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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'' наКопаонику и Стручне
службе Установе.
АДРЕСЕ:
1. „Петар Драпшин", Улица краља Петра број 83, телефон:011/2627-333, 011/2624-672
2. „Змај'' – Земун, Улица Александра Дубчека број 1, телефон: 011/ 2193-608
3. „Карађорђе'', Улица Радоја Домановића број 27, телефон:011/ 2411-961,2411-865
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. Васпитна служба, сегмент за организацију културних и спортских активности
Ученичког центра Београд, Улица Добрињска број 11, телефон: 011/3223-454
7. „Београд'' – Копаоник, Улица Радоја Домановића број 27, телефон: 011/3348-418
8. Стручне службе, Улица Радоја Домановића број 27, телефон: 011/ 715-40-43

Полазећи од расположивих материјалних и интелектуалних могућности Установа је
током школске 2021/22. године реализовала низ активности које су имале за циљ да
остваре намеру државе као послодавца.
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УСПЕХ УЧЕНИКА
Просечна оцена примљених ученика на почетку и просечна оцена
остварена на крају школске године
РЈ „ Алекса Дејовић ”: на почетку_3,71__на крају 3,55_____
По васпитним групама:
1. група:4,19 / 4,11
2. група:3,90 / 3,87
3. група:4,27 / 4,10
4. група:3,71 / 3,58
5. група: 3,51 / 3,01

6. група: 3,66 / 3,69
7. група: 3,59 / 3,26

11. група: 3,41 / 3,57
12. група: 3,70 / 3,71

8. група: 3,55 / 3,52
9.група: 3,61 / 3,46
10. група: 3,69 / 3,25

13. група: 3,39 / 2,92
14. група:

РЈ Алекса Дејовић
3,74
3,71
3,68

3,66

3,71
3,66

3,63

3,71
3,65

3,55

2017/2018

2018/2019

2019/2020
на почетку

2020/2021

2021/2022

на крају

РЈ „ Карађорђе”: на почетку__4,66_на крају 4,49___
По васпитним групама:
1. групa: 4,54 / 4,34
2. група: 4,64 / 4,61
3. група: 4,75 / 4,66
4. група: 4,69 / 4,56
5. група: 4,66 /4,57

6. група: 4,57 /4,28
7. група: 4,55 /4,40
8. група: 4,75 / 4,57
9.група: 4,73 / 4,55
10. група: 4,72 / 4,48

11. група: 4,62 /4,52
12. група: 4,78 / 4,65
13. група: 4,62 / 4,37
14. група: 4,67 / 4,43
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РЈ Карађорђе
4,7
4,57

4,54

4,52

4,52

4,66
4,52

4,49

4,47
4,36

2017/2018

2018/2019

2019/2020

на почетку

РЈ „ Петар Драпшин ”:

2020/2021

2021/2022

на крају

на почетку__4,68 на крају:____4,43_

По васпитним групама:
1. група:4,60
2. група:4,72
3. група:4,39
4. група:4,48
5. група:4,48

6. група:4,66
7. група:4,69
8. група:4,67
9.група: 4,51
10. група:

4,36
4,68
4,29
4,45
4,45

4,14
4,56
4,60
4,34
/

РЈ Петар Драпшин

4,68

4,66
4,61
4,5

4,47

4,45

4,43

4,41

4,39
4,33

2017/2018

2018/2019

2019/2020
на почетку

2020/2021

2021/2022

на крају
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РЈ „ ЗМАЈ ”: на почетку__4,31___, на крају__4,19__
По васпитним групама:
1. група: 4,23
2. група: 4,29
3. група: 4,30
4. група: 4,23
5. група: 4,32

4,11
4,23
4,16
4,06
4,16

6. група: 4,23
7. група: 4,44
8. група: 4,44
9.група: 4,30

4,36
4,26
4,19
4,21

РЈ Змај
4,43
4,36

4,34
4,31

4,29
4,2

4,18

2017/2018

2018/2019

4,18

2019/2020
на почетку

4,19

4,18

2020/2021

2021/2022

на крају

РЈ „ Стеван Чоловић ”: на почетку___4,03 ,

на крају____3,95______

По васпитним групама:
1. група: 3,79

3,69

2. група: 3,76

3,78

3. група: 3,97

4,05

4. група: 4,45

4,20

5. група: 4,20

4,03
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РЈ Стеван Чоловић
4,32
4,25

4,22
4,1

4,24
4,1

4,06

4

2017/2018

2018/2019

2019/2020
на почетку

СРЕДЊА ОЦЕНА

2020/2021

4,03
3,95

2021/2022

на крају

НА
ПОЧЕТКУ:

НА КРАЈУ:

3,71

3,55

4,66

4,49

4,68

4,43

4,31

4,19

4,03

3,95

4,27

4,12

РЈ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”:
РЈ „КАРАЂОРЂЕ”
РЈ „ПЕТАР ДРАПШИН”
РЈ „ЗМАЈ”
РЈ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА ПОЧЕТКУ ЈЕ: 4,27
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА КРАЈУ ЈЕ: 4.12

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 ретко када и 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 би васпитачи овим категоријама ученика требало да посвете више пажње.
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НАПОМЕНА
Током школске 2021/2022.године рад Ученичког центра Београд био је прилагођен
епидемиолошкој ситуацији. Редовно су праћена и поштована сва упутства добијана од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са начином организације
рада. Школе су радиле према „семафор” систему, а радне јединице Ученичког центра
пружале су услуге васпитног рада, смештаја и исхране континуирано током целе школске
године. Све препоручене мере превенције биле су спровођене у складу са упутствима.
Резултат је да је школска година завршена према плану и без већих проблема.
ПРОСЕЧНА СРЕДЊА ОЦЕНА НА НИВОУ УСТАНОВЕ
(на почетку и крају – последњих пет школских година)

Ученички центар Београд
4,33

4,27

4,27

4,26

4,24

4,18
4,16

4,15
4,12

2017/2018

2018/2019

4,12

2019/2020
на почетку

2020/2021

2021/2022

на крају

На основу компаративне анализе школског успеха ученика у претходних пет година, може
се констатовати да се просечна оцена на почетку и на крају школске 2021/22. године уклапа
у вишегодишњу статистику. Просечна оцена на почетку опада за исти проценат на
петогодишњем нивоу, а на тај податак највише утиче висок успех ученика прве године на
почетку, који из више разлога падне на крају школске године. На ипак мало значајнији пад
успеха у односу на претходне школске године утицало је и то што су ученици имали
дисконтинуитет у раду, често били збуњени захтевима и одвикнути од континуиране
наставе и часова од 45 минута. 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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Простор за живот и рад ученика у Установи
Квадратура РЈ у којима су реализовани смештај, исхрана и васпитни рад - основна
делатност, није промењена током године, односно иста је на почетку и на крају школске
године.
1.

РЈ„Петар Драпшин"

1.969,16 m²

2.

РЈ„Змај"

1.500 m²

3.

РЈ„Карађорђе“

4013,95 m²

4.

РЈ„Стеван Чоловић"

671,95m²

5.

РЈ„Алекса Дејовић"

2.500m²

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

10.655,06 m²

Број ученика на почетку и на крају школске 2021/22. године
НА
ПОЧЕТКУ:

НА КРАЈУ:

РЈ ''АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ'':

254

232

РЈ ''ПЕТАР ДРАПШИН''

191

182

РЈ ''ЗМАЈ''

195

187

РЈ „КАРАЂОРЂЕ“

329

322

РЈ ''СТЕВАН ЧОЛОВИЋ''

91

87

1060

1010

УКУПНО:

Разлика између броја ученика на почетку и броја на крају је 50. 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.
Структура ученика према школама
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Редни
број
Назив школе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22

23

I
београдска
гимназија
I економска
II економска
IV
београдска
гимназија
V
београдска
гимназија
VI
београдска
гимназија
VII
београдска
гимназија
VIII
београдска
гимназија
IX
београдска
гимназија
X
београдска
гимназија
XII
београдска
гимназија
XIV
београдска
гимназија
Архитектонска
техничка школа
Балетска
школа
„Лујо Давичо“
Ваздухопловна
академија
Геодетска техничка
школа
Геолошка
и
хидрометеоролошка
школа
Гимназија „Свети
Сава“
Грађевинска
техничка
школа
„Бранко Жежељ“
Грађевинска школа
Графичка школа
Економска школа
„Нада Димић“
Електро-техничка
школа
„Никола
Тесла“

РЈ
РЈ
РЈ
"Алекса РЈ "Петар РЈ
"Стеван
"Карађорђе" Дејовић" Драпшин" "Змај" Чоловић" Укупно

/
/
3

/
1
2

9
1
/

/
/
/

/
/
2

9
2
7

/

1

/

/

/

1

2

/

/

/

/

2

11

/

/

/

/

11

2

1

/

/

/

3

3

/

/

/

1

4

/

/

/

4

/

4

/

/

/

2

/

2

/

/

/

/

6

6

4

/

/

/

/

4

29

10

1

/

1

41

/

/

5

/

/

5

4

/

128

/

/

132

27

15

/

/

1

33

2

2

/

1

7

12

2

/

/

/

/

2

2
1
/

19
106
1

/
/
1

/
/
8

/
/
3

21
107
13

/

/

/

3

/

3

4

1

8

/

/

13
10

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36

37
38
39

40
41
42

43
44
45
46

Електро-техничка
школа
„Раде
Кончар“
Електротехничка
школа „Стари град“
ЕТШ“ Земун“
Железничка школа
Земунска гимназија
Зуботехничка
школа
Математичка
гимназија
Машинска
школа
„Радоје Дакић“
Медицинска школа
„Нада Димић“
Медицинска школа
„Надежда
Петровић“
Медицинска школа
Београд
Медицинска школа
Звездара
Музичка
школа
"Даворин Јенко"
Музичка школа
„Коста
Манојловић“
Музичка
школа
„Стеван Мокрањац“
Политехничка
школа
Правнобиротехничка
„Димитрије
Давидовић“
Правно-пословна
школа
Саобраћајна школа
Саобраћајно
техничка школа
Земун
Спортска гимназија
Техничка школа
„Дрво-Арт“
Техничка
школа

/

/

2

/

/

2

/
/
/
/

2
/
2
/

2
/
/
/

/
17
/
9

/
/
/
/

4
17
2
9

33

5

2

/

/

40

/

/

1

/

/

1

/

1

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

2

1

/

52

3

58

2

1

6

1

16

26

138

20

1

/

2

161

/

1

/

/

4

5

/

/

/

13

/

13

/

1

/

/

/

1

/

1

/

3

1

5

/

/

/

10

1

11

/
1

1
4

/
/

/
/

/
/

1
5

/
/

/
1

/
5

38
/

5
5

43
11

/
/

2
/

/
/

/
4

1
1

3
5
11

47
48
49
50
51
52

53

54

55
56
57
58.
59.

