем обиму у складу са епидемиолошким мерама.
Остварена је добра сарадња са Програмском службом.
У школској 2020/21. години ученици су показали велико интересовање за
укључивање у секцију. На свакој активности сва слободна места су била попуњена
и скоро увек се тражила карта више. Услед забране окупљања због пандемије
изазване корона вирусом и повременог затварања Ученичког центра, нису
реализоване активности предвиђене планом и програмом од новембра месеца па
до краја школске године.
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Активности које су реализоване до 15.03.2020. године:
23. 9. 2020. Београд са река (крстарење Савом и Дунавом)
30. 9. 2020. Београд са река (крстарење Савом и Дунавом)
24. 9. 2020. Посета Зоолошком врту
01. 10. 2020. Посета Зоолошком врту
06. 10. 2020. „Куда ћемо вечерас?“
14. 10. 2020. „Куда ћемо вечерас?“
08. 10. 2020. Ново гробље – „Музеј на отвореном“
20. 10. 2020. Јавни акваријум и тропикаријум
28. 10. 2020. Јавни акваријум и тропикаријум
22. 10. 2020. Музеј чоколаде
29. 10. 2020. Музеј чоколаде
05. 11. 2020. Музеј чоколаде
Слободанка Марић,
васпитач

Извештај о раду здравствене секције
План и програм рада здравствене секције има за циљ остваривање едукативне,
васпитне и промотивне функције очувања и побољшања здравља младих.
Акценат је на промоцији здравља младих и примарној превенцији. План и програм
је подељен у 5 тематских целина: 1. Естетско оплемењивање дома – брига о
здрављу, 2. Полне болести – превенција, последице, 3. Инфективне болести –
превенција, болести, 4. Култура исхране – поремећаји у исхрани и 5. Ризична
понашања – обавештеност. Секцију воде васпитачи Татјана Кнежевић (по
повратку са боловања, до тада Соња Мудрић) и Слободанка Марић.
Планиране активности су реализоване у правцу јачања превентивних активности
сузбијања ризичних понашања код ученика, као и афирмацијe здравих стилова
живота и здравих навика које би било добро да ученици усвајају у току свог
адолесцентног периода.
Током школске године одржана су предавања и радионице на различите теме,
ученици су радили презентације, правили едукативне паное, приказани су кратки
едукативни филмови, обележени су значајни датуми истицањем едукативних
чланака, порука и паноа, објава и квизова на инстаграм страницин РЈ, вођени су
индивидуални и групни разговори, ученици су подстицани да одржавају хигијену.
Посебно смо се бавили информисањем, превенцијом и мерама за спречавање
ширења корона вируса. Одржано је предавање спортистима о значају одржавања
личне хигијене и хигијене простора. Обележени су: Дан менталног здравља, Дан
борбе против дијабетеса, Дан без дуванског дима, Дан борбе против сиде, Борба
против насиља над женама, Међународни дан људске солидарности, Светски дан
вода, Светски дан шума, Дан жена, родна равноправност, Алергије, Лајмска
болест. Панои: Инфективна мононуклеоза, Пирамида исхране, презентације
Ментално здравље, Правилна исхрана, Репродуктивност, Алергија. Радионице:
Бес и љутња, сексуалност адолесцената, сексуално одговорно понашање, Полно
преносиве болести. Разговори: хигијена тела, хигијена у дому, сексуалност, како
повећати самопоуздање, смањење стреса и остали према плану.
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Појавом одређених инфективних болести појачан је рад на информисању и
сузбијању преношења истих. Због епидемије вируса корона на време и адекватно
су спроведене све мере у циљу заштите и информисања ученика, као и смиривања
панике како код ученика, тако и код родитеља и контрола поштовања
превентивних мера.
Реализована је и радионица на отвореном на тему стереотипа, а у оквиру обраде
теме толеранција. Поводом обележавања Светског дана физичке активности
организовано је сађење чуваркуће у РЈ како би се ученицима практично показало
да су физичка активност и контакт са земљом и биљкама један од начина очувања
менталног здравља. Овакав начин реализовања активности треба што више
заступати и у следећој школској години.
Планиране активности су делимично реализоване, у већини случајева са малим
групама ученика и дошло је до одступања од планираног времена реализације.
Слободанка Марић,
васпитач

Извештај о литерарно – новинарској секцији – Инстанграм
страница РЈ
Васпитач задужен за рад секције је Биљана Јанковић, а Татјана Кнежевић и
Слободанка Марић за инстаграм профил и припрему текстова за сајт. У оквиру
секције организован је фото и литерарни конкурс за који смо васпитачица Биљана
Јанковић и ја мотивисале ученике за учешће и прикупљале њихове радове. Такође
сам објављивала текстове и презентације на сајту и припремала радове ученика за
сајт и припрему и прослеђивање текстова колега из РЈ. Помоћ колегиници Биљани
Јанковић у вези са припремом паноа „Лепота је у оку посматрача“, фотографија
ученика, учесника фото конкурса. Две ученице су изразиле жељу да пишу и
интервјуишу ученике, тако да сам им пружила подршку у креирању њиховог
блога – Блог Н&Е.
Инстаграм страница РЈ @aleksa_dejovic_dom креирана је 28.11.2020. у циљу
бољег информисања ученика, пласирања разних информација, обавештења и
активности у РЈ, подстицања ученика да буду активни и покрену теме које их
интересују, да имају место где могу о свему да се информишу у вези са нашом РЈ
али и Ученичког центра, а на начин који је савремен и њима близак. Имамо око
220 пратилаца, сторије прегледа просечно око 170 пратилаца, а просечан број
лајкова по објави је око 60. Страницу воде васпитачи Татјана Кнежевић и
Слободанка Марић. Теме којима се бавимо су: праћење свих активности у РЈ,
обележавање значајних датума, дељење догађаја из свакодневице, објављивање
фотографија ученика различитих садржаја, слике из домског живота, прављење
квизова и анкета, објава верзија краћег формата појединих секција (нпр.
здравствене, историјске, новинарске и др.), тема правописа, мотивационе поруке.
Такође, постоји добра сарадња са колегама других РЈ и ово је пример добре
праксе.
Слободанка Марић,
васпитач
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Извештај о раду секције стрељаштво
Почетком школске године испитивали смо интересовање ученика за стрељаштво.
Израдили смо програм рада и информисали се да ће се тренинзи реализовати у СК
„Партизан“. Одласком на прве часове приступило се теоретском предавању и
припреми за руковање ваздушном пушком. Кроз теорију гађања ученици су
упознати са ставовима за гађање, нишањењем, померањем нишана и окидања.
Пошто се ради о спортској дисциплини, ученици су упознати и са тактиком
гађања. За секцију се пријавило 23 ученика. Предвиђено је 25 термина за ову
школску годину али због новонастале ситуације сви термини нису реализовани.

Васпитач
Братислав Радовановић

Извештај о раду одбојкашке секције
Одлуком са састанка спортских секција, координатор Рајко Кукољ доноси одлуку
да ове школске године нећемо имати рад у спортским секцијама. Прочитао нам је
део из упутства препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број: 611-00-1346/1/2020-05, који се односи на реализацију васпитног рада у
установи, тачка 11. где пише да слободне активности планирати тако да се у што
већој мери изводе напољу и на начин којим се спречава могућност ширење вируса
путем аеросола (ризични су: колективни спорт, масовне манифестације, хорско
певање, игранке и сл.). Програмом спортских секција планирати увежбавање
елемената игре и других активности које се могу изводити бесконтактно. То исто
је и предочено ученицима, који су одбили да понаособ изводе симулацију покрета
који опонашају игру. План и програм одбојкашке секције за ову школску годину
није могао бити реализован због актуелне епидемиолошке ситуације и мера
препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Васпитач: проф.Марко Чабаркапа

Извештај о раду библиотеке
На почетку школске године ученици су упознати са начином и временом рада
библиотеке, расположивим фондом књига како неопходне школске литературе,
енциклопедијским издањима тако и осталим књигама које се баве темама које би
могле бити предмет њихових интересовања. Ученици су континуирано
мотивисани да своје слободно време проведу уз књигу као и да користе речнике,
енциклопедије и остала издања као помоћ у учењу. Организовано је неколико
тематских вечери (обележавајући датуме рођења писаца) а највише интересовања
је исказано током вечери посвећеној Данилу Кишу. Ученици су исказали
заинтересованост и за литературу која се бави питањима и проблемима
адолесцената. Део књишког фонда на ту тему, представљен је ученицима у холу
дома.
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По евиденцији рада библиотеке, која је уредно вођена током целе школске године,
потреба за писаном речју је ове године била већа. Ученици су више посећивали
библиотеку, потраживали наслове, проводили пријатне тренутке у разговору са
васпитачима задуженим за овај сегмент рада у дому – Весном Морачић и
Биљаном Јанковић, током целе школске године.

Извештај о раду секције ''Разговарамо о...''
Током школске године највише активности реализовано је у оквиру секције
''Разговарамо о...''. Сам концепт подразумева да ученици предлажу садржаје и у
сарадњи са васпитачем одабиру се теме за активности. Свакодневна догађања у
дому су често иницирала предлог тема. Рад у оквиру секције тако пружа прилику
да дешавања боље разумемо и о њима разговарамо и дискутујемо. Да научимо да
изразимо своје мишљење, аргументовано, а да при томе не увредимо (угрозимо)
другог. Како су секције у Ученичком центру начин квалитетног осмишљавања
слободног времена ученика, тако је и принцип учествовања у раду ове секције,
био заинтересованост за садржаје којим смо се бавили.
Неке од тема којима смо се бавили током ове школске године су:
- Како да заштитиш своје ментално здравље током Корона вируса
- Толеранција
- Искуства ученика током праћења наставе на даљину (предности и
недостаци on line учења)
- Љубав и заљубљеност код адолесцената
- Критичко мишљење адолесцената
Често је реализована сарадња са другим васпитачима и стручним сарадником
радне јединице. Тако је реализовано неколико веома посећених радионица на тему
репродуктивног здравља адолесцената где смо се са различитих аспеката бавили
питањима малолетничке трудноће, сексуалног насиља, контрацепције.
Ученици који су учествовали у раду ове секције су различитог пола и узраста.
Били су најбољи промотери за наредне активности у оквиру ње.
Уколико смо заједничким радом покренули младе људе на размишљање,
критички приступ многим питањима, побудили нека нова интересовања и
покушали да развијемо неке нове животне вештине - сврсисходност рада
васпитача у оквиру ове секције је сасвим оправдана.

Извештај о раду новинарске и литерарне секције
У радној јединици „Алекса Дејовић'' за рад новинарске секције били су задужени
васпитачи Слободанка Марић, Татјана Кнежевић и Биљана Јанковић. У
специфичним условима рада током дела ове школске године мишљења сам да је
свако од нас дао квалитетан допринос у раду ове секције – рад у оквиру праћења
и објављивања садржаја на инстаграм профилу радне јединице, прикупљање и
мотивисање ученика за писање текстова за сајт Установе, мотивисање ученика на
писано изражавање и неговање лепе речи. Током on line наставе ученици позивани
и мотивисани на праћење садржаја на сајту Ученичког центра.
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С обзиром на структуру ученика у нашој радној јединици и досадашњим
учествовањем у раду литерарне секције, веома смо задовољни одзивом и учешћем
ученика на литерарном и фото конкурсу Установе. Сви ученици су усмено
похваљени.
Како бисмо их подстакли да се и даље изражавају у некој уметничкој форми
организовали смо изложбу ученичких радова у нашој радној јединици.
У литерарном стваралаштву на Фестивалу љубавне поезије у Сомбору наше
ученице су освојиле награду и похвале за свој рад (Т. П. и Т. К.).
Током школске године уприличено је неколико тематских вечери у част
истакнутих књижевника, као и вечери на којима су читани радови наших ученика.
Реализатор:
Биљана
Јанковић, васпитач

Закључак извештаја
Увидом у педагошку документацију и извештаје о раду васпитача и стручног
сарадника, као и упоредним анализама из претходног периода, можемо закључити
да су постављени циљеви и задаци у великој мери реализовани, узимајући у обзир
чињеницу да је неповољна епидемиолошка ситуација била присутна, током дужих
временских интервала, претходне школске године.
Реализација васпитног рада пратила је Годишњи план и програм рада наше
установе, водећи рачуна о његовом усклађивању и прилагођавању реалним
потребама живота и рада ученика и запослених у РЈ и актуелној епидемиолошкој
ситуацији.
Треба напоменути да је током ове школске године дошло до неколико промена у
структури запослених у нашој радној јединици и одсуства, због боловања, већег
броја васпитача (у једном периоду 5 васпитача). Као колектив, трудили смо се да
одржимо континуитет и квалитет у раду, остваримо добру комуникацију и
сарадничке односе како би се процес васпитног рада одвијао несметано.
Током ове школске године, доста времена је посвећено ажурирању постојеће
педагошке документације – Дневника васпитног рада васпитача, Матичне књиге,
Књиге дежурства и остале педагошке документације и евиденције коју установа
води. Пратећа педагошка документација је од стране већине васпитача коректно
и на време вођена.
У оквиру организације и реализације садржаја слободних активности, већина
секција је континуирано радила током школске године, осим у периодима када се
настава одвијала онлајн, а ученици боравили кућама. У том смислу, праћена су
интересовања и способности ученика, а у непосредном раду су примењиване све
прописане епидемиолошке мере превенције.
Редовне активности васпитача, стручног сарадника и управника су прекидане у
периоду 1.12.2020. – 18.12.2020. и у периоду 06.03.2021. – 19.04.2021. када се
настава ученика одвијала на даљину, а установа била затворена за боравак
ученика.
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Ова чињеница је неминовно довела до промена у организацији и реализацији
васпитног рада установе. Васпитни рад се наставио контактима васпитача,
стручног сарадника, управника и ученика путем савремених комуникационих
информационих технологија. Ученици су подстицани на придржавање мера
прописаних од стране надлежних здравствених установа, редовно похађање
наставе на даљину, креативно коришћење слободног времена и постизање што
бољег школског успеха. Резултат ових активности је да је школска година
завршена без већих тешкоћа, иако су услови били значајно неповољнији за
реализацију васпитног рада са ученицима.
Управник:
Владо Стјеповић

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „ ЗМАЈ“
Одличних: 76 ученика – 40,64%
Врло добрих: 93 ученика – 49,73%
Добрих: 18 ученика – 9,63%
Довољних – нема
Недовољних – нема
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УЧЕНИКА У ДОМУ: 4,18
ВАСПИТНА
ГРУПА
Прва
Друга
Трећа
Четврта
Пета
Шеста
Седма
Осма
Девета
Укупно:

НА ПОЧЕТКУ
4,40
4,21
4,33
4,34
3,32
4,39
4,29
4,43
4,36
4,34

НА КРАЈУ ШК.
4,23
4,21
4,19
4,10
3,89
4,20
4,23
4,26
4,32
4,18

ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИ РАД
Васпитно образовни рад био је заступљен у континуитету током двадесет четири
часа дневно. Реализован је кроз рад васпитача,стручног сарадника и управника и
уз међусобну сарадњу и активности свих запослених.
Базичне теме из програма васпитног рада реализоване су кроз месечне и седмичне
планове рада васпитача. Слободно време је покривено изузетно успешним
културним и спортским активностима. У сарадњи са васпитачима управник је
настојао да овај рад унапреди и створи услове за што успешнију реализацију.
Оптимални услови за рад, професионализам васпитног особља и залагање свих
запослених дали су очекиване резултате.
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СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ
Планирани задаци на обезбеђењу егзистенцијалних потреба ученика у Дому
успешно су реализовани. Просторни и технички услови у објекту омогућавали су
квалитетан живот и рад у Дому. Ученицима је обезбеђена социјална подршка кроз
рад на успешној адаптацији и социјализацији у новој средини.
ЗДРАВСТВЕНО ХИГИЈЕНСКА ДЕЛАТНОСТ
Сарадња са установама из области здравствене заштите била је стална и врло
успешна. Остварена је сарадња са родитељима и старатељима ученика ради
превентивног деловања. Вршена је едукација у циљу заштите од болести
зависности и других области за која су ученици показивали интересовање.
Посебна пажња посвећена је стицању хигијенских навика ученика. Кориговане су
лоше навике и водило се рачуна о личној, просторној и општој хигијени.

Извештај о раду руководиоца РЈ“Змај“
Рад управника се одвијао према усвојеном плану и програму рада, у складу
са свакодневним потребама установе. Током школске године реализоване су
следеће активности:


Организовање, руковођење, координирање и контрола свих послова
и задатака у РЈ Змај.



Учешће у изради планова и програма рада који се односи на смештај
(како ученика тако и трећих лица)



Координација

рада

свих

запослених

у

циљу ефикаснијег

извршавања свих задатака.


Формирање комисије за упис ученика, праћење рада комисије и
израда ранг листе.



Припрема радне јединице за пријем ученика за нову школску
годину.



Председавање седницама педагошког већа, праћење спровођења
закључака и одлука већа.



Организовање васпитног рада кроз сарадњу са васпитачима,
стручним сарадником и шефом службе за васпитни рад.



Остваривање

активности

везаних

за

стручно

усавршавање

запослених


Сарадња са стручним сарадником



Сарадња са шефом службе за васпитни рад
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Сарадња са директором, замеником и помоћником директора



Сарадња са централном библиотеком



Сарадња са програмском службом



Сарадња са службом за попуну капацитета



Сарадња са родитељима ученика



Сарадња са ученицима



Сарадња са другим установама



Сарадња са колегама управницима

Напомена: Због новонасталих услова услед пандемије школска година није била
уобичајена, нисмо били у могућности да организујемо потпун рад појединих
секција које подразумевају масовна окупљања. Васпитачи су са ученицима
радили у секцијама које су могле да се спроведу по препорукама. Поједини
запослени су добијали решења за рад од куће (уколико су имали covid 19).
Нажалост нисмо могли да обележимо битне датуме као претходних година, али
смо у мају месецу обележили крај године за матуранте, напољу уз послужење и
фотографисање, како појединачно тако и групно.
Управник
Бранка Дамјановић
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ САСТАНЦИМА ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА
Током ове школске године (до данас) je одржано седам педагошких већа.
Поред редовних тачака дневног реда као што су извештаји о успеху, подели
секција и задужења, распореда по васпитним групама, анализе адаптације,
анализе рада секција, измена у педагошкој документацији, извештаја о прегледу
педагошке документације, можемо да кажемо да на сваком педагошком већу буде
донет неки значајан закључак.
На првом смо закључили да је уписна комисија свој посао одрадила без
грешке и да је капацитет дома пун, с тим да је једна соба, односно четири места
предвиђено за собу за изолацију. Посебно је скренута пажња на обавезу
придржавања свих препоручених мера у циљу спречавања ширења вируса,
ношења маски, редовног прања руку, коришћења дезобаријера...

На другом

педагошком већу смо закључили да је у глобалу адаптација нових ученика на
задовољавајућем нивоу, презентоване су новине у раду дисциплинске комисије и
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правилнику који је измењен, неопходно појачати васпитни рад. Васпитачима је
речено да активно раде на својим портфолиима. Овом већу је присуствовала и
координатор васпитне службе, Верица Крша.
На трећем педагошком већу је презентован извештај о прегледу педагошке
документације, такође смо дискутовали и закључили да мора да се стави акценат
на превенцију насиља, злостављања и занемаривања и да се константно деца
морају едуковати о томе.
На четвртом педагошком већу је одржана интерна едукација коју је радила
Исидора Обрадовић, на тему Социјална анксиозност. Маријана Шешић је
појаснила Дисциплински правнилник и процедуре, а Јелена Вицо презентовала
резултате Анкете о задовољству ученика организацијом, условима живота и рада
у РЈ.
На петом педагошком већу васпитачица Александрија Краичић је
појаснила Протокол за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно васпитним установама.
На шестом педагошком већу васпитачица Снежана Ђуровић је одржала
интерну едукацију на тему Стрес и чули смо резултате анкете о изложености
ученика насиљу, које је презентовала Јелена Вицо.
Педагошка већа су углавном одржавана једном месечно или у складу са
потребама у датом периоду. Сви васпитачи су присуствовали и активно
учествовалиу раду истог.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Конститутивни састанак Ученичког парламента је одржан 06.10.2020.год. Били су
присутни представници свих васпитних група, по један дечак и једна девојчица.
Психолог је информисала ученике шта је ученички парламент, како функционише
и које су му могућности. Усвојен је предлог Годишњег плана рада. Изабрано је
руководство – председник, заменик, благајник и записничар.
Психолог је упознала ученике са Тимом за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања, као и са врстама насиља. Наглашена је
нулта толеранција насиља – никакво насиље не сме да постоји у установи, а
обавеза свих запослених и ученика је да ако имају сазнање о насиљу , то и пријаве.
Поред управнице, стручног сарадника и васпитача за члана Тима је изабрана и
ученица. Ученици су информисани и о бесплатном сос телефону за анонимне
пријаве насиља.
Психолог је упознала ученике и са Тимом за превенцију наркоманије. Чланови
тима су управница, стручни сарадник, васпитач и изабрана ученица. Тим ради
превенцију кроз различите садржаје – трибине, филмове, позоришне представе,
радионице, израду паноа...
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Управница је подсетила ученике на обавезне епидемиолошке мере које се
спроводе у радној јединици – ношење маски, држање физичке дистанце, прање
руку, појачана хигијена просторија...Ученици су дужни да сваки симптом болести
пријаве дежурном васпитачу и да обавезно врше мерење телесне температуре
ујутру и увече. Због епидемиолошке мере смањења броја ученика у радној
јединици на пола капацитета, ученици су у обавези да када су на онлајн настави
бораве код куће. Дискусија под разно је обухватила теме квалитета оброка,
продужених излазака, време буђења, односно дужег спавања ученика који иду
поподне у школу...
26.05.2021.год. представници Ученичког парламента у присуству управнице и
стручног сарадника су обавили разговор са шефом исхране Сузаном Јанковић у
вези резултата добијених у анкети Задовољство ученика условима живота и рада
у дому. Ученици су изнели запажања, замерке и сугестије везане за исхрану и
добили повратну информацију шта је могуће кориговати.
Ученички парламент координирају и воде психолог Јелена Вицо и васпитач
Милоје Кнежевић.
Психолог
Јелена Вицо

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Тим је све своје активности спроводио у складу са Годишњим програмом заштите
деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
На почетку школске године је формиран Тим за заштиту ученика у саставу:
- Дамјановић Бранка, управник
- Вицо Јелена, психолог
- Караичић Александрија, васпитач
- и ученица изабрана на Ученичком парламенту
Најзаступљенија активност Тима за заштиту ученика је била превентивни и
едукативни рад са ученицима, васпитачима и родитељима. Обрађиване су теме:
насиље и насилничко понашање, врсте насиља, ненасилно решавање сукоба,
различитост и толеранција, љутња и бес и како их превазићи, препознавање својих
и туђих осећања и њихово адекватно испољавање, правила понашања у радној
јединици, кућни ред и дисциплински правилник.
У оквиру васпитног рада ученици су били у прилици да се опредељују за слободне
активности које је било могуће организовати с обзиром на ограничења и
епидемиолошку ситуацију. Већина програма је реализована на почетку школске
године и све су биле на отвореном ( Крстарење Дунавом и Савом, Посета
Золошком врту, Обилазак града, Музеј на отвореном ...) у складу са препорукама
и мерама.
Као и сваке године и ове су у дому пригодним активностима обележени
Међународни дан љубазности 13.11. и Међународни дан толеранције 16.11.
Ученички парламент је кроз своје деловање активирао вршњачку мрежу заштите,
а превенцијом и интервенцијом се бавило на нивоу васпитних група.
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