60.
61.

„Нови Београд“
Техничка
школа
ГСП
Техничка
школа
Змај
Техно-Арт Београд
Трговачка школа
Туристичка школа
Н. Београд
Угоститељскотуристичка школа
Фармацеутскофизиотерапеутска
школа
Хемијскопрехрамбена
техничка школа, Б.
Брдо
Школа за
бродарство,
бродоградњу и
хидроградњу
Школа за дизајн
Школа за дизајн
текстила
Школа
за
негу
лепоте
Филолошка
гимназија
Музичка
школа
„Јосиф
Маринковић”
Музичка
школа
„Станковић”

2

7

1

/

6

16

/
4
/

/
1
/

/
/
/

13
/
/

/
/
1

13
5
1

/

/

/

7

/

7

1

2

3

/

/

6

38

10

1

/

2

51

/

1

/

/

/

1

/
1

3
/

/
1

1
/

3
9

7
11

2

3

/

/

2

7

1

2

/

/

3

6

/

1

4

/

/

5

/

/

/

1

/

1

1

/

/

/

/

1
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СТРУКТУРА УЧЕНИКА ПРЕМА ПОЛУ И РАЗРЕДУ:
Р. бр.

Назив радне
јединице

I
разред
ж
м

II
разред
ж
м

III
разред
ж
м

IV
разред
ж
м

Укупно
ж

м

∑

РЈ
„ПетарДрапшин“

26

27

25

29

17

25

20

13

88

94

182

2.

РЈ „Карађорђе“

67

31

53

28

51

25

53

14

224 98

322

3.

РЈ
„СтеванЧоловић“ 19
РЈ
23
„АлексаДејовић“
РЈ „Змај“
34

5
52

12
20

5
46

14
14

11
45

18
12

3
20

63
69

24 87
163 232

23

15

20

31

26

17

21

97

90

1.

4.
5.

Укупно

169 138 125 128 127

132 120 71

187

541 469
1010

Просторије за рад по радним јединицама Установе

Р.
бр.

НАЗИВ

"Карађорђе"

"Петар
Дрaпшин"

"Алекса
Дејовић"

"Стеван
"Змај" Чоловић"

Укупно

1

Просторије за
учење

3

3

3

4

1

14

2

Просторије за
друштвени рад

2

2

1

1

1

7

3

Теретана

1

/

1

1

/

3

4

Простор за рад
секција

2

2

1

1

2

8

5

КЛУБ

1

1

1

/

1

4

6

Читаонице

1

1

1

1

1

5

7

Спортски
терени

1

/

1

1

/

3

8

Атеље

/

/

1

1

/

2

9

За кошарку

1

/

1

1

/

3
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Преглед средстава масовних медија са којима Установа
располаже на крају школске 2021/2022.године

Р.
бр.

НАЗИВ

„Карађорђе"

ТВ апарат
ЦД плејер
Мини линија
Клавир
Компјутер
Видео рекордер
Звучници
Појачала
Број књига
Камере
Штампач

„Петар
„Алекса
Драпшин" Дејовић"

„Змај"

„Стеван
Чоловић"

Укупно

5
1
1
1
7+2Д
/
1
/
1797
1
6

12
1
1
1
13+10Д
/
2
1
3327
1
5

4
1
1
/
8
/
/
/
1777
/
3

6
1
2
2
7
1
4
1
1296
1
4

3
1
1
/
5+1Д
/
4
1
970
1
4

30
5
6
4
40+13Д
1
11
3
9167
4
22

Видео надзор

1

1

1

1

1

5

Фотоапарати

/

1

/

1

1

3

Микрофон

/

4

/

1

/

5

ЛЦД пројектор

1

1

/

1

1

4

Факс

/

/

1

/

/

1

Кућни биоскоп

/

1

1

/

1

3

Рисивер

/

1

/

/

1

2

Измене простора за рад по радним јединицама:
У РЈ „Змај”
Током године у РЈ Змај је реновирано једно крило, приземље и спрат (укупно 22 собе).
Направљена су нова купатила (сада свака соба има своје) а шестокреветне собе су постале
четворокреветне.
Све собе на овом крилу су опремљене новим намештајем (ормари, кревети, полице,
ципеларници и чивилуци).
Досадашња учионица је претворена у клуб за ученике, где је, такође, замењен сав намештај,
постављени су нови клуб столови, столице и мини фотеље.
У холу је срушена фонтана.
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У РЈ „Карађорђе“
У току летњег распуста 2022.године у РЈ „Карађорђе“није било значајних измена простора
за рад. У овиру редовног одржавања урађени су следећи радови:
-хигијенско кречење трпезарије
-прање тепих стаза и столица у трпезарији
У РЈ „Петар Драпшин“
У току распуста у циљу побољшања квалитета становања у дому су одрађени следећи радови:
-oкречено је 15 соба,кухиња и трпезарија.
-замењено је кућиште од кухињског лифта.
-уграђени су комарници на прозорима у кухињи и трпезарији.
-замењен је 21 орман.
-замењене су столице у учионицама и ученичким собама на првом спрату и уместо металних
постављене су тапациране.
-замењено је 50 јастука и 10 душека
- извршене су поправке собног инвентара.
У РЈ „Алекса Дејовић“
-

Кречење свих просторија РЈ

У РЈ „СтеванЧоловић „

•
•
•
•
•

У периоду од 18.08.2022. до 31.08.2022. а у циљу побољшања квалитета становања у дому
одрађени су следећи радови:
окречено је 12 соба, ученички кутак, кухиња и трпезарија;
извршена је изолација, глетовање и кречење једне собе;
поправљени ципеларници који су били нефункционални;
промењене ручице од ормана у 4 собе;
замењена су „бринокс“црева у кухињи.
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.
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Извештај о раду координатора васпитне службе
У току школске 2021/22. године рад координатора васпитне службе реализован је према
Плану и програму рада, задацима који су добијани од помоћника директора за васпитни рад,
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,
уредником културно-образовног и забавног програма и аниматором спортских и
рекреативних активности, правном службом, финансијском службом итд.

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.
Посебна пажња је посвећена планирању активности које се односе на промоцију Ученичког
центра Београд у целини,те се радило на појачаној промоцији наше установе путем интернета
и друштвених мрежа.
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, као и мотивисање и припрема радова васпитача за
учествовање на две конференције с темом васпитног рада у домовима ученика средњих
школа Републике Србије.

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 2021/22. годину.
Континуирано је сарађивано са стручним сарадницима и вршен је увид у њихов рад.
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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 бројним практичним приказима васпитних активности и излагањима на
Педагошким већима.
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.
Координисан је рад уредника за културно-образовни и забавни програм и аниматора
спортских и рекреативних активности и њихова сарадња са васпитачима и стручним
сарадницима.
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
10.05.2022. године Комисија за стандардизацију обавила је разговор са координатором
васпитне службе и извршила проверу усаглашености са ISO стандардима 9001. Успешно сам
прошла обуку за интерног проверивача интегрисаног система ISO 9001 и НАССР од 31.3. –
1.4.2022. године.
Координисала сам рад свих уписних комисија радних јединица Ученичког центра и
сарађивала са Централном уписном комисијом.
Рад са васпитачима
Пружана је помоћ васпитачима и стручним сарадницима у формирању и структуирању
васпитних група и припремама за пријем ученика у нашу установу, као и задужењима за рад
у секцијама и слободним активностима.
Континуирано је пружана помоћ васпитачима у избору и конкретизацији циљеваи 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 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,
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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 сарадњи са
помоћником директора за васпитни рад присуствовано је практичним приказима скоро свих
вапитача Ученичког центра Београд.
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 2021/22.
годину.
Током 2021/22. школске године координирала сам и пратила рад колега из свих радних
јединица који су учествовали у E-twinning пројекту у којем је наша установа први пут
учествовала.
Рад са ученицима
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.
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.
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.
Током ове школске године обновљен је рад драмске секције, фолклорне секције и секције
плеса. Учествовано је у свим аудицијама, присуствовано пробама и активно је
партиципирано у припреми програма Установе за Дан дома, Светосавску приредбу, као и
програма за Регионалну и Републичку Домијаду.
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Значајан део активности се односио на превентивни рад у циљу сузбијања COVID19, као и
спровођења мера прописаних од стране Министарства просвете, науке итехнолошког 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 превентивнои 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.
За све ученике Установе организовано је предавање на тему безбедности деце на интернету
и друштвеним мрежама. Предавач је била Катарина Јонев, а предавањима је у три термина
присуствовало више од сто ученика из свих радних једница.
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 сајтуУстанове.
Континуирано је пружана помоћ ученицима у конструктивном коришћењу слободног
времена.. 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.
Ове школске године је по први пут у свим радним јединицама обележен Дан розе мајици
пригодним предавањима и активностима васпитача и стручних сарадника.