181

Све ове активности, анимирање и ангажовање ученика су имале за циљ
превентивно деловање и стварање повољне климе за живот и рад.
Сви васпитачи, управница и стручни сарадник су у оквиру стручног усавршавања
похађали семинар – Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и
превазилажења кризних ситуација.
У области интерног стручног усавршавања обрађене су теме:
- Пихолошки аспекти рада и пружање подршке ученицима током пандемије
Covid 19 – психолог Јелена Вицо
- Социјална анксиозност – васпитачица Исидора Обрадовић
- Дисциплински правилник и процедуре – васпитачица Маријана Шешић
- Резултати анкете Задовољство ученика и родитеља условима живота и рада
у Дому – психолог Јелена Вицо
- Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања – васпитачица Александрија Караичић
- Резултати анкете Изложеност ученика насиљу – психолог Јелена Вицо
- Стрес – васпитачица Снежана Ђуровић
Континуирано је, кроз свакодневни рад и интерну едукацију васпитача вршено
стручно усавршавање васпитног кадра о појму и врстама насиља, нивоима и
начинима реаговања, могућностима превентивног деловања, појачаном
васпитном раду са ученицима који су имали искуство насиља, било да су они
вршили насиље или да су били жртва насиља.
Како је добијено у анкети Изложеност ученика насиљу, спроведеној у мају
2021.год., најзаступљенији облик насиља је вербално насиље – вређање,
етикетирање, оговарање, ширење лажних прича, претње...Ти проблеми су се
најчешће и појављивали у раду Тима за заштиту, што је захтевало едукацију
ученика да је и вербално насиље – насиље, да његове последице дуже трају и често
могу да буду погубније за личност жртве. Рађено је на медијацији и
превазилажењу сукоба објективном анализом ситуације, заменом улога,
предвиђањем развоја догађаја и изналажењем могућих решења, прихватљивих за
обе стране.
У случајевима откривања насиља Тим је поступао по корацима у интервенцији,
прописаним Програмом заштите ученика и о тим активностима је водио потребну
документацију.
Психолог
Јелена Вицо
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Извештај о раду Тима за превентивне активности у борби
против злоупотребе дрога међу ученицима
Тим за превенцију наркоманије у РЈ ,,Змај“ чине:
- управница Бранка Дамјановић,
- психолог Јелена Вицо,
- васпитачица Исидора Обрадовић
- и ученик изабран на Ученичком парламенту
Превентивне активности на нивоу радне јединице су биле у складу са Годишњим
планом активности. Имплементација програма превенције је остварена кроз
обраду базичних тема: Ризична понашања и управљање ризицима, Здрави стилови
живота, Хемијске зависности и сл. Ученици су кроз рад Ученичког парламента
упознати са потојањем и начином рада Тима за превенцију, као и са планираним
превентивним активностима.
Тим за превенцију наркоманије, који чине психолог Јелена Вицо и васпитачица
Исидора Обрадовић, осмислио је , припремио и реализовао интерактивну
радионицу са ученицима, са основном темом - ризична понашања. Четири тима,
по два ученика, су прво извлачила тему (нпр.друштвене мреже, разне зависности,
имати став и стајати иза њега, ментално здравље, наркоманија, поремећаји
исхране...), на следећем столу су бирали папириће са стиховима који им се
уклапају и на крају узимали карту из друштвене игре ДИКСИТ, која илуструје
њихову тему. Онда су имали задатак да направе причу. Оцењивао их је жири, а и
они су се између себе оценили. Ученицима су ови захтеви били изазовни и јако
занимљиви. Развила се квалитетна дискусија, износили су своје ставове, примере,
допуњавали се.Иако је замишљена као такмичење, радионица се претворила у
сарадњу. Ученици су нас одушевили креативношћу, знањем и ставовима, који су
јасно формулисани и срчано образлагани.
Учешће у изради прилога за сајт о одржаној интерактивној радионици.
*(Уметнички илустрована друштвена игра Dixit је игра креативног нагађања, у
којој ваша машта прича причу. Свака слика има причу,а коју ћете причу ви
испричати? Dixit је проглашен најбољом игром на свету за 2010.год.)
У оквиру превенције наркоманије ученици су одгледали и позоришну представу
,,Јел
имаш
грам?"
у
Центру
за
културну
едукацију
у
Позоришту ,,Студио"..Психолог је информисала, анимирила и са групом ученика
одгледала представу, која је изазвала конструктивну дискусију и формулисала
јасне ставове према наркоманији .
Реализација превентивних програма је остварена и кроз промоцију здравих
стилова живота. Један од практичних приказа рада са ученицима је био на ту тему.
Васпитачица Нада Кековић је кроз интерактивни рад са ученицима, укључујући
их у израду паноа - Здрави стилови живота, обрадила ову корисну тему, наводећи
ученике да максимално учествују, а тиме и доста науче. Васпитач Милоје
Кнежевић је са ученицима обрадио тему ,,Болести зависности“, Милош Касалица
,,Пороци у тинејџерском узрасту“, а Јелена Драгићевић ,,Организација времена“.
Кроз израду паноа су обрађене и теме: ,,Ковид 19“ и ,,Алкохолизам“. Како је ове
школске године сајт Установе постао битан начин за комуникацију са ученицима,
посебно у време онлајн наставе, када ученици нису боравили у нашим радним
јединицама, васпитачи су овим путем обрадили бројне интересантне и корисне
теме као нпр. – Изазови младих, Конфликти – како са њима, Да ли у разговору са
младима постоје табу теме, Навијачи и навијачке групе, Радо иде Србин у војнике,
Алкохолизам и млади, Мислим – дакле анксиозност...
Психолог Јелена Вицо
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Извештај о раду Дисциплинске комисије
Дисциплинска комисија РЈ „Змај“ је у току школске 2020/2021. год. радила у
саставу: Јелена Драгићевић – председник, Милош Касалица – члан и Маријана
Шешић – члан.
Током школске године комисија је радила у пуном саставу, а сваки васпитнодисциплински прекршај разматрала је у складу са Правилником о правима,
обавезама и одговорностима ученика у Ученичком центру Београд.
Одржано је 7 састанака, а изречено је укупно 10 васпитно-дисциплинских мера за
лакше повреде обавеза, и то : 2 опомене и 8 укора.
Ученици су у току претходне школске године најчешће чинили следеће преступе:
- Непримерено понашање према другим ученицима, васпитачима и осталим
запосленима у Ученичком центру;
- Одбијање сарадње са васпитачима и другим овлашћеним лицима
Ученичког центра
- Непоштовање одредаба Кућног реда Ученичког центра
- Неблаговремено, несавесно и немарно вршење својих обавеза као и обавеза
према Ученичком центру
Приликом разматрања сваког прекршаја и изрицања васпитно-дисциплинске
мере, комисија је узимала у обзир све релевантне околности као што су: изјаве
ученика и сведока, мишљење групног васпитача и стручног сарадника, тежину
учињене повреде, као и олакшавајуће и отежавајуће околности. По потреби је
сарађивала и са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације.
Васпитачи су у оквиру тема из Годишњег плана и програма обрађивали садржаје
везане за превенцију конфликтних ситуација. Циљ рада Дисциплинске комисије
је да се кроз изрицање одговарајућих васпитно-дисциплинских мера појача
васпитни рад и самим тим утиче на промену понашања ученика.
1. АДАПТАЦИЈА
НА ЖИВОТ У
ДОМУ
васп
итна планира оства
груп но
рено
а

2. УЧЕЊЕ И
ШКОЛСКА
УСПЕШНОСТ

3. ЖИВОТНЕ
ВЕШТИНЕ

4. ЖИВОТ У
ЗАЈЕДНИЦИ

УКУПНО

плани
ра-но

Оства
ре-но

Плани
ра-но

оствар
ено

Планир Оствар
а-но
е-но

планир остваре
а-но
но

1.

8

8

12

12

12

12

7

7

39

39

2.

5

5

12

12

14

14

7

7

38

38

3.

7

7

10

10

12

12

7

7

36

36

4.

5

5

12

12

12

12

7

7

36

36

5.

7

7

10

10

12

12

8

8

37

37

6.

5

5

14

14

9

9

7

7

35

35

7.

6

6

12

12

12

12

7

7

37

37

8.

8

7

12

12

12

12

7

6

39

39

9.

8

8

11

11

12

12

8

8

39

39

Σ

59

58

105

105

107

107

65

64

336

334
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ИЗВЕШТАЈИ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ“ЗМАЈ“

-

-

-

-

Васпитачица Јелена Драгићевић
I васпитна група
Број ученика на почетку школске године : 24
Број ученика на крају школске године : 24
Број ученика који су напустили РЈ : 1 ученик
Структура ученика по школама и разредима :
1. Музичка школа "Коста Манојловић" : I -2, II -4, III-8
12
ученика
2. Филолошка гимназија : IV -1
1
ученик
3. Земунска гимназија : III-1, IV -1
2
ученика
4. Правно биротехничка школа „Димитрије Давидовић" : II – 1
1
ученик
5. Медицинска школа "Надежда Петровић": II -1
2
ученика
6. Спортска гимназија : I – 2
2
ученика
7. Техничка школа „Нови Београд“ : I – 2
1
ученик
8. Е. Т. Ш. „Земун“ : I – 1, IV -1
2
ученика
9. Саобраћајно – техничка школа : IV -1
1
ученик
Успех васпитне групе на почетку школске групе : 4, 40
Број награда и казни : У првом полугодишту, на педагошком већу донета
је одлука да се похвали 4 ученика због успешног пласмана на Светском
такмичењу из хармонике. Ван РЈ награђено је 9 ученика који су постигли
веома успешне резултате из области музичког извођаштва из хармонике,
флауте и клавира.
У току школске године, једном ученику изречена је васпитнодисциплинска мера : опомена.
Укупан број планираних и реализованих тема : 39
1. Адаптација на живот у Дому - 8
2. Учење и школска успешност – 12
3. Животне вештине – 12
4. Живот у заједници – 7
Посебни акценат стављен је на реализацију следећих тема : „Процес
адаптације на животну средину“ „Како побољшати школску успешност ?“
, „Праћење тока и резултата учења“, „Конструктивна комуникација“,
„Организација слободног времена“. Ученицима је пружена подршка у
процесу прилагођавања на живот у дому у циљу прихватања одвојености
од куће, такође, пружена им је помоћ у изграђивању одговорног односа
према школским обавезама. Такође је битно истаћи рад на оспособљавању
активног и одговорног односа према свом и туђем животу(вођење рачуна
о личниј хигијени, одговоран однос према сопственом здрављу,вођење
хигијене просторија које ученик користи), као и оснаживање ученика за
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социјалну интеграцију у циљу уважавања различитости и поштовања
права других.
Начин реализације рада са ученицима који је био заступљен :
Индивидуални рад, рад у микро групи, рад у паровима . Облик
организације рада вршио се по препоруци Кризног штаба за сузбијање
заразних болести путем онлајн наставе због утицаја пандемије , путем
Viber групе. Кроз индивидуални рад са ученицима, била је заступљена
комуникација са ученицима путем Viber групе у циљу препоруке на
посету културних садржаја и корисних интернет платформи Ученичког
центра.
Састанци васпитне групе : Одржано је 5 састанака васпитне групе (у два
термина због онлајн наставе), на којима је праћен ток и резултат школског
успеха. Истицан је у више наврата значај поштовања правила Кућног реда
у РЈ, а такође инсистирано је на константном придржавању мера за
сузбијање Ковид вируса током саветодавних разговора са ученицима.
Сарадња са родитељима : У току школске године, било је интензивних
контаката са родитељима свих ученика, путем којих су родитељи
саветовани како да мотивишу ученике на рад и правилно коришћење
слободног времена. Пружена је психолошка подршка родитељима путем
Viberа у стресним ситуацијама.
Сарадња са школом : Остварена је сарадња са стручним сарадницима и
разредним старешинама ученика, а посебно је интензивирана на
класификационим периодима уз увид у оцене и изостанке ученика.
Обзиром на 12 ученика М.Ш.“Коста Манојловић“, јавила се потреба за
чешћом разменом информација са педагогом Љујић Јагодом у циљу
побољшања и превазилажења кризних ситуација код ученика.
Ученици I васпитне групе учествовали су у секцијама:
1. Музичка секција : 15 ученика
2. Секција за културу живљења : 2 ученика
3. Секција за стони тенис : 2 ученика
4. Литерарна секција : 2 ученика
Активност васпитача на нивоу РЈ: У току ове школске године била сам
председник Дисциплинске комисије у РЈ „Змај“, као и реализатор секције
за музичке културно – уметничке активности.
Закључак извештаја
Без обзира на новонасталу кризну ситуацију и прелазак на онлајн
наставу, све планиране теме за ову школску годину реализоване су са
ученицима. Треба напоменути да је ово време условило нову врсту рада и
комуникације са ученицима. Иако ништа не може да замени живу реч, овај
начин комуникације са ученицима у нормалним радним условима требало
би да прерасте у добру праксу да би васпитач могао да буде у бољем
контакту са ученицима и њиховим потребама и да имамо боља сазнања о
животним дешавањима ученика.
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Васпитач Миодраг Подовац
II васпитна група
На почетку школске године групу је сачињавало 12 дечака и 12 девојчица.
Због исељења из дома 06.11.2020. године, због обављања праксе у близи свог
места, групу напустио Н. Ј. 21.01.2021. године, Н. В. је прешла у радну јединицу
„Петар Драпшин”, с обзиром да похађа школу „Ваздушна академија” а у истом
дому је смештен њен старији брат.
Структура ученика по школама и разредима:
- IX Београдска гимназија један ученик (II разред)
- Графичка школа један ученик (II разред)
- Правно-биротехничка школа два ученика (III и IV разред)
- Е.Т.Ш Земун три ученика (III разред два ученика и II разред један ученик)
- Медицинска школа „Надежда Петровић” два ученика (II и III разред)
- Медицинска школа „Надежда Петровић” пет ученица (II разред)
- Техничка школа „Змај” један ученик (III разред)
- Саобраћајно-техничка школа два ученика (I и II разред)
- Саобраћајно-техничка школа четири ученице (I разред једна ученица, II
разред две ученице и III разред једна ученица)
- Туристичко-угоститељска школа Нови Београд једна ученица (II разред)
- Земунска гимназија једна ученица (II разред)
Награде и казне:
Од стране Педагошког већа награђен је 13 ученика ове васпитне групе.
Укупан број планираних тема је 38 и то:
- Адаптација на живот у Дому: 5 тема
- Учење и школска успешност 12 тема
- Животне вештине 14 тема
- Живот у заједници 7 тема
Све наведене теме су реализоване у складу са Годишњем планом и програмом.
Акцентоване теме:
С обзиром да већина ученика иде у II разред биле су заступљене следеће
акцентоване теме:
1. Учешће ученика у организацији живота и рада у дому
2. Учење у домским условима и прилагођавање на наставу на даљину
3. Мотивација за учење
4. Сарадња и размена у процесу учења
5. Подстицање развоја личне одговорности
6. Језичка култура и говор младих
Начин реализације:
Већи део тема је реализован у личномм контакту док су теме које су биле
адекватне за он лајн комуникацију реализоване телефонским путем. За поједине
теме ученици су усмеравани на сајт Дома.
Индивидуални рад:
Са сваким учеником је, у просеку, обављено око 15 индивидуалних разговора.
Посебна пажња је била усмерена на прилагођавање он лајн настави.
Појачан васпитни рад
У току целе школске године једино је ученица А. Ж. кажњена од стране
Дисциплинске комисије укором, због неоправданог кашњења у Дом после
тренинга. У појачаном васпитном раду са освртом на поштовање кућног реда
дошло се до напретка у понашању наведене ученице.
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Састанци васпитне групе
Током школске године одржана су три састанка на којима је посебна пажња
усмерена на:
1. Кућни ред
2. Мере заштите од корона вируса
3. Анализа школског успеха на тромесечјима као и на крају полугодишта
4. Примена мера за заштиту од вируса – Ковид 19
Сарадња са родитељима
Током целе школске године са свим родитељима је била адекватна сарадња по
свим питањима (анализа успеха у школи, примена заштите од корона вируса,
понашање у дому и адаптација на домски живот и сл.).
Сарадња са школом
На оба тромесечја обављена је посета школама ради увида у оцене и у изостанаке
а током целе школске године обављани су телефонски разговори са разредним
старешинама о свим текућим питањима.
Закључак извештаја васпитача:
Сви ученици су се одазивали понуђеним домским активностима адекватно мерама
које је прописивао Kризни штаб Владе Србије. Оствареним школским успехом
свих ученика II васпитне групе сам изузетно задовољан. За корекције и иновације
у циљу унапређења васпитног рада наравно да има места, с обзиром да се ради о
младој генерацији (већина завршила II разред) са особинама лепо васпитане деце.