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 сародитељима ученика у циљу бољег прилагођавања на живот и
рад ученика у домуи њиховом напредовању. Често су били заступљени дисфункционални
породични односи.
Рад са директором, замеником директора, помоћником директора за васпитни рад,
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управницима и стручним сарадницима.
У току године са помоћником директора за васпитни рад, 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.
Консултације са директором и заменицом директора и помоћником директора за васпитни
рад 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 Педагошко- психолошке
службе као и кроз свакодневне контакте и разговоре о свим битним проблемима из ове
области.
Рад у стручним органима и тимовима Установе

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Континуирано током године учествовала сам у раду тимова, актива и комисија наше установе
који су се образовали ради остваривања одређених задатака, програма или пројеката.
Најзначајнији су :
Педагошко – психолошка служба Ученичког центра Београд
Тимови за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања изанемаривања
Тимови за превентивне активности у борби против злоупотребе дрога међуученицима у дому
ученика средњих школ
Комисије за материјалну и дисциплинску одговорност ученика.
У складу са исказаним потребама учествовала сам у раду Педагошких већа свих радних
јединица и Колегијума Установе.
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:
„Анкета о изложености ученика дискриминацији, насиљу, злостављању и занемаривању“.
„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 Педагошкопсихолошке службе.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
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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, 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 социо-економским статусом.
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:
Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија (Каталог програма
стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника који се налази под редним
бројем 66, област васпитни рад).
Семинар je реализован у три групе у просторијама РЈ „Змај“ и то:3.12., 13.12. и 17.12.2022.
године
- Васпитачи, стручни сарадници, координатор васпитне службе и помоћник директора за
васпитни рад учестовали су у раду две Конфернције с темом ,,Васпитни рад у домовима
ученика средњих школа у Републици Србији”. Тада су прикупљани и кориговани радови
учесника из наше установе, координисан је њихов рад и праћена успешна и запажена
излагања.
Вођена је евиденција о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
О свим активностима васпитне службе благовремено су извештавани помоћник директора за
васпитни рад, заменик директора и директор Установе и консултовани су у вези са
педагошким активностима.
Мирјана Илић
Координатор васпитне службе
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ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Педагошко-психолошка служба Установе
Педагошко-психолошку службу Установе чине стручни сарадници распоређени по
радним јединицама, психолог Милена Станимировић, РЈ „Петар Драпшин“, педагози
Данијела Илић, РJ „Карађорђе“, Мирјана Лазић РЈ„Алекса Дејовић“ и Биљана Јанковић,
РЈ „Змај” Координатор васпитне службе је Мирјана Илић, мастер професор српског
језика и књижевности.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА РЈ „ЗМАЈ''

-

У току школске 2021/22 године рад стручног сарадника реализован је према Плану и
програму рада педагога уз праћење потреба и динамике коју доноси рад и живот ученика у
дому. Тако је део активности реализован и у РЈ ''Стеван Чоловић'' у периоду од септембра
2021. до маја 2022.године, а од 01.06.2022 године и у РЈ ''Алекса Дејовић'' због одсуства
стручног сарадника.
У оквиру Планирања и програмирања васпитног рада учествовано је у изради
Годишњег плана и програма рада Ученичког центра, као и припреми годишњег програма рада
и месечних планова рада педагога. Континуирано је пружана помоћ васпитачима у планирању
и документовању васпитног рада у васпитној групи.
У току школске године спроведене су две анкете које испитују изложеност ученика
насиљу и задовољство ученика и родитеља домом. О резултатима анкета информисано је
Педагошко веће и Ученички парламент. У циљу унапређења рада дома ученика спроведене
су и анализе школског успеха и понашања ученика у дому.
У оквиру области Праћење и вредновање васпитног рада систематски је праћена
адаптација ученика првог разреда средњих школа као и ученика који су први пут у дому, у
колективном смештају.
Током континуираног праћења реализације васпитног рада пружана је подршка у
ситуацијама које су то захтевале. Вреднујући васпитни рад, у смислу евалуације и
самоевалуације васпитача и стручног сарадника, постижемо јасне увиде у којим сегментима
је потребна подршка ради подизања квалитета васпитног рада са ученицима. У сарадњи са
помоћником директора за васпитни рад, координатором за васпитни рад и управником
вреднован је васпитни рад у оквиру радне јединице у свим његовим сегментима уз предлог
мера за његово побољшање.
У сарадњи са управником, праћен је квалитет активности и ангажованост васпитача па
су у том смислу периодично дате препоруке за ажурирање вођења педагошке документације
(Књиге дежурства, Дневника васпитног рада, Матичне књиге). Учествовано је у праћењу и
вредновању васпитног рада на месечном нивоу у сарадњи са управником радне јединице.
Праћен је ток и ниво школске успешности ученика посебно на класификационим
периодима уз консултације са васпитачима и инструктивним радом са ученицима који су
испољавали проблеме у учењу.
Написано је неколико текстова за сајт Установе чији се садржај чинио адекватним и
корисним у датом тренутку као и оних који су презентовали реализоване активности:
О релизованој активности са ученицима названој ''Информисање и пружање подршке
ученицима у очувању здрвља'' у циљу превенције ширења болести Ковид 19
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-