-

-

-

-

Васпитач Милоје Кнежевић
III васпитна група
На почетку школске године III васпитна група је у свом саставу имала 20
ученика а на крају 18 ученика. Дом су напустила два ученика трећег
разреда (једна ученица и један ученик),
Васпитну групу су чинили ученици следећих школа: Медицинска школа
„Надежда Петровић“ – 1 ученик, Земунска гимназија – 1 ученик,
Електротехничка школа „Земун“ – 4 ученика, „Политехника“-школа за
нове технологије – 1 ученик, Саобраћајна-техничка школа „Земун“ – 3
ученика, Графичко-медијска школа – 6 ученика, Техничка школа „Нови
Београд“ – 1 ученик, Геолошка и хидрометеоролошка школа „Милутин
Миланковић“ – 1 ученик, Техничка школа „Змај“ – 1 ученик, Правнобиротехничка школа „Димитрије Давидовић“ - 1 ученик. Структура по
разредима: први разред – 3 ученика, други разред – 5 ученика, трећи разред
– 6 ученика, четврти разред – 6 ученика.
Просечна оцена ученика васпитне групе на почетку школске године је 4,33
а на крају школске године 4,19.
Једна ученица васпитне групе је награђена јер је освојила друго место на
такмичењу у фотографији Ученичког центра Београд. Ученику првог
разреда П.Ф. је изречена васпитно дисциплинска мера Укор због
конфликта са својим вршњаком на спортском терену у РЈ „Змај“,
Планирано је укупно 36 тема а реализоване су све теме. По областима: I
Адаптација на живот у дому – 7 тема, II Учење и школска успешност – 10
тема, III Животне вештине – 12 тема, IV Живот у заједници – 7 тема.
Поједине теме су понављане или њихови поједини делови због
специфичних услова под којима се настава ове школске године одвијала.
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Понављане су теме Улога и значај мотивације у процесу учења и
Подстицање стварања радних навика,
Начин реализације. Реализација се одвијала у зависности од чињенице да
ли ученик прати наставу у школи и при томе борави у Дому или наставу
прати на даљину и борави код родитеља. Током боравка у Дому са
ученицима се радило индивидуално или у малој групи а приликом боравка
код куће са ученицима се радило путем вибера, СМС порука или
телефонским позивом,
Индивидуални рад се током школске године одвијао у зависности од тема
и присуства ученика у Дому. Када су ученици пратили наставу на даљину
најчешћи контакти су били путем вибера а по потреби путем позива.
Ученици су упућивани на сајт Установе како би пратили информације о
организацији рада у појединим периодима али и прочитали објављене
радове на пригодне теме. Указао сам им и на прилоге чији сам био аутор,
Појачан васпитни рад се није одржавао ни са једним учеником јер за то
није било објективних потреба. Конфликт који се догодио између ученика
током спортске игре последњих дана школске године је захтевао разговоре
са учеником али није било времена за појачаним васпитним радом,
Састанци васпитне групе су се одржавали периодично. Реализована су три
састанка васпитне групе. Теме на састанцима су се односиле на адаптацију
ученика, функционисање наставе на даљину и школску успешност,
Сарадња са родитељима се одвијала зависно и од самих ученика. Чешћи
контакти са појединим родитељима су последица потребе да им се скрене
пажња на слабију школску успешност њихове деце или обавезу плаћања.
Сарадња са школама се од појаве корона вируса одвијала отежано јер су
посете васпитача школама у појединим периодима биле онемогућене због
спровођења превентивних мера. Стицан је увид у школску успешност
ученика, посебно на крају класификационих периода.
У раду секција поједини ученици су узели учешће и то: спортска секција –
5 ученика, ликовна – 3 ученика, литерарна – 1 ученик.
Закључак

Током школске године васпитни рад се одвијао у специфичним условима.
Прелазак на наставу на даљину је унео новине у раду са ученицима. Општи је
утисак да је систем рада и у отежаним условима функционисао и да је имао
континуитет. Мањи број ученика који истовремено борави у објекту је утицао на
односе између самих ученика и на функционисање слободних активности.
Унапређење васпитно образовног рада се не може постићи уколико се не
задовоље поједине потребе ученика које они артикулишу на Ученичком
парламенту. Требало би о тим потребама разговарати са самим ученицима.
Активности васпитача на нивоу радне јединице
Током школске године сам био представник васпитача у раду Ученичког
парламента. Покушавао сам ученике да уверим да су специфични услови рада
током пандемије нешто што пролонгира испуњење појединих њихових предлога
и потреба. Био сам задужен и за рад шаховске секције. Није било такмичења већ
се активност одвијала кроз вежбања у пару и партије у којима се могао уочити
квалитет и потенцијал појединаца. Остваривао сам сарадњу са Програмском
службом. Било је лепо бити у пратњи ученика при реализацији појединих
активности.
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Васпитачица Нада Кековић
IV васпитна група
На почетку 19 ученика
На крају 20 ученика
Један ученик напустио због проблема у адаптацији. Дошла 2 нова ученика.
Структура по школама
1. Земунска гимназија 1 ученик - II Разред 1 ученик
2. Саобраћајно-техничка школа 4 ученика, - I Разред 2 ученика, II Разред 2
ученика
3. Музичка школа 'Коста Манојловић' 2 ученика,- I Разред 1 ученик, II Разред
1 ученик
4. Електротехничка школа Земун 3 ученика, - II Разред 1 ученик, III разред 1
ученик, IV Разред 1 ученик
5. Техничка школа 'Змај' 2 ученика, - II Разред 1 ученик, III Разред 1 ученик
6. Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић' 2 ученика', - I Разред
1 ученик, IV Разред 1 ученик
7. Медицинска школа Надежда Петровић' 6 ученика, - I Разред 1 ученик, II
Разред 2 ученика, III Разред 2 ученика, IV Разред 1 ученик
Успех васпитне групе
На почетку – 4,34
На крају – 4,10
Награђени – ван радне јединице награђено 2 ученика из области музике
Годишњи програм рада
Адаптација на живот у дому: 5 тема
Учење и школска успешност: 12 тема
Животне вештине: 12 тема
Живот у заједници: 7 тема
Укупно 36 тема. Теме су реализоване према плану. На почетку школске
године акценат је стављен на теме везане за адаптацију нових ученика на домску
средину, начин функционисања домског живота, прилагођавање радних навика
домским условима, мотивација за учење, методе и технике успешног учења и теме
посвећене очувању здравља у време пандемије. Под утицајем епидемије и
потпуним преласком на наставу на даљину поновљене су теме из области
превенције, хигијене и заштите здравља, професионални развој ученика и теме
које се односе на школску успешност. Рад са ученицима одвијао се преко
WhatsApp групе, смс порукама или телефонским позивима, индивидуално или у
микро групи.
Индивидуални рад се одвијао непосредно путем WhatsApp мреже,
телефонским разговорима, СМС порукама, свакодневни или по потреби.
Одржано је 6 састанака васпитне групе. Инсистирало се на мерама
превенције и заштите здравља ученика, анализу успеха, подстицање ученика на
учење и редовно праћење наставе на даљину.
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Редовна сарадња са родитељима остварена је у циљу брже адаптације
ученика на нову седину, као и праћење напредовања у учењу, подстицање ученика
на редовно праћење наставе на даљину, учење и решавање домаћих задатака.
Остварена је сарадња са стручним сарадницима и разредним старешинама
(анализа успеха, редовност праћења наставе на даљину).
Девет ученика васпитне групе је редовно учествовало у следећим
секцијама: стони тенис, фудбалска секција, литерарна секција, секција за културу
живљења, здравствена секција, музичка секција.
Васпитачица Маријана Шешић
V васпитна група
Пета васпитна група на почетку школске године бројала је 16 ученика, а на крају
13 ученика. У току године 4 ученика су напустила Радну јединицу, а дошао је 1
ученик.
Структура ученика по школама:
- Саобраћајно-техничка школа: 5 ученика
- Медицинска школа „Надежда Петровић“: 3 ученика
- Правно-биротехничка школа „Димитрије Давидовић“: 2 ученика
- Економска школа „Нада Димић“: 1 ученик
- X београдска гимназија „Михајло Пупин“: 1 ученик
- Техничка школа „Нови Београд“: 1 ученик
Структура ученика по разредима:
- Први разред: 6 ученика
- Други разред: 3 ученика
- Трећи разред: 2 ученика
- Четврти разред: 2 ученика
Успех васпитне групе на почетку шк. године: 4,32
Успех васпитне групе на крају шк. године: 3,89
Број награда: /
Број казни: 2 (укор)
Све теме планиране Годишњим програмом васпитног рада су и реализоване.
Укупан број тема: 37
I Адаптација на живот у дому: 7 тема – акценат је стављен на тему „Адолесценција
и проблем одвајања од породице“
II Учење и школска успешност: 10 тема – акценат је стављен на теме „Стратегије
учења“ и „Како побољшати школску успешност“
III Животне вештине: 12 тема – акценат је стављен на теме „Здрави стилови
живота: исхрана и физичка активност, ментално здравље, хигијена (лична и
хигијена заједничког простора)“ и „Стрес и начини његовог превазилажења“
IV Живот у заједници: 8 тема – акценат је стављен на тему „Асертивна
комуникација“
Најчешћи вид реализације тема у току целе школске године је рад са малом
групом и индивидуални рад. Начин реализације тема је мењан више пута у току
године због епидемиолошке ситуације. У току децембра због преласка ученика у
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потпуности на наставу на даљину, комуникација је одржавана највише
индивидуално - путем телефонских позива, као и групно - путем Вибер групе.
Слична ситуација је поновљена у току марта и априла, када су ученици пратили
наставу од куће. Осим реализације актуелних тема, ученици су упућивани на сајт
Ученког центра ради праћења материјала едукативног и забавног карактера,
мотивисани на активан однос према настави на даљину, као и на одговоран однос
према заштити здравља у време пандемије.
Двема ученицама је изречена васпитно дисциплинска мера – укор, за учињену
лакшу повреду обавезе (Непоштовање одредаба кућног реда Ученичког центра).
Појачан васпитни рад је подразумевао чешће разговоре, појачану контролу
кретања ученица, као и чешћу комуникацију са родитељима и разредним
старешинама. После одређеног периода рада са њима, евидентно је побољшање у
понашању и остварена је отворенија комуникација са ученицама.
Одржана су четири састанка васпитне групе. Теме на којима се инсистирало јесу
школски успех и како га побољшати, правила Кућног реда, правила понашања у
Установи, као и мере превенције у вези са корона вирусом.
Сарадња са родитељима је остваривана путем телефонских позива због размене
информација о школском успеху ученика, понашању у Установи, као и због
разлога изостанака из школе и Радне јединице.
Сарадња са школом је остварена по класификационим периодима, како би се
пратили резултати учења и изостанци, а по потреби и чешће.
Учешће ученика у секцијама: С. Т. – фудбал, С. С. – стони тенис, С.Ђ. –
здравствена секција, В. Ј. – литерарна секција.
Иако је онлајн настава нешто што је постојало и пре пандемије корона вируса, за
наше средњошколце је представљала новину. Примећено је да се поједини
ученици нису снашли у праћењу наставе на даљину. Постоји и мањи број њих који
није био у могућности да учествује у електронској комуникацији због непостојања
стабилне везе са Интернетом. Из тога проистиче да поједини ученици нису
остварили жељени успех на крају школске године и поред подршке васпитача.
Оно што би требало јесте да их мотивишемо да изађу из стања пасивности, да не
чекају на наставника да им нешто појасни. Не би се требало ослонити само на
један извор информација, него да комбинују више извора као што су Гугл
учионица, постављени материјали од стране професора, њихови уџбеници и на
крају Интернет претраживање. Требало би да их подстичемо на развијање
истраживачког духа и самосталности како би се у потпуности привикли на
наставу на даљину.
Секције, комисије: Здравствена, Литерарна, Новинарска секција, сарадња са
Програмском службом и Дисциплинска комисија.

192

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

Васпитачица Снежана Ђуровић
VI васпитна група
Број ученика на почетку – 20 ученика (8 дечака, 12 девојчица)
Број ученика на крају- 20 ученика
Структура ученика по школама и разредима
Медицинска школа „Надежда Петровић“: I година-4 ученика, II година-1 ученик,
III година-2 ученика; Укупно-7 ученика.
Земунска гимназија: II година-2 ученика, III година- 1 ученик; Укупно-3 ученика.
Графичка школа: I година-1 ученик.
ЕТШ Земун: I година-1 ученик, II година-1 ученик, IV година-2 година; Укупно4 ученика.
Економска школа „Нада Димић“: II година-1 ученик.
Музичка школа „Коста Манојловић“: IV година-1 ученик.
Техничка школа „Нови Београд“III година- 1 ученик.
Успех ученика на почетку и на крају школске године
На почетку: Одличних 11 (55%), врло добрих 8 (40%), добрих 1 (5%).Просечна
оцена групе је била 4,39.
На крајуБрој награда-1; Ученик П. М. је освојио прво место на фото конкурсу на нивоу
установе.
Број казни-1 укор.
купан број планираних и реализованих тема
Планирано-35 тема
Реализовано-35 тема
Тема „Стрес и његово превазилажење“ је поновљена због актуелне
епидемиолошке ситуације.
Начин реализације
Теме су реализоване по плану и програму .Када се настава одвијала онлајн теме
су реализоване у измењеним условима рада од куће,телефонским разговорима са
ученицима или путем вајбер групе.Већина ученика се укључивала у рад
вршњачких група за учење. Ученици су успешно успостављали правила
заједничког учења као и помоћ бољих ученика слабијим.
Индивидуални рад
Са ученицима се радило непосредно, путем вајбер групе, смс порука, а упућивани
су и на сајт Установе.Са ученицима је контактирано и телефонски, свакодневно и
по потреби.
Појачан васпитни рад
Појачан васпитни рад је спровођен са три ученика због отежане адаптације на дом
и школу.
Састанци васпитне групе
Одржано је 4 састанка шесте васпитне групе.На дневном реду су били:Школски
успех и изостанци ученика на крају класификационих периода; Дисциплинске
мере у дому и школи; Превенција вируса Корона и сл.
Сарадња са родитељима
У континуитету је током школске године постојала сарадња са родитељима
ученика.Поред праћења школског успеха и понашања ученика са родитељима је
контактирано и у случајевима специфичних болести и проблема ученика као и
родитеља, као и финансијских и других проблема.Пружане су сугестије и помоћ
ученицима и родитељима око адаптације на дом и превазилажењу проблема
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

193

одвајања од породице.Комуникација се обављала било непосредно, било
телефонски, путем смс порука или путем вајбер групе.
Сарадња са школом
Остварен је увид у школски успех и изостанке ученика на класификационим
периодима.Са разредним старешинама и предметним наставницима је
контактирано и мимо тога у решавању актуелних проблема.
Учешће ученика у секцијама и комисијама
Ликовна секција ( и фото клуб)-16 ученика
Сарадња са програмском службом-20 ученика
Здравствена секција-13 ученика
Закључак извештаја васпитача
Васпитач је коректно обављао свој рад, а у складу са струком и образовањем
(дипломирани педагог и наставник ликовног), са вишедеценијским искуством
како у нашој Установи тако и у другим васпитно образовним установама
.Ученицима је пружана помоћ и подршка како у различитим сегментима процеса
учења, тако и у области прилагођавања, животних вештина као и превазилажења
стреса услед актуелне епидемиолошке ситуације.Исходи су били у складу са
резултатима рада васпитача, али и генетским потенцијалом, предиспозицијама,
предзнањем ученика, различитих васпитних стилова и утицаја којима су ученици
неминовно изложени као и осталих бројних фактора који утичу на исходе.
Активности васпитача на нивоу радних јединица
Васпитач је водио ликовну секцију и фото клуб. Био је ангажован у сарадњи са
Програмском службом, као и у раду Здравствене секције.
Васпитачица Александрија Караичић, VΙΙ васпитна група
24 ученика на почетку и на крају школске 2020/21 године
- Медицинска школа „Н.Петровић“-10 ученика; Саобраћајно-техничка школа-4
ученика; Земунска гимназија-2 ученика; Политехничка школа-2 ученика; ЕТШ
Земун-2 ученика; Медицинска школа „Београд“-1 ученица; Туристичка школа-1
ученицa; Ваздухопловна академија-1 ученик; Музичка школа „К.Манојловић“-1
ученик.
1. разред – 3 ученика; 2. разред – 10 ученика; 3. разред – 4 ученика; 4.разред – 7
ученика
Успех ученика на почетку школске 2020/21 године 4,29 а на крају 4,23.
Број награђених и кажњених ученика: 0.
Планирано и реализовано 37 тема.
1. Адаптација на живот у дому – 6 тема, акценат на теми „Адаптација на нову
средину“.
2. Учење и школска успешност – 12 тема, акценат на теми „Подстицање стварања
радних навика
3. Животне вештине – 12 тема, акценат на теми „Доношење одлука, решавање
проблема, супротстављање притиску вршњака“
4. Живот у заједници – 7 тема, акценат на теми „Конструктивна комуникација,
узроци проблема у комуникацији
Теме су реализоване према плану када се настава одвијала регуларно, а у периоду
када се настава одвијала на даљину теме су обрађиване преко вибер група.
Индивидуални рад је реализован у зависности од потреба и околности, било
личним контактом или телефонским путем.
Није било потребе за појачаним васпитним радом.
Одржана су три састанка васпитне групе, где смо анализирали успех ученика,
предлагали мере за побољшање успеха и подсећали се основих правила кућног
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реда, са акцентом на хигијени, а говорили смо и о утицају пандемије и увођењу
мера којих се морамо придржавати.
Сарадња са родитељима се одвијала у зависности од потреба, тј. редовно су
обавештавани о успеху ученика, евентуалним тешкоћама.
Сарадња са школом и са разредним старешинама је реализована на
класификационим периодима, или по потреби (здравствено стање ученика,
изостајање из школе, итд)
10 ученика је било активно у секцијама: фудбал, стони тенис, стрељаштво,
литерарна секција.
Ученици су такође учествовали у активностима организованим поводом
обележавања значајних датума, забавних игара, активности које организује
Програмска служба.
Имајући у виду чињеницу да се настава целе школске године одвијала
наизменично онлајн и редовно, као и да периоди када је комплетна настава била
онлајн није био предвиђен годишњим планом, један број ученика се лако
прилагодио новим условима и постигли су бољи успех од очекиваног, док
неколико ученика и поред уложених напора самих ученика, родитеља и васпитача
није постигло очекивани успех
Секције : Библиотека, литерарна секција, сарадња са Програмском службом
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.
Васпитачица Исидора Обрадовић
VIII васпитна група
Број ученика на почетку школске године: 24 (12 дечака и 12 девојчица)
Број ученика на крају школске године: 22 (11 дечака и 11 девојчица)
Структура ученика по разредима и школама
Први разред: 6 ученика
Други разред: 4 ученика
Трећи разред: 6 ученика
Пети разред: 8 ученика
Највише ученика похађа Медицинску школу „Надежда Петровић“, а поред ње,
ту су и гимназије (Земунска, Спортска, Девета, Десета) и стручне школе
(Туристичка, Техничка, Електротехничка, Саобраћајна, Правно –
биротехничка..).
Успех васпитне групе на почетку – 4, 43
Успех васпитне групе на крају школске године - 4,26
Број награда ученика осме васпитне групе: нула
Број казни ученика осме васпитне групе : две
Укупан број планираних тема: 39, а реализованих 37
Планирано и реализовано 37 тема.
1. Адаптација на живот у дому – 7 од 8 тема
2. Учење и школска успешност – 12 од 12 тема
3. Животне вештине – 12 од 12 тема
4. Живот у заједници – 6 од 7 тема
ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

195

Теме се нису понављале, али због актуелне ситуације неке од тема су биле посебно
акцентоване. С обзиром на то да су ученици прешли на онлајн наставу, њихове
навике су се умногоме промијениле, већини је попустила мотивација за учењем,
опала концетрација услијед све више дистрактора пажње и физички су били мање
активни. Због тога су се природно наметнуле теме Пажња, концетрација,
Мотивација за учењем, Здрави стилови живота, Праћење тока и резултата
учења.
Начин реализације је био по плану све до преласка ученика на онлајн наставе.
Та промјена је утицала да се васпитни рад реализује преко телефонских позива
најчешће, а такође и преко вибер и воцап група, смс порука....
Индивидуални рад – дио разговора се водио личним контактима, а дио
електронским путем. Обављен је са сваким разговор о чувању здравља и
превенцији корона вируса, као и о адаптацији на прелазак на онлајн наставу.
Остали разговори су били условљени потребама ученика (савјетодавни, давања
подршке, информативни..)
Појачан васпитни рад – два ученика су учинила лакшу повреду Кућног реда и
с њима је вођен појачан васпитни рад. Очевидно је било побољшање у понашању
након одређеног периода рада с њима.
Састанци васпитних група - Одржана су три састанка васпитне групе. Теме на
којима се инсистирало су: поштовање Кућног реда у измењеним околностима
услед корона вируса; увијек актуелна тема хигијена личног простора, као и успјех
ученика и предлагање и мотивисање побољшања школског успјеха
Сарадња са родитељима – одвијала се и личним контактима онда када је
родитељ долазио у посјету радној јединици, а већински се сарадња одвијала
телефонским путем. Повод за сарадњу са родитељима је било праћење адаптације
ученика, затим школски успјех ученика, као и генерални утисак о понашању
ученика у радној јединици,
Сарадња са школом – на класификационим периодима и полугодиштима,
вршена је посјета школама ради евиденције у оцјене и изостанке. По потреби су
обављани разговори са разредним старјешинама, најчешће телефонским путем.
Учешће ученика у секцијама: 11 ученика је било активно у секцијама: фудбал,
кошарка, стони тенис, литерарна секција.
Учешће ученика у осталим активностима - ученици су такође учествовали у
активностима организованим поводом обиљежавања значајних датума, забавних
игара, активности које организује Програмска служба.
Активности васпитача на нивоу радних јединица
Секције: кошаркашка, одбојкашка, литерарна, новинарска секција; литерарни
жири; инстаграм страница радне јединице, сарадња са Програмском службом
С обзиром на специфичну овогодишњу ситуацију у вези са преласком наставе на
онлајн учење – може се рећи да се мањи број ученика прилагодио новонасталој
ситуацији, а већини ипак овакав концепт није створио повољну климу за учење,
нити је повољно утицао на радне навике ученика и њихову мотивацију.
Тим за превенцију активности у борби против злоупотребе дрога међу ученицима
дома.
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Васпитач Милош Касалица
IX васпитна група
На почетку и на крају школске 2020/2021 године било је 24 ученика.
Структура ученика по школама:
1. Саобраћано- техничка школа – 8
2. Медицинска школа „Надежда Петровић“ – 6
3. Електро-техничка школа „Земун“ – 3
4. Средња туристичка школа „Нови Београд“ – 3
5. Техничка школа „Нови Београд“ – 2
6. Техничка школа „Змај“ – 1
7. Економска школа „Нада Димић“ – 1
Структура ученика по разредима
Ι – 6, ΙΙ – 4, ΙΙΙ – 7 , ΙV – 7
Успех ученика васпитне групе на почетку школске године 4,36, а на крају 4,32.
Број награђених ученика 11.
Број кажњених ученика 1.
Укупан број планираних и реализованих тема 39.
Годишњи програм васпитног рада
1. Адаптација на живот у дому – 8
2. Учење и школска успешност – 11
3. Животне вештине – 12
4. Живот у заједници – 8
Све теме из годишњег плана су реализоване са ученицима. Када се настава
одвијала онлајн теме су обрађиване путем вибер група или преко телефона.
Одржана четири састанка васпитне групе.
Добра сарадња са родитељима у адаптацији нових ученика, стално праћење
успеха, комуникација са родитељима у вези текућих питања (уплате, одласци
и доласци од куће итд)
Добра сарадња са разредним старешинама и предметним професорима.
19 ученика девете васпитне групе је било активно у секцијама: фудбал, стони
тенис, ликовна секција, литерарна секција, секција за културу живљења.
Пошто су услови одвијања наставе били отежани услед пандемије ковида 19,
резултати су задовољавајући. Педагошка документација је редовно и уредно
вођена, одговоран однос према раду и средствима рада, добра сарадња са
запосленима и одговоран однос према ученицима.
Секције: Мали фудбал-дечаци, стони тенис-координатор на нивоу Ученичког
центра.
Сарадња са Програмском службом.
Рад у Дисциплинској комисији.
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА У РЈ “ЗМАЈ“
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА МУЗИЧКЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Због епидемије Корона вируса, наложених мера Кризног штаба и стручног
упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја о мерама заштите
здравља ученика у реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих
школа у Републици Србији, сам начин реализације музичке активности у знатној
мери је измењен у односу на план рада секције и зависио је од развоја
епидемиолошке ситуације у земљи. Поштујући идеје полазника и могућности
рада у Ученичком центру, у оквиру музичке секције реализовани су следећи
садржаји:
1. Музичко извођаштво – организација и реализација проба камерне
музике
2. Транскрипције музичких записа
3. Израда текстова за сајт Установе, уз видео снимке композиција ученика
4. Инструктивни рад са ученицима ( извођачка техника виолине, часови
контрапункта и солфеђа)
Секција за музичке културно – уметничке активности је током школске
2020/2021 године бројала 18 ученика из РЈ „Змај”. Са ученицима Музичке школе
увежбаване су нумере, а потом прављени видео записи музичких садржаја
кји су презентовани на сајту Ученичког центра Београд. Одржане су пробе
камерне музике, и рађено је на развоју класичне музике са разноврсним музичким
саставима.За сајт Ученичког центра Београд урађено је 22 текста, неки са
музичким материјалима ученика:
* 5 текстова - праћење Светског такмичења у хармоници (представљање
ученика у РЈ „Змај“
* 7 текстова - представљање ученика кроз извођење музичких нумера пропраћене
музичким видео записима, подршка у вези издавања прве песме на музичком
албуму
* 3 текста који прате концерте: Божићни Андрее Бочелија , новогодишњи
Аре Маликиана , као и концерт Стефана Миленковића (добитника Сретењског
ордена)
* 4 текста- Светске оперске куће - Сиднејска опера, Бољшој театар,
Миланска скала, Берлинска опера. Текстове прате линкови за виртуелну посету
операма.
* 1 интервју великог виртуоза и најизвођенијег композитора данашњице
Горка Ермосе
*1 текст - Обележавање Светског дана музике
*1 текст- Радионица на тему анксиозност. Једна од тема је свакако била
страх од јавног наступа код инструменталних извођача.
Инструктивни рад са ученицима из музичких предмета одвијао се по
потреби, а имао је за циљ припрему ученика за полагање завршних испита у
средњој Музичкој школи.
У сарадњи са Програмском службом, ученици су ишли на концерт
Стефана Миленковића који је одржан у Ботаничкој башти 30.06.2021 .
Циљеви и задаци секције испуњени су у потпуности: упознавање и
увежбавање музичких нумера и способност музичког извођења у различитим
музичким саставима, развијање солидарности и другарства међун свим
ученицима, способност за сарадњу и тимски рад.
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У раду са ученицима реализатор музичке секцие велики значај придаје
подизању нивоа самопоштовња и изграђивања става и самосвести код
ученика, како појединачно, тако и у оквиру музичког састава- групе, тј. тима
активно је ангажована у осмишљавању иреализовању културниг живота у РЈ
Змај, између осталог и кроз помоћ и подршку ученицима који се припремају
за јавне наступе.
Реализатор секције : Јелена
Драгићевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА СТРЕЉАШТВО
Рад секције за стрељаштво од 01.10.2020. је био организован у стрељани
СК“Партизан“ на стадиону ФК“Партизан“. У терминима одржавања
секције сваки пут је било присутно 3-5 ученика. Увођењем мера кризног
штаба владе РСрбије о забрани окупљања услед пандемије секција је
престала са радом.
Реализатор секције : Миодраг Подовац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ОДБОЈКУ
Одбојкашка секција није функционисла целе школске године с обзиром
да није било могућности због недовршених радова у фискултурној сали
Економске школе, а потом и због забране окупљања услед пандемије
ковида 19.
Током целе школске године ученици су упућивани на рекреативно
бављење спортовима у периоду када су временски услови то
дозвољавали.
Реализатори секције: Миодраг Подовац
Исидора Обрадовић