''Значај шаховске игре из угла педагога'' уз пратећи текст ученика
''Буди љубазан – толериши ме'', поводом обележавања Дана толеранције и Дана љубазности
''Адаптација кроз размену искуства'', о раду у групи са ученицима првих разреда
Подстицање читалачких навика код ученика кроз приказ књиге ''Лето кад сам научила да
летим'' Јасминке Петровић
''Превенција дигиталног насиља'', о утисцима ученика са представе ''Деца на интернету 2''
Урађен је Извештај о васпитном раду на крају првог полугодишта као и Годишњи
извештај васпитног рада за школску 2021/22 годину (за РЈ ''Змај'' и РЈ ''Алекса Дејовић'').
У области рада са васпитачима пружана је помоћ и подршка у конкретизовању
васпитних задатака, усклађивању програмских захтева са специфичностима контекста
остваривања васпитног рада. Посебно су оснаживани и подстицани васпитачи на
унапређивање квалитета васпитног рада иницирањем и увођењем савремених метода и
облика рада.
Договор око активности поводом обележавања значајних датума као што су
Међународни дан против вршњачког насиља (Дан розих мајица), Дани толеранције и
љубазности, Међународног дана писмености сл.
Пружана помоћ у раду са ученицима који су испољавали проблеме у учењу кроз
инструктивни и саветодавни рад. Такође, значајан део активности стручног сарадника био је
усмерен ка ученицима који су показивали промене у понашању, те им је пружана неопходна
додатна помоћ и подршка. У том смислу, остварена је и сарадња са родитељима, кроз
заједнички рад васпитача и стручног сарадника.
Сарадња са васпитачима конкретизована је и око одабира тема интерног стурчног
усавршавања (садржински актуелних), планирања и начина реализације на Педагошком већу
као и практичних активности васпитача. Током школске године сви васпитачи су остварили
осмишњен план на почетку школске године.
У Раду са ученицима посебна пажња била је усмерена на идентификовање ученика са
проблемима у понашању и учењу, прилагођавању на живот и рад у дому, тешкоће везане за
промену места боравка, прихватању правила и начина живота у домским условима,
конфликтиним ситуацијама међу ученицима, дисфункционалне породичне односе,
психосоматске реакције на стрес, здравствене проблеме и друго.
Уз праћење динамике и потреба ученика током школске године, деловано је и у циљу
развијања животних вештина и способности које ће младом човеку помоћи да израсте у зрелу,
самосталну и самосвесну личност.
У септембру месецу активности су биле највише усмерене ка ученицима првих разреда
средњих школа као и ка онима који бораве први пут у дому. У циљу што боље адаптације
ученика на нову животну средину, деловано је у складу са педагошким принципима како би
ученици што лакше прошли кроз период адаптације.
У сарадњи са васпитачима, благовремено су идентификовани ученици са проблемима
у учењу те су кроз инструктивни и саветодавни рад постигнути задовољавајући резултати.
Успех ученика праћен је кроз класификационе периоде и благовремено је деловано у циљу
отклањања педагошких узрока проблема у учењу.
Током ове школске године, извесан број ученика је испољио и проблеме у понашању.
Кроз сарадњу са васпитачима и родитељима, континуирано су праћене промене у понашању
и активности су биране у најбољем интересу ученика. Један од начина утицаја на промену
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понашања је било укључивање ученика у активности које организује дом (спортске, културне,
рад у оквиру осталих секција) те је код извесног броја ученика дошло до промене понашања.
Организовано је неколико радионица које су за циљ имале превенцију ризичног
понашања (насиља, злоупотребе ПСА супстанци и сл.):
''Вештине комуникације'' рад са групом ученика код којих је појачан васпитни рад
''Превенција употреба ПСА супстанци – СНУС'', превентивна активност са ученицима у циљу
бољег информисања
Приказивање филма ''Посматрачи'' уз подстицање и вођење дисусије са ученицима на тему
насиља
Реализација групне активности ''Упути речи подршке другу који трпи насиље'' у циљу
информисања ученика о начинима и могућностима подршке онима који трпе насиље
Групна превентивна активност ''Алкохолизам и млади''
Подршка професионалном развоју ученика пружена је и ове школске године кроз сарадњу
са Центром за развој каријере. На тај начин матурантима је омогућено бесплатно похађање
припрема и полагање пријемних испита на жељеним факултетима.
Сарадња са родитељима/старатељима започела је при усељењу ученика у радну
јединицу, а потом се наставила по потреби у циљу прикупљања података о ученицима. Код
ученика који су испољавали проблеме у учењу и понашању, сарадња је била интензивнија и
континуирана у циљу најбољег интереса ученика.
Рад са директором, помоћником директора и координатором за васпитни рад,
управником и стручним сарадницима
Сарадња је била интензивна и конструктивна у циљу унапређивања рада Установе кроз
заједничко планирање активности, стручно усавршавање васпитача, анализу података и
припреми извештаја.
Размена искуства и мишљења при решавању проблема са којима смо се сусретали значајно
су допринели квалитету рада.
Рад у Педагошком већу и тимовима
Рад у оквиру Педагошког већа реализовао се кроз редовне састанке и активности већа.
Стручни сарадник је информисао о резултатима спроведених анкета у радној јединици,
анализи школског успеха ученика на класификационим периодима, о уоченим
специфичностима рада које треба наставити или кориговати. Организовао интерна стручна
усавршавања васпитача на Педагошким већима. Захваљујући квалитетним сарадничким
односима и тимском раду, можемо бити задовољни постигнутим резултатима.
Рад у тимовима огледао се кроз континуиране разговоре са члановима тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања пре свега кроз планирање
и реализацију превентивних активности али и реаговање у потребним ситуацијама. У оквиру
тима за превентивне активност у борби против злоупотребе дрога међу ученицима активности
су имале превентивни карактер и реализовале су се кроз радионице и групни рад са
ученицима.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе остварена је са стручним сарадницима других радних јединица,
стручним сарадницима школа које ученици похађају, Центром за развој каријере приликом
пружања подршке матурантима у њиховом даљем образовању кроз програм ''Припреми се –
упиши се''.
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Као и до сада, настављена је сараадња са фондацијом ''Мали свет'' кроз стиипендирање
једног броја наших ученика.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Редовно је вођена евиденција о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем
нивоу.
Током ове школске године предлагани су програми за стручно усавршавање у сарадњи
са васпитачима радних јединица. Стручно усавршавање реализовано кроз семинар
''Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија'' као и вебинар
''Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања''
Биљане Лајовић.у организацији ИЕП-а.
Континуирано праћење периодике, стручне литературе и нових сазнања из области
педагошких и психолошких наука.
Васпитачи су мотивисани на континуирано стручно усавршавање тако да је пружана
помоћ у одабиру тема за интерно стучно усавршавање на Педагошким већима и кроз
практичне активности васпитача са учечницима.
Теме интерног стручног усавршавања на састанцима Педагошких већа су биле:
''Извештај о закључцима предавача са конференције у Врњачкој Бањи'', Јелена Драгићевић,
18.11.2021 год.
''Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – Снус'', Биљана Јанковић, 18.11.2021 год.
''Теорија кризе (период адолесценције)'', Миодраг Подовац, 29.12.2021 год.
Извештај о резултатима анкете о изложености ученика насиљу, Биљана Јанковић 29.12.2021
год.
''Управљање тешким разговорима'', Александрија Караичић, 08.02.2022 год.
''Развијање веђтине јасног мишљења'', Исидора Обрадовић, 08.02.2022 год.
''Самопоуздање и самопоштовање'', Маријана Шешић, 15.03.2022 год.
''Психологија групе'', Милоје Кнежевић, 15.03.2022 год.
''Невербална комуникација'', Нада Кековић, 29.04.2022 год.
''Активни одмор'', Милош Касалица, 24.05.2022 год.
''Адолесценција и адолесцентне кризе'', Снежана Ђуровић, 29.06.2022 год.
У договору са васпитачима, планиране су и реализоване практичне активности са
ученицима.
Списак тема практичних активности васпитача реализованих током 2021/22 школске
године:
''Успостављање, неговање и развијање односа са другима (о пријатељству, љубави и
заљубљености'' Нада Кековић, 28.10.2021 год.
''Стрес и начини његовог превазилажења'' Маријана Шешић, 25.11. 2021 год.
''Подршка и помоћ ученицима у учењу'' Снежана Ђуровић, 27.12. 2021 год.
''Ризична понашања (пороци) у тинејџерском узрасту'' Милош Касалица, 03.03.2022 год.
''Медијација'' Милоје Кнежевић, 23.03.2022 год
''Предрасуде и стереотипи'' Александрија Караичић, 28.04.2022 год.
''Истине и заблуде о алкохолу'' Миодраг Подовац, 26.05.2022 год.
''Моралне вредности'' Исидора Обрадовић, 26.05.2022 год.
''Хемијске зависности – алкохолизам'' Јелена Драгићевић, 16.06.2022 год.
Биљана Јанковић
Стручни сарадник (педагог)
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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 препорукама надлежних
институција у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом у земљи. Током целе
школске 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 радних јединица, 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 у оквиру секције, а делом кроз сарадњу са осталим
колегама у оквиру Тимова и секција. У оквиру сарадње са надрећенима и стручним
сарадницама из других радних јединица, активно се радило на планирању организације
рада и васпитних активности, планирању 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 су савети и сугестије, с циљем развијања њихових компетенција у различитим
сферама рада. У одсуству васпитача, вршено је праћење ученика I,III,IV,VI,VII иVIII
васпитне групе у РЈ „Петар Драпшин“, сарадња са родитељима, као и пријем ученика II
васпитне групе на почетку школске године. 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 и пружана
помоћ васпитачима у састављању истих.
Рад са ученицима се одвијао кроз индивидуалне и групне разговоре, као и кроз
реализацију превентивних активност у различитим областима. У оквиру рада психолошко
педагошке секције одржане су различите врсте активности на теме толеранције,
предрасуда, вршњачког насиља, превазилажења стреса, превенције болести зависности,
као и јачања самопоуздања и самопоштовања. 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.
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Саветодавним разговорима пружана је помоћ и подршка ученицима у савладавању
тешкоћа везаних за школски успех, ментално здравље, међусобну комуникацију, решавање
конфликата, адаптацију на новонастале услове.
Радило се на јачању њиховог
самопоштовања и самопоуздања, као и на развијању социјалних и емоционалних вештина,
са посебним акцентом на развијање емпатије и разумевања сопствених и туђих емоција и
потреба у одређеним околностима. 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, учећи се истовремено конструктивном дијалогу и активном учешћу у
животу заједнице.
Рад са родитељима се одвијао у складу са потребама, а у циљу размене информација и
упућивања савета, како би се пружила што адекватнија помоћ и подршка ученицима са
одређеним здравственим проблемима, проблемима у понашању и комуникацији са собним
колегама. Такође, активно је сарађивано са родитељима ученика оних васпитних група које
су преузете током одсуства васпитача.
Рад са дирекотором, заменицом директора, помоћницом директора за васпитни рад,
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 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. 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 у оквиру програма „Припреми се, упиши се“,
као и са фондацијом „Мали свет“.
Вођење документације и припрема за рад вршени су свакодневно. У оквиру стручног
усавршавања, осим оног у оквиру установе, присуствовано је акредитованом семинару
„Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“. Такође,
учествовано је и на Конференцији о васпитном раду у домовима ученика средњих школа
Републике Србије у Врњачкој Бањи, на коме је излаган рад „Развијање позитивне слике о
себи, самопоштовања и самопоуздања ученика у васпитном раду“.

Психолог Милена Станимировић
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Извештај о раду стручног сарадника РЈ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“
У току школске 2021/22. године рад стручног сарадника је реализован према Плану и
програму рада, задацима који су добијани од управе Ученичког центра Београд, помоћника
директора за васпитни рад, координатора васпитне службе, управника радне јединице и
конкретним потребама установе.
Планирање и програмирање васпитног рада
У оквиру овог програмског подручја дата су упутства, прикупљени су подаци и урађен
је Годишњи план рада и програм васпитног рада РЈ ''Алекса Дејовић'' за школску 2021/22
годину. Приликом израде Годишњег плана и програма васпитног рада значајан део
активности усмерен је ка помоћи васпитачима при изради истих, тамо где је било потребно,
у изради индивидуалних планова рада. Дата су упутства и сугестије за израду планова рада
васпитача са васпитном групом и планова рада секција, комисија и тимова.
У циљу унапређења рада Установе 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.
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.
Праћење и вредновање васпитног рада
У сарадњи са управником, координатором васпитне службе и помоћником директора
за васпитни рад праћен је и вреднован васпитни рад установе у свим његовим сегментима и
предлагане су конкретне мере за његово побољшање.
Анализиран је школски успех ученика на класификационим периодима и предлагане
су мере за побољшање општег успеха ученика.
Урађен је извештај о васпитном раду на крају првог полугодишта, као и извештај о
ученицима код којих су примећени проблеми у понашању (ризична понашања,
дисфункционалне породице, ученици социјално и материјално лошег статуса и сл.).
У сарадњи са управником, праћене су активности васпитача одговарајућим
инструентима праћења и анализом документације. Дате препоруке за потребно ажурирање
педагошке документације (Дневник васпитног рада, Матична књига и Књига дежурства).
Током трајања пандемије значајан део активности био је усмерен на превентивни рад
у циљу сузбијања COVID 19 спровођењем препоручених мера прописаних од надлежних
институција. Праћено је здравствено стање ученика и поступано у складу са процедурама у
случајевима сумње или потврде болести.
Рад са васпитачима
Пружана је помоћ васпитачима у формирању и структуирању васпитних група,
пријему ученика у дом, као и задужењима за рад у секцијама и слободним активностима.
У ситуацијама где је било потребно, васпитачи су оснаживани за рад са ученицима из
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осетљивих друштвених група. У питању је одређени број ученика са слабијим социоекономским статусом, школским успехом и неповољним условима одрастања.
Рађено је и на јачању компентенција васпитача за рад са ученицима ради побољшања
школске успешности.
У циљу евалуације непосредног практичног рада васпитача са ученицима праћени су
прикази практичних активности васпитача.
Контнуирано 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