САРАДЊА СА ПРОГРАМСКОМ СЛУЖБОМ
Ова секција има за циљ конструктивно и креативно коришћење слободног
времена и едукацију кроз дружење, праћење и учествовање у различитим
културним садржајима. Ученици су били редовно обавештавани о активностима,
подстицани су да учествују у свим понуђеним садржајима. Сва места су увек
била попуњена, а често се тражила карта више.
Активности које су реализоване до 01.12.2020. када се прешло на онлајн наставу.
07.09. – Обилазак града
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23.09. и 30.09. – Крстарење Савом и Дунавом
24.09.и 01.10. – Посета Зоолошком врту
06.10- Историја забаве у Београду
08.10. – Музеј на отвореном
14.10. – Куда ћемо вечерас
20.10. – Посета јавном акваријумуј и тропикаријуму
22.10; 29.10. и 05.11.- Музеј чоколаде
Реализатори:
Александрија Караичић
Снежана Ђуровић
Милоје Кнежевић
Маријана Шешић
Милош Касалица
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА КУЛТУРУ ЖИВЉЕЊА
На почетку школске године ученици су упознати са годишњим програмом
и планом рада секције и могућностима креативног и активног коришћења
слободног времена. Годишњи план је током године допуњаван активностима које
нису биле претходно планиране.
Свакодневни преглед ученичких соба утицао је на развијање свести о
значају хигијене у колективном смештају, нарочито у време епидемије и на
развијање естетских вредности.
Током јесени и пролећа ученици су помагали у уређењу дворишта,
травњака и спортског терена.
Дан Ученичког центра у нашој РЈ обележен је припремом и реализацијом
скромне свечаности.
У складу са епидемиолошком ситуацијом и немогућности одржавања
славске свечаности поводом школске славе са ученицима је урађен пано посвећен
животу и делу Светог Саве.
Поводом Дана жена уприличен је свечани програм.
Пред ускршње празнике са ученицима је рађено традиционално шарање
ускршњих јаја.
Истовремено са активностима Здравствене секције урађено је неколико
тематских паноа на тему актуелне вирусне инфекције COVID-19, алкохолизма и
здравих стилова живота. Они су се односили на буђење свести о значају чувања и
заштите здравља. Приликом израде ових паноа ученици су активно учествовали у
излагању и дискусији. Постављање ових паноа допринело је оплемењивању
ходничког простора.
Крајем маја је одржано гласање за најпопуларнијег матуранта. Већином
гласова изабрани су ученици М. Ф. и Л. М..
План и програм секције је делимично реализован, због преласка ученика
на облик праћења наставе на даљину.
Циљ секције је био да ученике подстакне на креативно коришћење
слободног времена из развијање културних, хигијенско-здравствених и естетских
навика.
Реализатори секције:
Нада Кековић,
Маријана Шешић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЕКЦИЈЕ
Основна намера Здравствене секције била је да се ученици пре свега
информишу о актуелним збивањима у свету здравства, затим о најчешћим
болестима данашњице и начинима њихове превенције и о ризичним понашањима
посебно карактеристичним за период адолесценције. Ова секција није у
потпуности реализовала све програмом предвиђене теме, због преласка ученика
на комплетну наставу на даљину два пута у току године.
Чланове секције чинили су претежно ученици медицинског профила, али су
се секцији прикључивали и ученици других образовних профила у зависности од
тема које су им биле најинтересантније.
Ова школска година је специфична због присуства корона вируса у популацији,
тако да је на почетку године и највише пажње управо посвећено овој теми. Често
смо одржавали саветовања везана за одржавање хигијене у колективним
условима, мере превенције и заштите, рано откривање и контролу вируса COVID
19. У оквиру ове теме урађен је и пано. Ученици су информисани и о другим
најчешћим инфективним болестима које настају у таквим условима и о начинима
њихове превенције. У октобру смо обележили Национални месец правилне
исхране. Дискутовано је о значају правилне исхране и витамина за добар одговор
имунитета на корона вирус.
Кроз радионице обележено је и неколико значајних датума као што су:
Национални дан без дуванског дима и Међународни дан физичке активности. У
дискусијама на ове теме ученици су имали прилику да сазнају више о штетном
утицају дуванског дима и значају кретања у очувању и унапређењу здравља. У
оквиру радионице израдили су едукативни пано на тему алкохолизма и
разговарали смо о ризицима и последицама претеране употребе алкохола, као и о
пружању прве помоћи другу/другарици у алкохолисаном стању.
Ученици су активно учествовали, размењивали своја мишљења и понеко
искуство на различите теме из области здравства. Кроз рад секције имали су
прилику да изграде позитиван однос према здравим стиловима живота и животној
средини чијим очувањем се унапређује здравље свих нас. Приликом реализације
активности примењене су све прописане мере које се односе на актуелну
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епидемиолошку ситуацију.
Реализатор секције:
Снежана Ђуровић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
У току школске 2020/21 године ликовна секција Р.Ј. Змај радила је у
континуитету следивши План и програм рада који је донет на почетку школске
године.Састанци ликовне секције су се одржавали у просеку једном недељно, у
зависности од радног времена васпитача и слободног времена ученика.
Ученици су се у рад секције укључивали у складу са својим
афинитетима.Секција је бројала 16 чланова из свих васпитних група, дечака и
девојчица чије је интересовање за ликовни рад и склоност ка креативном
изражавању представљало мотив за формирање исте.
Ученици су упознати са основама цртања и сликања, као и са различитим
ликовним техникама ( оловка, темпера, пастел...).Посебан акценат је стављен на
развијање креативне способности и естетских критеријума.Ученици су показали
задовољавајући ентузијазам и заинтересованост за учешће у раду секције.
На интерном такмичењу у фото конкурсу ученик Милан Петровић је
освојио I место у категорији ,,Људи“, док је ученица Јована Петровић освојила II
место у категорији ,, Природа“.
Због актуелне епидемиолошке ситуације није било Домијаде нити је
реализована изложба на нивоу Установе.
Реализатор секције:
Снежана Ђуровић
Извештај о раду литерарне секције
Литерарна секција је реализовала годишњи план и програм са мањим изменама и
иновацијама у начину рада и коришћења слободног времена ученика на
креативан начин.
Ученици су писали радове поводом светосавског и слободног литерарног
конкурса.
У оквиру литерарне секције, осмислили смо и реализовали неколико забавних
језичких игара, где је посебну креативност показала колегиница Исидора
Обрадовић.
Активности које смо организовали у оквиру литерарне секције:
-18.02. Писање забавних састава
-19.02. Светски дан матерњег језика смо обележили кроз игру погађања
архаичних речи
-24.04. Поводом Дана књиге смо направили мали перформанс у дворишту РЈ
-28.04. Причање забавних прича на основу задатих слика- што се ученицима
нарочито допало, па је И.Обрадовић поновила игру три пута.
Ова необична школска година нас је научила да се са минимналним средствима,
уз мало труда ученицима може понудити доста забаве кроз едукативне садржаје.
Тако их бар на кратко одвојимо од друштвених мрежа и подстакнемо да користе
обе хемисфере мозга.
Реализатори:
Александрија Караичић
Исидора Обрадовић
Маријана Шешић
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Извештај о раду библиотеке
Рад библиотеке дома „Змај“ одвијао се у складу са Планом и програмом рада.
На почетку школске године нови ученици су упознати са начином рада
библиотеке и заједно са старијим ученицима подстицани на коришћење домске
библиотеке, читање лектире, белетристике и употребу стручне литературе.
Током школске године издато је око 150 наслова, купљено је 26 нових књига и
19 комплета часописа Галаксија. Услови рада за 2020/21 годину су били
специфични. Настава се одвијала наизменично, тако да је број ученика који бораве
у дому био преполовљен, што се одразило и на број изнајмљених књига.
Александрија Караичић,
проф.франц.јез.
Остале активности:
-У библиотеци је реализована инструктивна настава из француског и енглеског
језика.
-23.04. Обележен Дан планете Земље (А.Караичић и И.Обрадовић)
-25.05. Члан жирија за фото конкурс
-31.05. Обележен Светски дан без дуванског дима (А.Караичић, Н.Кековић)
Кошаркашка секција
Кошаркашка секција није функционисла целе школске године с обзиром да није
било могућности због недовршених радова у фискултурној сали Економске
школе, а потом и због забране окупљања услед пандемије ковида 19.
Током целе школске године ученици су упућивани на рекреативно бављење
спортовима у периоду када су временски услови то дозвољавали.
По побошљању епидемиолошке ситуације, као и временских прилика, ученици
су редовно на школском терену играли кошарку и 3 на 3.
Реализатор:
Исидора Обрадовић
Новинарска секција
Ове године дужности новинарске секције је била интеракција између сајта
установе и прилога васпитача из радне јединице. Прилози су били информативни,
плод личног афинитета и истраживања васпитача, као и извештаји о пропраћеним
активностим радне једице, а новинарска секција је имала увид у садржај прилога
и чинила евентуалне исправке (коректуру, лектуру текста).
Реализатори: Маријана Шешић
Исидора Обрадовић
Мали фудбал (дечаци) и стони тенис (дечаци и девојчице)
Велики број ученика је исказао интересовање за спортске секције.
Ове године због пандемије корона вируса није било организованих такмичења.
Рад секција се одвијао у оквиру РЈ. Сала за стони тенис је била заузета у сваком
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тренутку осим у време учења, што показује велико интересовање ученика за овај
спорт. Приликом реализације активности примењене су прописане мере заштите
у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом.
Реализатор:
Милош Касалица, проф.
Закључак извештаја
На основу увида у педагошку документацију као и праћењем активности
васпитача, непосредним увидом у васпитни рад у свим сегментима, може да се
закључи следеће:
На почетку школске године у дом је примљено 196 ученика, а на крају
године их је било 169.
Одржано је седам састанака педагошког већа, четири у првом и четири у
другом полугодишту.
Када говоримо о адаптацији ученика на живот у дому који се пратио и
спроводио током целе године, јер су потребе рализације овог подручја код
ученика који бораве у дому, поготово код ученика првог разреда који се први пут
одвајају од куће сталне. Може да се закључи да је адаптација прошла веома добро
иако смо сви радили у измењеним околностима, услед епидемиолошке ситуације.
Деца нису била константно у РЈ, али се активно радило са њима у времену које су
проводили у РЈ.
Током године није било велике флуктуације ученика. У случајевима где су
постојале назнаке вршњачког насиља одрађене су све мере превенције и
спречавања евентуалних таквих дешавања. У све је био укључен Тим за заштиту
ученика од насиља а и била је успешна сарадња са шефом службе за васпитни рад
и замеником директора. Покретања дисциплинских поступака су била
правовремена. Није било тежих прекршаја који захтевају и озбиљније
дисциплинске казне.
Током ове године, нажалост, нисмо имали уобичајена такмичења па
ученици нису ни могли да остваре значајне успехе у секцијама и спортовима
којима се баве.
Успешност ученика у школи је најбоље приказана на квалификационим
периодима, када се прави просек првог и другог тромесечја и полугодишта, где
увидом у стање оцена и изостанака на педагошком већу доносимо одговарајуће
мере ако је потребно а ученике који показаују лош успех додатно пратимо и
предузимамо мере сарадње са родитељима и школом. Поред тога, васпитачи
усмеравају ученике о начинима техникама учења а такође са њима често раде
непосредно на савладавању градива појединих предмета.
У сегменту развоја животних вештина и живота у заједници , акценат је
био на оснаживању и подстицању ученика, као и на укључивању у већу
интеракцију кроз различите видове активности, како спортске тако и културне,
где они могу да поажу своју креативност.
Глобална пандемија и рад у измењеним условима су нас онемугућили да
до краја спроведемо планирано, али и поред тога резултат рада васпитача и
стручног сарадника са ученицима на реализовању ових тема је школска година
која је протекла у духу сарадње, помагања, подржавања, прихватања ученика
међу собом и у односу са васпитачима.
Управник Бранка Дамјановић
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ПРОГРАМСКА СЛУЖБА – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКА
2020/21

ПРОГРАМСКА

СЛУЖБА

За разлику од претходних година, у овом Извештају прво правимо пресек и
анализу ситуације током школске 2020/21.године, а затим дајемо Извештај по
месецима.
Пре свега, због епидемије корона вируса,наложених мера Кризног штаба и
Стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја о мерама
заштите здравља ученика и запослених у реализацији васпитног рада у Домовима
ученика средњих школа у Републици Србији, сам план рада и могућности
реализације активности били су измењени у односу на претходне школске
године....о чему је било доста договора и промишљања.
Манифестације типа Дан Дома, обележавање Светог Саве су реализоване на
начин који је дозвољавала ситуација, а нашег домског такмичења - Домијада –
ни ове године није било.
Секције у Радним јединицам радиле су у мери у којој су могле.....опет све
прилагођено датим условима и прописаним мерама о томе шта се може и у ком
броју.
Важно је напоменути и да Програмска служба од фебруара 2021. године
функционише као део Васпитне службе.
Цела реализација је зависила од развоја ситуације, а конкретни договори морали
да се обављају на недељном плану.
У деловима школске године када су ученици били у школским клупама, радили
су се „живи“ програми и комбиновали са текстовима на сајту где су обухваћене
оне активности које због мера нису могле да се реализују директно са ученицима,
а када је настава комплетно била он лајн, тада је све функционисало искључиво
преко сајта.
Због тог другог плана реализације активности преко нашег сајта, Youtube канала
и Инстаграм налога, Програмска служба је ученицима пласирала корисне
информације за њих и њихове родитеље путем линкова ка културно-уметничким
садржајима, позоришним представама, виртуелним музејима, бесплатним
књигама, курсевима, филмовима, музици, телевизијском и културном садржају,
бесплатном психолошком подршком надлежних институција, едукативним
филмовима и другим бесплатним ресурсима који су у том тренутку били доступни
на интернету а имају васпитно-образовни карактер.
Као замена за оно што би се у нормалним околностима радило у Дому са
ученицима, осмишљени су серијали текстова по месецима под називима :
1. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ЗДАЊА У БЕОГРАДУ
2. НЕОБИЧНИ МУЗЕЈУ У СВЕТУ И КОД НАС
3. НАЈПОЗНАТИЈА И НАЈЛЕПША МЕСТА У БЕОГРАДУ
4. БЕОГРАДСКИ ПАРКОВИ
5. ЛЕГАТИ И СПОМЕН КУЋЕ У КУЛТУРИ БЕОГРАДА
6. НЕОБИЧНИ СПОРТОВИ
7. ЖЕНЕ У СПОРТУ
8. ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ
Свакако да се никаква статистика ове године не може изводити.
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Због свега наведеног, реализација програма изгледа овако :

СЕПТЕМБАР

2020

Културно образовни сегмент:
- Договори са свим спољним сарадницима о могућностима рада
- Договори са свим субјектима релевантним за планиране програме
- 07.- састанак са координатором службе за васпитни рад
- 15. - Састанак васпитача за слободне активности – култура
-23. – Крстарење „Београд са река“...............................................30 уч.
- 24. –Посета Зоолошком врту......................................................30 уч.
- 30. – Крстарење „Београд са река“..............................................30 уч.

Спортско забавни сегмент:
-Договори са свим субјектима релевантним за планиране програме
-15. - договор са кординаторима спортских секција у РЈ
САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-

08.9. Светски дан писмености
24.9. Клип „Најбољи мотивациони говор икада“
25.9. Новак Ђоковић „Животна песма“ - Паор
28.9. О крстарењу и посети Зоолошком врту
29.9. „Дани европске културне баштине“ онлајн
30.9. Видео клип о стрељаштву

О К Т О Б АР

2020

Културно образовни сегмент:
-

01. Зоолошки врт.....................................................................25 уч.
06.и 14. „Куда ћемо вечерас“ шетња Београдом уч...........36 уч.
08. Mузеј на отвореном ( Ново гробље....)............................10 уч.
20.и 28 Јавни акваријум и тропикаријум............................47 уч.
( + васпитачи 9 укупно)
22.и29. Музеј чоколаде............................................................50 уч.
( + васпитачи 10 укупно )

Спортско забавни сегмент :
-

01,08,15,22,29 – стрељаштво „Партизан“....................59 уч.

САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-

01.10. О концерту Немање Радуловића уз клип
06.10. Обавештење о Сајму књига и сајамским попустима
07.10. Срећа појединца - успех колектива
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-

13.10. „Кир Јања“ - Лектира у тетару
14.10. Наши кошаркаши
20.10. Представљање Народног музеја
26. О раду секција стрељаштва на нивоу станове
27.10.Препорука за књигу „ Проговори да видим ко си „
30.10. ПРОГРАМ ПОВОДОМ ДАНА ДОМА – 32 ГОДИНЕ

Н О В Е М Б А Р

2020

01. ДАН ДОМА – филм поводом Дана Дома постављен на сајт
- 05. Музеј чоколаде ................................................................23 уч.
( васпитача 5 )

Спортско забавни сегмент :
-

05. – Стрељаштво...................................................................... 5 уч.

Од 16. 11. - Због нових мера Кризног штаба– јавно окупљање
подразумева не више од 5 особа и огромног повећања броја
заражених, одустали смо од даљих „живих“ програма са ученицима
до смиривања ситуације
САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-

02. Обележавање Дана Дома / Радне Јединице
03. Друга посета Јавном акваријуму и Музеју чоколаде
03. Мотивациони филм о фудбалу – Дејан Станковић
05. Обавештење о манифестацији „Музеји за 10 „
09. Та слатка чоколада – трећа посета Музеју чоколаде
10. Похвалница за Марту Николић из РЈ „Змај“
11. Дан примирја у Првом светском рату – Државни празник
16. Међународни Дан љубазности,толеранције и детата
18. Неколико речи о љубазности
20. Дан детета – Душко Радовић „Одело не чини човека „
23. Изложба „Краљеви и светитељи српски „ виртуелна изложба
24.Смешна страна спорта
25. Филм „Поред мене“
26. Обавештење о Ноћи истраживача

ДЕЦЕМБАР

2020

Обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију и мере Кризног штаба, које су
упутиле на то да се до краја полугодишта ( 18.12.20.) настава одвија он лајн,
све наше програмске активности су се одвијале у складу са тим...
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САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-

01. Светски дан борбе против сиде + 2 линка за филмове
02. Смешна страна спорта
03. Мјузикл „ Поред мене“
07. Ангажман ФЕСТ он лајн /“Блискост без додира“
07. Сајам омладинског предузетништва он лајн
10. Ману Чао пева Марадони – у знак сећања
15. Новак Ђоковић и имитације познатих тенисера
18. Препоручујемо књигу „ Свешто знам научио сам у вртићу“
18. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

- 24.Смешна страна спорта
-

25. Препоручујемо књигу „Српске Божићне и Новогодишње приче“
26. Балет „Крцко Орашчић“

Напомена : Завршен је наградни литерарни конкурс за Светог Саву,а ни ове
године деца запослених нису остали без пажње Деда Мраза

НАПОМЕНА :
Од момента могућности праћења броја прегледа на сајту Дома, до 30.децембра
2020. имали смо укупно 39.700 прегледа...наравно највише из Србије,али и из
Северне Америке,Немачке,са Косова и из Бугарске и Румуније..управо тим
редом...На сајт се улазило са свих континената
осим из Африке.
Ј А Н У А Р

2021

САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА

-15. „Лепе вести из Шпаније“ наш интервју пред 30.000 људи
-18. Нови Сад – европска престоница културе 2022
-19.“Како сте?“ / серија по сценарију бившег ученика на YT
-22. Смешна страна спорта
-27.“Гора преображења“ / прича о Светом Сави
-29. Никола Јокић / „Меџик из нашег сокака“
Ф Е Б Р У А Р 2021
САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
- 04. „Репрезентативна здања у Београду“ – Стари и Нови двор
- 05. „Вежбе у кућним условима“ / спорт
- 10. „Репрезентативна здања „ - Краљевски дворови на Дедињу
- 12. Интервју Ненад Милијаш – Црвена Звезда - спорт
- 14.- Св. Трифун, Дан заљубљених и обичаји у разним земљама
- 15. СРЕТЕЊЕ – верски и државни празник
- 18. „Репрезентативна здања „ - Дом Народне скупштине
- 19.Анализа утакмице Црвена Звезда – Милан
- 23 Текст о победи Новака Ђоковића на Аустралиан опен
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- 23.“Репрезентативна здања „ - Храм Светог Саве
- 26.О реванш утакмици Црвена Звезда – Милан
М А Р Т

2021

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у
складу са препорукама Кризног штаба од 05. марта 2021. године, донета је
одлука да се, за све средње школе, настава организује путем наставе на даљину.
Са нашим ученицима ( корисницима наших услуга) смо наставили интерактивну
комуникацију, размену информација, укључивањем већег броја пратилаца путем
инстаграм налога ( по РЈ и званичног- ДУСШБ), објављивањем текстова,
корисних информација и линкова преко званичног сајта и Јутјуб канала нашег
Дома.
САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-02.“Необични музеји“ Малаколошки у Бгд и Подводни у Канкуну
-03.“Необични спортови“ – Подводни хокеј
-10.“Необични музеји“Музеј хлеба/Пећинци и Музеј слатка/Краљево
-11.“Необични спортови“ – Упознајмо бејзбол
-16. Виртуелни Сајам образовања
-17. Музеј минијатурних књига/Баку и Музеј књига и путовања/Бгд
-18. „Необични спортови“ – Упознајмо рагби
-21. Светски Дан поезије
-24. Музеј бицикала и поп културе / Бгд
-26.Светски Дан позоришта
-26. Упознајмо бадмингтон
А П Р И Л

2021

САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-02. Светски дан подизања свести о аутизму
-05.Најпознатија и најлепша места Београда 1. / Авала
-09. Упознајмо пикадо
-12.Најпознатија и најлепша места Београда 2. /Ада Циганлија
-13.О Домијади
-16. Уметничко пливање

Од 19.априла 2021.ученици су се поново вратили у школске клупе, по
моделу од септембра,али саме мере нису ублажене по питању
окупљања, безбедног простора...
-19. Најпознатија и најлепша места Београда 3. /
Калемегдан и Косанчићев венац
-21.Упознајмо ритмичку гимнастику
-26. Најпознатија и најлепша места Београда 4./
Карађорђев и Ташмајдански парк
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М

А

Ј

2021

Редовни програми
-27.представа“Јел имаш грам“ – СТУДИО ............................30 уч.
-30.концерт Стефана Миленковића у Ботаничкој башти.....10 уч.
САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-05. ЛЕГАТИ У КУЛТУРИ БЕОГРАДА 1./Спомен Музеј Ива Андрића
-06. Екстремни спортови
-10. ЛЕГАТИ 2. / Дом Јеврема Грујића / Дом породице Павловић
-17.ЛЕГАТИ 3. / Задужбина Бранка Ћопића / Легат Милоша
Црњанског
-21. Скијашки скокови
-24.мај ДАН ПАРКОВА – Звездарска шума, Кошутњак, Парк
Пријатељства на Новом Београду, Топчидерски парк
-31. ЛЕГАТИ 4. / Музеј Јована Цвијића / Кућа Стевана Мокрањца
Ј

У

Н

2021

САЈТ, ЈУТЈУБ КАНАЛ И ИНСТАГРАМ ДОМА УЧЕНИКА
-01.“Јел имаш грам?“ о представи
-01.“Чајанка са Стефаном Миленковићем у Ботаничкој башти“
-03.Све о триатлону
-07.ЛЕГАТИ 5. / Легат Паје Јовановића / Легат „Атеље Петра Лубарде“ / Кућа и
атеље Томе Росандића
-11.Упознајмо ШАХ

А за даље:
И следећа школска година, зависиће од развоја ситуације са пандемијом, мера
које ће се налагати,а ми ћемо се - у области културе, трудити да превагу имају
едукативни програми, инсистираћемо на што активнијем учешћу васпитача у
креирању и реализацији програма, а посебно у организацији и реализацији
светосавске свечаности ( по договору ред је на РЈ „ Петар Драпшин“ ) ,регионалне
Домијаде , вероватно и организације и реализације Републичке Домијаде,као и
осталих сопствених програма.
Посете позоришним представама и концертима се подразумевају.
У области спорта ,трудићемо се да ученици посећују безбедне спортске
манифестације и организовати им спортске викенде, дружења са спортистима ,
тренерима и новинарима и сарађивати са спортским друштвима.
У непосредној реализацији програмских и осталих активности ове службе
учествовали су уредник културно образовног и забавног програма Ксенија
Бурзан, аниматор спортско рекреативног програма Рајко Кукољ, као и
реализатори програма Флорика Тојагић и Драгана Андрић ( на овом радном месту
од фебруара 2021, по признатом стеченом степену школске спреме ).
У оквиру Установе, реализована је хоризонтална сарадња - координатор
васпитне службе, кооринатор програмске службе, васпитачи , уредници
културно-образовног и забавног програма и спортско- забавног програма,
реализатори програма.
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Координатор службе је осим послова утврђених Правилником о организацији и
систематизацији послова и задатака, учествовала непосредно у свим сегментима
рада Службе, до фебруара 2021. када је постављена на радно место помоћника
директора за васпитни рад, чиме је рад ове службе, која је као што смо већ
напоменули такође од фебруара 2021.подведена под Васпитну, остао у њеној
надлежности.