-

Током првог полугодишта у непосредном раду са ученицима доминантно је било
упознавање са општим подацима и породичном ситуацијом нових ученика.
Посебна пажња била је усмерена на идентификовање ученика са проблемима у учењу
и понашању и прилагођавању на живот и рад у колективном смештају.
Проблеми су се односили на: тешкоће везане за промену средине, проблеме у
прихватању правила понашања у дому, дисциплину ученика, професионалну оријентацију,
конфликтне ситуације међу ученицима, превенцију насиља и употребе психоактивних
супстанци, здравствене проблеме, дисфункционалне породице, ризична понашања и др.
Значајан део рада се односио на праћење процеса адаптације на дом и ученицима је
пружана подршка у превазилажењу тешкоћа.
У циљу превенције ризичних облика понашања, током школске године реализовано
је неколико радионица у сарадњи са васпитачима:
''Узроци и последице вршњачког насиља'', 3.11.2021 год.
''Толеранција и превенција дискриминације'', 16.11.2021 год.
Радионица поводом Светског дана борбе против насиља над женама, 25.11.2021 год.
''Љубав и њене теорије'', 9.2.2022 год.
''Дан ружичастих мајица'', 23.2.2022 год.
''Стереотипи и предрасуде о мушко-женским односима'', 7.3.2022 год.
''Репродуктивно здравље'', 22.3.2022 год.
Дебата након пројекције филма ''И ја имам срце''
''Штетни утицаји ПСА супстанци'', 13.04.2022 год.
Предавање, презентација и дебата на тему ''Узроци и последице употребе ПСА супстанци'',
20.04.2022 год.
Предавање, презентација и дебата на тему ''Снус'', 27.4.2022 год. и сл.
Значајан део активности односио се на рад са матурантима којима је пружана подршка у
њиховом професионалном развоју. Остварена је сарадња са Центром за развој каријере, а
одређеном броју ученика пружена је подршка у смислу бесплатних припрема и полагања
пријемних испита на жељеним факултетима.
Сарадња са родитељима/старатељима
Сарадња са родитељима се одвијала у складу са исказаним потребама, најчешће услед
идентификовања проблема у понашању ученика. Обављан је саветодавни рад са родитељима
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ученика у циљу бољег прилагођавања на живот и рад ученика у дому и њиховом
напредовању. Посебна пажња посвећена је хранитељским породицама, а по потреби и са
центрима за социјални рад.
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
Током школске године 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, вредновања, унапређивања васпитног рада.
Размена искуства при решавању проблема са којима смо се сусретали у свакодневном
рад, континуирано се одвијала током целе године. Консултације су се обављале у вези свих
битних педагошких активности у радној јединици. Посебна пажња је посвећена заједничком
планирању активности, стручном усавршавању васпитача, 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.
Сарадња са стручним сарадницима осталих радних јединица Ученичког центра
одвијала се кроз састанке Педагошко-психолошке службе.
Рад у Педагошком већу и тимовима
Рад у оквиру Педагошког већа, Педагошко-психолошке службе, Тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима за превентивне
активности у борби против злоупотребе друга међу ученицима и Ученичког парламента
одвијао се континуирано током целе школске године. О активностима у поменутим телима
говори се у оквиру извештаја о њиховом раду.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Сарадња саобразовним,социјалним, здравственим, културним и другим установама
које доприносе остваривању циљева и задатака рада установе и добробити ученика одвијала
се у складу са исказаним потребама. Најзначајнија сарадња одвијала се са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, другим домовима, школама које ученици похађају,
Центрима за социјални рад, Институтом за ментално здравље, Полицијском станицом
Звездара.
Настављена је сарадња са Фондацијом ''Мали свет'' и Центром за развој каријере и
саветовања студената Универзитета у Београду кроз програм подршке матурантима
''Припреми се – упиши се''.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Велика пажња посвећена је стручном усавршавању. Предлагани су програми за
стручно усавршавање у сарадњи са васпитачима.
Урађен је План реализације приказа практичних активности у дому и План
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реализације тема интерног стручног усавршавања.
Васпитачи су мотивисани на континуирано стручно усавршавање и у том смислу
пружана је помоћ васпитачима у припреми приказа практичних активности и тема за интерно
стручно усавршавање.
Реализовани су следећи практични прикази васпитача са ученицима:
''Лични и групни идентитет'', Ивана Вељашевић
''Младалачка љубав'', Јелена Шејић
''Здрави стилови живота (физичка активност и фер плеј)'', Татјана Кнежевић
''Професионална оријентација'', Драган Павловић
''Опрезан лет у сајбер свет'',Марина Џелетовић
''Усвајање правила понашања – бонтон'', Слободанка Марић
''Религија и религиозност'', Весна Морачић
''Адолесценција и кризе у адолесценцији'', Кристина Миљковић
''Слободне активности – ревијални турнир у кошарци'', Блажо Шћепановић
''Толеранција и дискриминација'', Марина Радовић
''Стратегије у фудбалу'', Марко Чабаркапа
''Игром до социјалне интеграције и разуверавање стереотипа'', Јована Јелић
Највећи допринос праћењу и унапређењу васпитног рада у установи дале су анкете о
задовољству ученика и родитеља домом и анкета о изложености ученика дискриминацији,
насиљу, злостављању и занемаривању.
Битан акпект рада се односио на сопствено стручно усавршавање праћење стручне
литературе, похађањем обука стручног усавршавања.
Вођена је евиденција о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
Услед одсуства стручног сарадника Мирјане Лазић, извештај о раду саставила је
Биљана Јанковић (педагог РЈ ''Змај'') на основу Књиге евиденције рада стручног сарадника и
остале педагошке документације РЈ ''Алекса Дејовић''.
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 учествовано
је у изради годишњег плана и програма рада дома и припремани су месечни планови
рада педагога. Узето је учешће у општој организацији васпитног рада дома. Формиране
су и структуиране васпитне групе, чувањем њиховог језгра (ученика старијих разреда)
и вођењем рачуна о школама и разредима нових ученика. Спроведено је истраживање
о изложености ученика вршњачком насиљу и истраживање о задовољству корисника
домом, резултати истраживања у виду презентације изложени су на педагошком већу.
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Учествовано је и у избору стручне литературе и 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. Што се тиче културних манифестација за ученике у дому, узето је
учешће у реализовању Фото конкурса „Живот у дому“, поводом Дана Установе, у
улози жирија. Такође, направљен је пано са фотографијама ученика за регионално
такмичење Домијада, на којем је наша ученица М.И. освојила прво место.
У оквиру области Праћење и вредновање васпитног рада систематски је
праћена адаптација ученика на дом, током целе године, првенствено кроз упознавање
свих ученика првог разреда и ученика који су по први пут у дому (100 ученика). Са
ученицима који су имали тешкоће у адаптацији или којима је била потребна додатна
подршка, обављан је саветодавни рад и праћен је њихов напредак. Оствариван је увид
у ниво школске успешности ученика (на класификационим периодима,
консултацијама са васпитачима и са ученицима, упознавањем са и предлагањем
метода, техника и стратегија учења); унапређивани су међуљудски односи у
случајевима конфликата у собним групама и праћени су ефекти васпитног рада кроз
понашање и успех ученика. Учествовано је у праћењу и вредновању васпитног рада –
непосредно и увидом у педагошку документацију која је прегледана више пута током
школске године. Учествовано је у изради годишњег извештаја о раду дома.
Кроз област Рад са васпитачима пружана је помоћ васпитачима у
операционализовању васпитних задатака, усклађивању програмских захтева са
контекстом реализације васпитног рада. 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, редован увид у
вођење педагошке документације, а у другом полугодишту и кроз месечне састанке са
васпитачима ради размене информација о ученицима васпитне групе и јачање
компетенција васпитача за рад у захтевнијим околностима или са ученицима из
осетљивих друштвених група. Васпитачима приправницима (два нова васпитача од
почетка школске године и два васпитача на замени током школске године) пружана је
редовна подршка и помоћ у различитим аспектима васпитног рада. Током месец дана
обављана је и менторска улога у односу на васпитача Д.Ш., а учествовано је и у раду
комисије за проверу савладаности програма увођења у посао васпитача за 5 кандидата.
Осим тога, пружена је помоћ у виду консултација и савета у планирању активности
интерног стручног усавршавања (на већу и кроз активност са ученицима). Практичних
приказа васпитних активности уз присуство стручног сарадника, ове школске године
било је 12, док је на педагошком већу 14 васпитача презентовало теме свог
интересовања (теме из програма васпитног рада, слободних активности, образовања у
свету и сл.). У периоду одсуства васпитача, преузимана је током школске године
одговорност за ученике 1., 2., 3., 6., 10. , 11., 13. и 14.васпитне групе, вођена је
педагошка документација и одржаван контакт са родитељима ученика.
Област Рад са ученицима започела је пријемом ученика 10.в.г. у дом, а затим
систематски организованим разговорима са новим ученицима током школске године
(100), упознавањем са њиховим општим личним подацима, породичном ситуацијом,
интересовањима, способностима, избором школе и слободних активности, али и са
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евентуалним разлозима за појачану пажњу у зависности од здравственог стања и
ученика и његове ситуације (породичне, материјалне..) Саветодавни рад је оствариван
са ученицима који су имали потешкоћа у адаптацији на дом, у комуникацији са собним
друговима, здравствених проблема 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 рад и организовање
вршњачке помоћи; Пружена је подршка раду Ученичког парламента и подстицана је
његова активна, двосмерна улога између парламента и васпитне групе.
Подршка професионалном развоју пружена је ученицима кроз сарадњу са
Центром за развој каријере и омогућавање матурантима бесплатног похађања
припрема на факултетима;
Одржане су и педагошке радионице за ученике: „Љубазност“ и „Трема“. Ученици
су подстицани на сарадњу, узајамну помоћ и подршку и усмеравани на саветодавну
помоћ стручног сарадника.
Организација превентивних активности за ученике: ученици су у првом
полугодишту присуствовали презентацији Црвеног крста Звездара: „Мени живот
значи“, а чланови тима за превенцију злоупотребе ПАС су одржали две презентације
за ученике – „Нове дроге“ и „Алкохол и адолесценти“ (обрађена кроз квиз са питањима
и радионичарске активности).
С ученицима 1., 2, 3., 6., 10. , 11., 13.и 14. васпитне групе је оствариван васпитни
и педагошки рад током одсуства васпитача.
Вођена је Фото секција и фотографије ученика постављане су на инстаграм
страницу Кроз домски објектив, на паное у ходницима дома, а учествовале су и на
такмичењу Домијада (освојено прво место) и у Фото конкурсу дома (прва два освојена
места заузимају фотографије наших ученица).
Сарадња са родитељима/старатељима ученика почела је усељењем ученика у
дом, упознавањем с породичним околностима и прикупљањем других релевантних
података о ученицима, а настављена је сходно потреби, у неким случајевима тешкоћа
у адаптацији и других проблема ученика, као и због подсећања на обавезе родитеља
према дому. Сарадња и комуникација остваривана је са појединим родитељима 1., 2,
3., 6., 10. , 11., 13. и 14. васпитне групе, у периоду одсуства васпитача.
Рад са директором и стручним сарадницима је реализован углавном кроз
редовне састанке ПП службе Установе и консултацијама, али и кроз сарадњу са
координатором васпитне службе и помоћником директора за васпитни рад; Такође,
сарађивано је са стручним сарадницима неких школа које похађају ученици
(Геодетска, Зуботехничка).
Са управницом је остваривана свакодневна сарадња по свим питањима од значаја
за рад РЈ, кроз консултације, информисање, договоре, сарадњу и на састанцима
педагошког већа.
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, презентацијама: „Анализа упитника о задовољству
корисника домом“ и „Анализа упитника о вршњачком насиљу“, као и изештајима са
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конференција о васпитном раду у којима је учествовано са радовима „Онлајн учење у
дому ученика“ и „Тим за вршњачку медијацију“ (у Врњачкој Бањи и на Копаонику).
Рад у тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања огледао се највећим делом у организацији и реализацији радионица за
обуку тима за вршњачку медијацију, али и у пригодном обележавању међународних
празника који помажу подизање свести о неопходности различитости и постојања
нулте толеранције на насиље.
Рад у тиму за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци, за резултат је
имао две презентације за ученике: о опасностима нових дрога и о алкохолу у
адолесценцији.
Присуствовано је једном састанку дисциплинске комисије, у својству заступника
ученице.
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 планирању помоћи материјално угроженим ученицима. Учешћем на
Конференцијама о васпитном раду у организацији Институата за економију и право,
остварена је сарадња и са том организацијом, а искуства са тог стручног скупа пренета
су на педагошком већу.
Вођење документације и припрема за рад је била свакодневна, а учествовано
је у следећим активностима стручног усавршавања: Учешћем на семинару
„Превенција прекомерне употребе и зависности од дигиталних технологија “, учешћем
на конференцијама о васпитном раду са радовима „Онлајн учење у дому ученика“ и
„Тим за вршњачку медијацију“, извештајем о конференцијама на педагошком већу.
Писани су пратећи текстови за сајт дома: о одржаном Фото конкурсу, о одржаној
педагошкој радионици „Љубазност“, о састанку/радионици са Тимом за вршњачку
медијацију и о обележавању Дана розе мајци.
Резултати истраживања спроведеног у дому, о изложености ученика насиљу и
истраживања о задовољству корисника домом, су кроз презентацију приказани на
педагошком већу.
Присуствовано је обуци за интерног проверивача и интерна провера спроведена
је у две радне јединице установе.
Учествовано је као члан жирија за Фото конкурс поводом Дана Ученко центра
Београд. Такође, направљен је пано за учешће у регионалном такмичењу Домијада.
Учествовано је у обуци „Етика и интегритет“, Агенције за спречавање корупције.
Стручни сарадник педагог
Данијела Илић
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Извештај о раду стручног сарадника библиотекара
Према Плану и програму за школску 2021/22. годину су реализовани следећи задаци
библиотечког радника:
1) дистрибуција образаца „Чланска карта“ и „Карта корисника“ за све огранке
библиотеке;
2) формирање картотеке и издавање књижног фонда ученицима и запосленима;
3) израда Годишњег плана набавке нових књига (лектирни фонд, стручно педагошко –
психолошка литература, омладинска белетристика);
4) израда обрасца „Листа предлога набавке нових књига“ за све огранке библиотеке
(на предлог стручних сарадника, васпитача који су задужени за рад библиотечке
секције и библиотекарке су предложени наслови поменутих периодика);
5) печатирање, попис и инвентарисање нових књига (укупно је купљено 346
библиотечких јединица: „Алекса Дејовић“ 70 БЈ, „Карађорђе“ 65 БЈ, „Петар Драпшин“
74 БЈ, „Стеван Чоловић“ 70 БЈ и „Змај“ 67 БЈ);
6) купљено је 50 примерака научног часописа „НОВА ГАЛАКСИЈА“ 1/2022 и 50
примерака истог часописа, четвороброј 2021;
7) дистрибуција нових књига у огранке;
8) у складу са новом радном обавезом библиотекарке која је подразумевала обилазак
огранака сваке среде у току школске године, у послдедњој недељи месеца септембра и
у наредне три недеље месеца октобра, ученици су били упознати са новим обликом
рада (у виду паноа који су уређивали заједно са васпитачима и библиотекарком на
задату тему, ученици су се упознали са новим садржајима библиотечке секције);
9) сваке среде у месецу су припремане активности у огранцима, у виду предавања са
презентацијама преко 100 слајдова (одржана су 5 предавања: „Анализа књижевног
дела“, „Речници“, „Значај читања историје књижевности и књижевне критике у
проучавању предмета српски језик и књижевност“, „Правилно читање школске
лектире“ и „Надежда Петровић – сликарка“, последње предавање је реализовано у
заједничком раду са колегиницом Дином Илић), појединим предавањима су
присуствовале и колегинице Весна Морачић, Марина Радовић, Ивана Вољашевић, као
и помоћник директора за васпитни рад Верица Крша, а књижевној вечери
Александрија Караичић и Сузана Николић;
10) уређена су по два паноа о Надежди Петровић у свим огранцима, како би се ученици
припремили за предавање о поменутој сликарки;
11) приређено је књижевно вече са презентацијом „Књига коју ћу памтити“ („Нови
ученик“ ауторке Трејси Шевалије, у радној јединици „Петар Драпшин“ – „Црно је
лепо“);
12) написан је есеј о „Светском дану детета“;
13) у свим огранцима је организована инструктивна настава српског језика и
књижевности, рађена је анализа наслова школске лектире, реализовано је преко 30
часова;
14) постављено је укупно 16 паноа о знаменитим личностима, градовима и
периодикама из различитих области знања;
15) заједнички рад са колегама на пројекту „Twinning“;
16) израда Извштаја о библиотечком пословању за 2021. год. који се прослеђује
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Библиотеци града Београда и Народној библиотеци Србије;
17) сарадња са активом библиотекара са општине „Стари град“;
18) сарадња са Одбором за библиотеку и Васпитном службом установе;
19) ажурирање образаца процедуре РАД БИБЛИОТЕКЕ ДУБ.Ф01 (ДУБ.П36).
Мирјана Митић
Стручни сарадник библиотекар
Годишњи план рада Установе за школску 2021/22. годину у васпитној служби реализовали су:
Координатор васпитне службе: Мирјана Илић,