РЈ „БЕОГРАД“ НА КОПАОНИКУ
Радна јединица „Београд“ на Копаонику налази се на једној од најлепших
локација (Пајино Пресло) , на 1780 метара надморске висине.
Својим програмским садржајем представља јединствену васпитно –
образовну установу која кроз едукативне, спортско – рекреативне и културно –
забавне садржаје пружа ученицима средњих школа здравље, знање и забаву.
У зимском периоду обука скијања је доминантна активност, а у осталим
периодима године доминирају планинарске туре и излети у комбинацијама са
културним и спортско-рекреативним садржајима. У свим сменама реализују се
едукативна предавања и вечери забаве.
У Дому се поштују и негују принципи организоване рекреације у природи
на великој надморској висини где ученици могу да на садржајно осмишљен начин
остваре контакт са природом.
У школској 2020/21.години,, због промењениих правила рада због Корона
вируса, у Дому је боравио мањи број гостију у свакој смени. Трудили смо се да
применимо мере да би сви гости били здрави и пријатно провели време на
Копаонику. Дом је примио прве госте почетком децембра када је почело са радом
и скијалиште и радио до половине априла. Настава се реализовала у смањеном
обиму због мањег броја школа и ученика који су због настале ситуације били
гости Дома,
Кроз различите нивое школе скијања прошло је око 500 ученика.
Зелених смена које су углавном похађали ученици од првог до четвртог
разреда основне школе није било због забране извођења излета и рекреативних
настава за време Корона вируса.
Објекат је престао са радом 18. Априла 2021. Године и одмах се
приступило припремама за летњу сезону уколико услови дозволе да се реализује.
Током следећих месеци се наставило са редовним дежурствима и одржавањем
Дома.
Живот и рад у Дому спроводи укупно 20 стално запослених особа. Због
потребе посла сезонски се ангажује додатни број особа.
Структура стално запослених:
-управник
-васпитач-рекреатор
-административно-финансијски радник
-економ

7 степен
7 степен
6 степен
4 степен

1
4
1
1
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-кувар
-пекар
-помоћни радник у кухињи (ук.2)

5 степен
3 степен
4 степен

2
2
1

6 степен
6 степен
2 степен
4 степен
4 степен
3 степен
3 степен
2 степен
3 степен

-собарице(ук.3)
-радници обезбеђења(ук.2)
-домар-возач
-вешерка
-конобар

1
1
1
1
1
1
2
1
1

Потребни сезонски радници
-шанк
2
-конобар
2
-кухиња
3
-собарице
4
Извештај о боравку гостију, као и број остварених ноћења у РЈ„Београд“
на Копаонику, за школску 2020/2021. приложила је служба букинга.

ИЗВЕШТАЈ О БОРАВКУ ГОСТИЈУ У РЈ "БЕОГРАД" НА КОПАОНИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 г.
ПЕРИОД
БОРАВКА

КОРИСНИК

19-27.12.2020.год

27.12-03.01.2021.год

03.01.-10.01.2021.

OK Mладост
Снага
покрета
ОСТАЛО

Олимпик
Суботица
Олимпикс
СМ
Остали

ПК"Три
делфина"

БРОЈ КОРИСНИКА
ученици/
остали/
гратиси/
ноћења
ноћења
ноћења
11
77
0
0
0
0
31
2

217
14

0
4
4

0
16
16

4
1
5

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

11

77

35
7
53

245
37
359

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

28
7
35

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

22

154

0

0

1

7

23

161

45
4
71

313
28
495

0
0
0

0
0
0

3
8
0

21
35
0

48
12
83

334
63
558

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

34

0

2

238

0

УКУПНО
КОРИСНИКА

14
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УКУПНО
212
НОЋЕЊА
252

Олимпик
Суботица
ПК
"Војводина
денс"
Остали

10.01.-17.01.2021.

17.01.-24.01.2021.

24.01.-31.01.2021.

31.01.-07.02.2021.

07.02.-14.02.2021.

СУ
Развијалиште
Олимпикс
ПСК Старт
Остали

Еко тим
Апатин
Факултет за
спорт
Остали

Факултет
спорта Бг
Остали

Џудо клуб
Џудока
ОК Авала
КК Земун
СУ Полис
Остали

ЦРА Хеихо
ОК Барајево
Остали

38

266

0

0

3

21

41

287

15
2
89

105
10
619

0
0
0

0
0
0

1
3
9

7
9
51

16
5
98

112
19
670

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

26
41
18
20
105

182
287
126
135
730

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

24
39
17
8
88

0
0
0
12
12

2
2
1
0
5

168
273
119
55
615

0
0
0
80
80

14
14
7
0
35

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

17

119

0

0

1

7

18

126

80
0
97

560
0
679

6
6
12

22
22
44

6
0
1

42
0
49

92
6
116

624
22
772

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

84
12
96

587
84
671

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

33
9
21
32
2
97

231
56
147
224
14
672

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

76
7
83

2
5
7

6
0
6

532
49
581

13
35
48

42
0
42

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

31
9
20
30
1
91

0
0
0
0
1
1

2
0
1
2
0
5

217
56
140
210
7
630

0
0
0
0
7
7

7
0
7
7
0
21

ученици/
ноћења
24 168
27 189
10
52
61 409

остали/
ноћења
0
0
0
0
15
87
15
87

гратиси/
ноћења
2
14
2
14
0
0
5
35

УКУПНО
КОРИСНИКА
26
29
25
80

УКУПНО
НОЋЕЊА
182
203
139 213
524

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ | школска 2020/21.

14.02.-21.02.2021.

21.02.-28.02.2021.

28.02.-07.03.2021.

07.03.-14.03.2021.

14.03.-21.03.2021.

21.03.-28.03.2021.

Факултет за
спорт
Остали

Удружење
педагога
Карате клуб
Кинг
Остали

Александар
Стојановић
Четрнаеста
бг.гим.
Розе
Вуксановић
Остали

Дарко
Петровић
Остали

Млек. шк.са
д.уч.
ПСК Старт
Весна Ракић
Сингидунум
Остали

Остали

76
7
83

532
46
578

6
4
7

40
28
40

6
0
6

42
0
42

82
11
93

570
74
644

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

55

376

0

0

4

28

59

404

15
7
77

105
41
522

0
15
15

0
96
96

1
0
5

7
0
35

16
22
97

112
137
653

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

24

168

0

0

2

14

26

182

35

245

0

0

2

14

37

259

11
3
73

77
21
511

0
9
9

0
41
41

0
0
4

0
0
28

11
12
86

77
62
580

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

36
23
59

274
149
423

УКУПНО
КОРИСНИКА

УКУПНО
НОЋЕЊА

4
4
15
26
1
50

8
8
105
182
7
310

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

34
12
46

0
11
11

2
0
2

238
76
314

0
73
73

14
0
14

ученици/
ноћења

остали/
ноћења

гратиси/
ноћења

0
0
14
24
0
38

4
4
0
0
1
9

0
0
1
2
0
3

0
0
98
168
0
266

8
8
0
0
7
23

0
0
7
14
0
21

ученици/
ноћења
3
8
3
8

остали/
ноћења
29
73
29
73

гратиси/
ноћења
0
0
0
0

УКУПНО
КОРИСНИКА
32
32

УКУПНО
НОЋЕЊА
81
81

ученици/
ноћења
8
20
8
20

остали/
ноћења
87 245
87 245

гратиси/
ноћења

УКУПНО
КОРИСНИКА
95
95

УКУПНО
НОЋЕЊА
265
265

214
од 28.03.2021.

Остали

0

0
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И
САМОСТАЛНИХ ИЗВРШИЛАЦА
Стручне службе
Васпитна служба
Васпитна служба обављала је послове спровођења Програма васпитног рада у
циљу обезбеђивања оптималних услова за доступније, ефикасније и квалитетније
образовање и васпитање ученика; оспособљавање ученика за успешно
функционисање у условима одвојености од породице и сналажење у различитим
проблемским ситуацијама; подршка развоју личности ученика у складу са
узрасним и личним потребама, индивидуалним карактеристикама и
интересовањима; јачање компетенције ученика које доприносе социјалној
интеграцији у складу са законским прописима, као и рад стручних сарадника:
педагога, психолога, библиотекара и дефектолога, у складу са законом и према
Годишњем плану и програму васпитног рада Установе.
Програмска служба
Програмска служба обављала је послове и задатке организације и реализације
културно-образовних и спортско-забавних програма, према Годишњем плану и
програму васпитног рада Установе и послове попуне капацитета.
Извештај о раду Службе јавних набавки и комерцијале
Током школске 2020/2021. године, Служба јавних набавки је планирани обим
послова и активности обављала у измењеним и отежаним условима услед
актуелне епидемиолошке ситуације, смањеног обима средстава и редукованог
броја извршилаца-запослених.
Из наведених објективних разлога, у складу са изменама Финансијског плана,
вршена је измена планираних набавки и утврђених приоритета и у том смислу се
одустало од одређеног броја претходно планираних набавки, а део закључених
уговора реализован је у мањем обиму од предвиђеног.
Од значајнијих набавки истичемо успешно спроведене набавке и закључене
уговоре за снабдевање домова намирницама за припрему ученичких оброка,
електричне енергије, услуга превоза на Копаоник, хемијских средстава и
инвентара за одржавање хигијене, кухињских машина, намештаја за домове,
пројектне документације, лож уља и горива, одржавања програмских пакета,
услуга текућег одржавања опреме и објеката домова.Такође, у наведеном периоду
су реализовани уговори о радовима на уређењу терена и дворишта дома
„Карађорђе“, радови на кречењу ученичких домова и адаптацији скијашнице и
вешернице дома на Копаонику.
Успешно спроведени поступци јавних и других набавки, као и благовремена
извршењa закључених уговора, допринели су квалитетном и континуираном
пословању Установе, реализацији планираних активности и задатака ученика и
запослених, као и унапређењу услова смештаја, исхране и других, годишњим
планом и програмом рада Установе, предвиђених васпитних, културних и
образовних садржаја за ученике.
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Извештај о раду Службе исхране
Током школске 2020/21 године Служба исхране (руководилац послова у
угостотељству,нутриционисти,економи-магационери и кухињско особље) је
обављала све послове и задатке обухваћене описом послова из Правилника о
организацији и систематизацији послова и задатака Ученичког центра Београд.
Такође,у сарадњи са директором Ученичког центра замеником
директора,секретаром,руководиоцима свих радних јединица,сарадницима из
јавних набавки и Програмском службом,реализовала је послове по свим радним
јединицама.
Служба исхране је:
-контролисала изврђење свих послова и задатака у оквиру службе
-старала се о правилној исхрани ученика,безбедности и квалитету оброка
-успешно спроводила примену HACCP система,који се заснива на анализи и
контроли биолошких/микробиолошких,хемијских и физичких опасности којима
су изложене сировине ,могућих опасности при
руковању,производњи,дистрибуцији и конзумирању финалног производа.
-контролисала да цео процес од момента пријема намирница,преко припреме до
послуживања оброка буде у складу са HACCP системом.
-вршила припрему оброка по текућем јеловнику који је усклађен са
Нормативима ученика и студената из августа 2011. године прописан од стране
Министарства просвете и науке Републике Србије.
-наставила са применом новог система електронског магацинског пословања
ради олакшања и унапређења рада.
-сарађивала са Заводом за јавно здравње Београд у циљу што бољих санитарнохигијенскихуслова и квалитета исхране.
Служба исхране константно ради на унапређењу квалитета пружања услуга
исхране,безбедности производа и на повећању задовољства корисника праћењем
њихових захтева и очекивања.
Извештај о раду Службе техничког одржавања
Служба техничког одржавања, је током претходне школске године обављала
послове техничког и текућег одржавања објеката, електричних, водоводних и
грејних инсталација, одржавања и поправки инвентара, возног парка и
информационих система (видео надзор, телекомуникационе везе, тв апарати и
слично), послове везани за осигурање од настанка штете и послови на праћењу
исправности пп опреме, хидрантске мреже, пп централе за дојаву пожара, панична
расвета и друго.
Финансијско – рачуноводствена служба
Финансијско – рачуноводствена служба је током претходне школске године
обављала финансијске, рачуноводствене и књиговодствене послове у складу са
Законом о буџетџском систему и Правилником о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем. Саставила је Годишњи извештај о
пословању, периодичне обрачуне и завршни рачун. Израдила је Финансијски
план, пратила извршење плана и вршила анализу пословања.
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Извештај о раду Службе за правне, кадровске и
административне послове
У школској 2020/2021. години у Служби за правне, кадровске и
административне послове обављали су се послови и задаци дефинисани
Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому ученика средњих
школа у Београду.
Током школске године, у Служби су се обављали следећи послови:
 праћење и примена законске регулативе која се односи на делатност Дома
и упознавање одговорних лица са новим прописима који се односе на њих;
 учествовање у раду комисија формираних од стране директора (централна
комисија за попис имовине и обавеза, централна уписна комисија и других
комисија по потреби);
 пружање правне подршке Дисциплинским комисијама у вођењу поступка
против одговорних ученика и израда Решења о изрицању васпитнодисциплинске мере;
 припреме седница Управног одбора (израда позива, записника, одлука и
остале документације);
 израда општих аката (правилници) и усклађивање истих са законском
регулативом;
 израда појединачних аката у вези радно-правног статуса запослених
(уговора о раду, анекса уговора о раду, одлука, решења, обавештења,
упозорења, потврда, овлашћења и сл.);
 израда Уговора о пружању услуга смештаја и исхране;
 пријем поште, експедовање исте и завођење различитих врста докумената
за све стручне службе;
 израда Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије
заразне болести;
 израда разних дописа, захтева, обавештења према трећим лицима,
установама и организацијама и израда одговора на представке
Министарстава;
 континуирана сарадња и усаглашавање послова и рокова извршења за
конкретне послове и задатке са управницима радних јединица и шефовима
служби (око обука запослених: безбедност и здравље на раду и
противпожарна заштита и сл.);
 учествовање у поступцима решавања имовинско-правних односа;
 правни и технички послови везани за функционисање Синдикалне
организације Дома.
Решењем Владе Републике Србије од 01.04.2021. године дата је сагласност
на Одлуку Управног одбора о промени статуса установе Дом ученика средњих
школа у установу Ученички центар Београд – која обезбеђује смештај, исхрану,
васпитни рад и одмор са ученицима и на Одлуку Управног одбора о промени
назива установе Дом ученика средњих школа у установу Ученички центар
Београд. Након добијања сагласности, у Служби су се обављали следећи послови:
 Припрема и предаја документације ради регистровања статусне промене и
промене назива Установе у Привредном суду Београд;
 Усклађивање општих и појединачних аката са наведеном променом
(Статута, Правилника, Одлука и др);
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