РЈ „Петар Драпшин”
Управник: Ивица Радовановић, дипломирани политиколог.
Стручни сарадник: Милена Станимировић, дипломирани психолог.
Библиотекарка: Мирјана Митић, професор српског језика.
Ноћни васпитач: Весна Јованов, професор југословенске књижевности и српско-хрватског
језика .
Аница Трифуновић,професор француског језика и књижевности.
Васпитачи:
1. Марија Матић, дипломирани педагог.
2. Јелена Вицо, дипломирани психолог.
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. Нина Вукићевић,дипломирани правник.
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, професор географије
5. Ивана Вељашевић, дипломирани историчар уметности
6. Блажо Шћепановић, професор физичког васпитања
7. Кристина Миљковић, дипломирани дефектолог-логопед
8. Сања Ребић, дипломирани економиста
9. Слободанка Марић, дипломирани економиста
10. Драган Павловић, професор физичког васпитања
11. Шћекић Данило, професор физичког васпитања
12. Марко Чабаркапа, професор физичког васпитања
13. Јована Јелић, дипломирани специјални педагог
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РЈ ''Стеван Чоловић''
Управник: Марина Шекуларац, професор српског језика и књижевности.
Стручни сарадник: Биљана Јанковић, дипломирани педагог и Милена Станимировић,
дипломирани психолог
Васпитачи:
1. Миодраг Филиповић, дипломирани економиста
2. Небојша Дујовић, дипломирани економиста
3. Јелена Mитановић, мастер педагог ( на замени Марина Радовић, професор
српског језика и књижевности)
4. Бојана Ђукановић, дипломирани педагог
5. Жељана Вујић, дипломирани педагог
6. Милош Денић, дипломирани економиста
РЈ „Змај”
Управник: Бранка Дамјановић, професор шпанског језика
Стручни сарадник: Биљана Јанковић, мастер педагог
Васпитачи:
1. Јелена Драгићевић, дипломирани етномузиколог мастер
2. Миодраг Подовац, дипломирани инжењер организације рада
3. Милоје Кнежевић, професор одбране и заштите
4. Нада Кековић, професор одбране и заштите
5. Маријана Шешић, професор шпанског језика и хиспанских књижевности
6. Снежана Ђуровић, дипломирани педагог
7. Александрија Караичић, професор француског језика
8. Исидора Обрадовић, професор српског језика и књижевности
9. Милош Касалица, професор географије
РЈ „Карађорђе”
Управник: Марина Станковић, дипломирани педагог
Стручни сарадник: Данијела Илић, дипломирани педагог
васпитачи:

Јасминка Чолић, дипл. вајар
Гроздана Гаћеша, дипл. економиста
Александра Вујновић, дипл. социолог
Александра Копања, дипл. школски психолог-педагог
Дина Илић, дипл. историчар уметности
Горан Рашић, дипл. ветеринар
Сузана Николић, проф. српског језика и књижевности
Јована Михајловић (на замени Невене Думановић), мастер васпитач
Немања Марковић, дипл. политиколог
Ана Јаблановић, дипл.политиколог
Данило Шћекић, проф. физичке културе
Миона Ерцег, дипл. социолог
Маја Пуповић, дипл. машински инжењер
Милица Петровић, мастер учитељ
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Васпитна служба – сегмент за организацију културних и спортских активности Ученичког
центра Београд

1. Рајко Кукољ, професор физичког васпитања – аниматор спортских и рекреативних
активности
2. Ксенија Бурзан,мастер васпитач - уредник културно образовног и забавног програма:
3. Флорика Тојагић, наставник разредне наставе – реализатор програма у установи културе
ученичког и студентскод стандарда
4. Драгана Андрић, мастер економиста, реализатор програма у установи културе ученичког и
студентскод стандарда

РЈ „Београд” на Копаонику
Управник: Љубинка Денчић
1.
2.
3.
4.
5.

Александар Јовановић, професор физичког васпитања - организатор програма рекреације
Милош Клачник, професор физичког васпитања - организатор програма рекреације
Владимир Петровић, професор физичког васпитања - организатор програма рекреације
Марко Бошковић, професор физичког васпитања - организатор програма рекреације
Александар Бошковић, професор физичког васпитања - организатор програма рекреације

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
Установе, 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.
Пратећи Годишњи план и програм васпитног рада Ученичког центра Београд сви
васпитачи реализовали су практични приказ васпитне активности, као и стручно
усавршавање на педагошким већима својих радних јединица. Исто тако, незанемарљив
број васпитача извео је низ активности с ученицима, а у присуству других васпитача,
стручног сарадника, координатора васпитне службе и помоћника директора за васпитни
рад.
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Табеларни приказ остварених бодова стручног усавршавања
Бр.

Презиме и име

1
2

Васић Аксентије, дипломирани економиста.
Вељашевић Ивана , дипломирани историчар
уметности.
Вицо Јелена , дипломирани психолог.
Вујић Жељана , дипломирани педагог
Вујновић Александра , дипломирани социолог.
Вукићевић Нина, дипл.правник,
Гаћеша Гроздана , дипломирани економиста
Дамјановић
Сања,дипломирани
филолог
скандинавских језика.
Дашић Љиљана ,професор историје.
Денић Милош , дипломирани економиста.
Драгићевић Јелена , дипломирани етномузиколог
мастер.
Дујовић Небојша, дипл. економиста
Ђукановић Бојана, дипл. педагог
Ђуровић Снежана , дипломирани педагог.
Ерцег Миона , дипломирани социолог.
Исидора Обрадовић, проф. српског језика и
књижевности
Илић Дина, дипломирани историчар уметности.
Јаблановић Ана, дипл.политиколог
Јелић Јована,дипломирани специјални педагог.
Караичић Александрија , професор француског
језика.
Касалица Милош , професор географије.
Кековић Нада , професор одбране и заштите.
Кнежевић Милоје , професор одбране и заштите.
Кнежевић Татјана, професор географије
Копања Александра , дипломирани школски
психолог-педагог.
Марић Слободанка , дипломирани економиста.
Марковић Немања , дипломирани политиколог.
Матић Марија ,мастер педагог.
Мијаиловић Ксенија ,дипломирани социјални
радник.
Миљковић Кристина , дипломирани дефектологлогопед.
Михаиловић Јована, мастер васпитач
Морачић Весна , дипломирани историчар
уметности.
Митановић Јелена , мастер педагог.
Николић Сузана , професор српског језика и
књижевности.
Павловић Драган , професор физичког
васпитањa.
Петровић Ана ,професор физичког васпитањамагистар.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Радно место
васпитач
васпитач

Број
бодова
50
50

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

47
24
48
32
56
39

васпитач
васпитач
васпитач

39
/
81

Васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

/
24
32
28
66

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

71
46
39
40

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

36
40
46
36
59

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

96
47
53
40

васпитач

99

Васпитач
васпитач

70
44

васпитач
васпитач

/
62

васпитач

26

васпитач

63
39

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Петровић Милица , мастер учитељ.
Племић Александар, професор руског језика и
књижевности.
Подовац Миодраг , дипломирани инжењер
организације рада.
Пуповић Маја , дипломирани машински
инжењер.
Радовановић Братислав ,професор физичког
васпитања.
Радовић Марина, мастер професор српског
језика и књижевности
Рашић Горан , дипломирани ветеринар.
Ребић Сања, дипломирани економиста
Станковић – Буторајац Милица, мастер психолог
Филиповић Миодраг , дипломирани економиста.
Чабаркапа Марко , професор физичког
васпитања.
Чолић Јасминка , дипл. вајар.
Џелетовић Марина , дипломирани педагог.
Шејић Јелена , професор историје.
Шешић Маријана, професор шпанског језика и
хиспанских књижевности.
Шћекић Данило, професор физичког васпитања
Шћепановић Блажо , професор физичког
васпитања.

васпитач
васпитач

60
52

васпитач

36

васпитач

42

васпитач

/

васпитач

36

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

44
8
39
22
38

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач

56
34
30
46

васпитач
васпитач

62
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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: Превенција прекомерне употребе и
зависности од савремених технологија (Каталог програма стручног усавршавања
наставника, васпитача, стручних сарадника који се налази под редним бројем 66, област
васпитни рад).
Семинар je реализован у три групе у просторијама РЈ „Змај“ и то: 3.12., 13.12. и
17.12.2022. године.
Тема семинара била је освешћивање о превеликој употреби интернета и друштвених
мрежа како код одраслих, тако и код ученика. Семинар је допринео усавршавању
васпитног кадра Установе, са циљем да своја знања примене у свакодневној васпитној
пракси и намером да се ниво рада целе службе унапреди.
Конференције
Васпитачи, стручни сарадници, координатор васпитне службе и помоћник директора за
васпитни рад учестовали су у раду две Конференције с темом ,,Васпитни рад у домовима
ученика средњих школа у Републици Србији”. Прва конференција одржана је септембра
2021.године у Врњачкој Бањи. Том приликом пет колега имало је излагање у секцијама.
Радови свих учесника објављени су у пригодном зборнику. Конференцији у Врњачкој
Бањи присуствовао је и директор Установе.
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Друга конференција одржана је на Копаонику у периоду од 23-26.марта 2022. године. Том
приликом је из наше установе изложено четири рада и један постер, а наше колеге имале
су запажена излагања. Водеће теме пленарних заседања биле су ментално здравље и нови
правилник о стручном усавршавању који је ступио на снагу крајем 2021.године.
Циљ оваквих усавршавања огледа се у потребни сталног напредовања у стеченим
вештинама
и
њиховој
примену
редовној
пракси.
Васпитачи и стручни сарадници су известили своја Педагошка већа о сазнањима и
искуствима која се стекли на конфернцијама о васпитном раду.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Ове године је наша установа учествовала на Е-твининг пројекту „Упознајмо се – културном
баштином до толеранције“, у организацији средњошколског дома из Ловрана, у којем су
поред домова из Србије, учешће узели и домови из Босне и Херцеговине и Хрватске. Током
целе школске године у свакој од радних јединица наше установе реализовани су различити
задаци у вези са традицијом и културом, а у циљу промовисања идеја толеранције.
Обрађене су следеће теме:
Октобар: „Традиционална јела
Новембар: Традиционалне манифестације
Децембар: Народни обичаји
Јануар: Традиционална архитектура кроз векове
Фебруар: Традиционалне игре и песме
Март: „Верски обичаји“
Април: „Стари занати“
Мај: „Материјална и нематеријална добра
Крајем маја је извшрена евалуација и остварен договор о будућим сарадњама.
Учествовало је око 20 ученика и једанаест васпитача. Настојано је да се васпитачи
укључују у складу са својим образовањем и интересовањима.
Остварена је значајна и лепа сарадња са домовима из региона, дошло је до размене
искустава како у идејама које је пројекат носио, тако и у васпитном раду.
Републичка Домијада
Ученички центар Београд имао је ту част да буде домаћин 24.Републичких сусрета
омладине домова ученика средњих школа Србије – Републичке Домијаде у културноуметничком стваралаштву. Од 13. до 15.маја учесници из свих пет региона Републике
Србије имали су прилику да покажу своја знања, вештине и таленат у областима
ликовног, литерарног и музичко-сценског такмичења.
Првог дана Домијаде у радне јединице наше установе „Петар Драпшин” и „Карађорђе”
стигли су учесници, васпитачи и сарадници из свих делова наше земље. Истог дана
одржано је и литерарно такмичење у нашој РЈ „Карађорђе” и постављена је изложба
радова из области ликовног и примењеног стваралаштва ученика из целе Србије у
Малом позоришту Душко Радовић.
Другог дана, 14.5.2022.године, Први потпредседник Владе Републике Србије и
министар просвете, науке и технолошког развоја, господин Бранко Ружић, свечано је
отворио Републичку Домијаду у Малом позоришту Душко Радовић. Након тога,
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одржана су такмичења у ликовном стваралаштву, као и такмичење у области музичкосценског стваралаштва. Ученици су, уз помоћ својих васпитача, показали велики
таленат и вредан рад. На крају такмичења била је церемонија проглашења победника.
Из сваке од наведених области био је ангажован стручан жири који је објективно и
стручно оценио радове и музичко-сценске тачке учесника-такмичара. Свечано уручење
симболичних награда и диплома за првопласиране оганизовано је у простору City Hall,
с традиционалном забавом за учеснике, а која је протекла у најбољем реду и у другарској
атмосфери.
Последњег дана, 15.маја, наши гости су напустили објекте у којима су били смештени.
Ученички центар Београд је оправдао поверење које му је указано и тимским радом
потврдио да је дорастао задатку комплексне организације овако великог догађаја који је
протекао у најбољем реду и на задовољство свих учесника.
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.
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Сви ученици су приликом усељења приложили 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.

ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСT
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.
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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 услуга.
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 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.
По врсти, исходи могу бити:
а) сазнајни (ученик познаје организацију дома, зна где и на који начинможе
добити информацију и помоћ...);
б) емоционални (препознаје сопствена и туђа осећања, прихвата
одвојеност од куће...);
в) вољни (исказује спремност да другима помогне, уме да направикраткорочне
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
моглиактивно да учествују.
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 2021/22. годину, који је усвојен на почетку школске
године.
Укупно је реализовано 1763 тема. У оквиру прве области, адаптација на живот у дому
реализовано 307 тема, у оквиру друге области, учење и школска успешност реализовано
је 489 тема, у трећој области, животне вештине реализовано је 596 тема, а у оквиру четврте
области, живот у заједници, реализовано је 370 тема.
Анализирајући укупан број остварених тема по областима васпитног рада долазимо до
података да је адаптација на годишњем нивоу заступљена кроз 17,92 % од укупног броја
остварених тема, учење и школска успешност кроз 27,73 %, животне вештине 33,80 % и
живот у заједници 20,98 %.
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Базичне теме васпитног рада по групама и по областима
А.Адаптација на живот у дому
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 у складу 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, ментално здравље, хигијена –лична и хигијена заједничког
простора) и штетностихемијских 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.
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Г. Живот у заједници
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.
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 2021/2022. 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 МУП-а
• Ауто превозници
• Железнице Србије
• Народна банка
• Музеји и галерије
• Грађевинске фирме
• Градско комунално предузеће
• Спортски центар „Ташмајдан“
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Спортски центар „Бањица“
Спортска друштва „Партизан“, „Црвена звезда“ и „Раднички“
Фудбалски клуб „Земун“
Национални ансамбл „Коло“ и КУД „Димитрије Котуровић“
Коларац
Сава центар
Позоришта
Биоскопи
Београдски сајам
ТОС И ТОБ
Дечији културно – образовни центар
Протоколи и ПР службе значајних здања и институција
Организације и установе у којима ученици обављају праксу
Центар за развој каријере БУ
Фондација „Мали свет“
City hall

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 годинеизвршиоци
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.
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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.

Извештај о раду управника РЈ „Стеван Чоловић“
У РЈ „Стеван Чоловић“ у току школске 2021/2022. године рад управника се
одвијао у складу са Годишњим планом и програмом рада Ученичког центра Београд,
односно Планом и програмом управника РЈ „Стеван Чоловић“ и у складу са текућим
потребама РЈ. Пре почетка школске године радило се на формирању ранг листе
примљених ученика, припреми објекта за пријем ученика у РЈ, као и самом усељењу
ученика 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 ученицима испод црте РЈ „Стеван Чоловић“, али и других
РЈ (највише из РЈ „Карађорђе“) . 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 2021/2022. години (васпитача, кухињског
особља, радника обезбеђења, домара, спремачица, референта и економа) обављана је на
дневном нивоу. Бавила сам се стручним усавршавањем запослених у радној јединици. У
току школске године контролисала сам и отклањала недостатке на уређењу просторија и
дворишта РЈ. На Педагошким већима (9) смо разматрали могућности за унапређење
васпитног рада, побољшање школског успеха, квалитетније провођење слободног
времена ученика, рад са ученицима који имају отежану адаптацију на нову средину,
видове сарадње и комуникације са родитељима ученика итд. Континуирано сам давала
смернице васпитачима за васпитно-образовни рад и контролисала исти. У току школске
године није било већих проблема у раду с ученицима. Сарађивала сам са представником
руководства за контролу стандарда HACCP и ISO. Свакодневно сам сарађивала са свим
службама Учениког центра. У току јуна дом је пружао хостелске услуге и интензивно сам
сарађивала са Службом за попуну капацитета. Са ученицима и њиховим родитељима
имала сам континуирану сарадњу током целе године – сарадња се одвијала поводом
адаптације ученика на дом, њихове социјализације, понашања ученика у дому,
побољшања успеха у школи, редовног похађање школе, као и измиривања обавеза према
Установи. Сарадња са помоћником директора за васпитни рад, координатором васпитне
службе, другим управницима, као и стручним сарадницима – психологом и педагогом
(сугестије, решавање проблема из ове области) била је континуирана током школске
године. Председавање седницама Педагошког већа, праћење спровођења закључака и
одлука већа (одржано укупно 9 седница), такође је био саставни део рада уравника ове
радне јединице.
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Извештај о раду Педагошког већа у РЈ „Стеван Чоловић“
У школској 2021/2022. години одржано је девет седница Педагошког већа у РЈ „Стеван
Чоловић“. Рад Педагошког већа се одвијао према Плану и програму за школску
2021/2022. годину и према актуелној ситуационој проблематици. Распон тема на
Педагошким већима кретао се од адаптације на домску средину, преко 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 дежурства 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, инвентара и сл.);
Усвајање Годишњег плана и програма рада;
Стручни сарадник Биљана Јанковић одржала је предавање/интерно стручно усавршавање
о Превенцији психоактивних супстанци - СНУС и изнела најбитније делове са пленарних
предавања Конферeнције о васпитном раду у ученичким домовима у Републици Србији
(Врњачка Бања 23-26.09.2021. год.).
Интерно стручно усавршавање – Жељана Вујић, тема: „Васпитни стилови“;
Праћење реализације васпитног рада (вођење педагошке документације, адаптација,
ученици са проблемима у понашању и сл.);
Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду и мере за побољшање
успеха;
Интерно стручно усавршавање – излагање васпитача Јелене Митановић на тему
„Проблеми у вези са придржавањем правила живота у дому“;
Сарадња са школама, родитељима и стипендиторима;
Анализа реализације васпитних садржаја;
Усвајање закључака донетих на претходном Педагошком већу;
Интерно стручно усавршавање - васпитач Миодраг Филиповић: „Сарадња дома ученика
са породицом ученика и школом“;
Анализа успеха ученика на првом полугодишту и мере за побољшање успеха;
Анализа анкете о изложености ученика дискриминацији, насиљу, злостављању и
занемаривању – стручни сарадник Биљана Јанковић;
Интерно стручно усавршавање - васпитач Бојана Ђукановић „Слободно време младих“;
Рад секција у РЈ; планиране активности и учешће на градским такмичењима;
Интерно стручно усавршавање - васпитач Марина Радовић: „Статус српског језика“;
Анализа успеха ученика на другом тромесечју и мере за побољшање успеха;
Анализа реализације васпитног садржаја: ученици са проблемима у понашању и
адаптацији ( ученици којима је потребна подршка);
Учешће на Регионалној и Републичкој Домијади;
Естетско-хигијенски изглед соба; мере безбедности;
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта;
Извештај дисциплинске комисије о изреченим васпитно-дисциплинским мерама;
Предлози са награђивање ученика према Правилнику о награђивању;
Ажурирање педагошке документације (дневници васпитног рада, матична књига,
извештаји о раду васпитача са васпитном групом, извештаји о раду секција и сл.)
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Извештај о раду Ученичког парламента
Рад Ученичког парламента одвијао се према Плану и
програму за школску годину
2021/2022. Почетком октобра одржан је први конститутивни састанак, изабрани
представници из сваке васпитне групе и усвојен годишњи план рада.Представници су
упознати са Правилником о правима,обавезама и одговорностима ученика у Ученичком
центру Београд.Упознати су са Протоколом о заштити ученика од дискриминације насиља,
злостављања и занемаривања. Изабран је ученик као представник парламента у Тиму за
заштиту.
Информисани су и о Тиму за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци.Ученици
су информисани на који начин и коме могу да се обрате за помоћ и подршку .Истакнута је
важност активног укључивања у различите превентивне активности које се одвијају у дому
током године.Чланови парламента били су активни учесници у решавању свих актуелних
проблема са циљем побољшања услова за живот и рад у дому. Износили су
предлоге,сугестије и мишљења везана за све аспекте домског живота.

Извештај о раду комисије за дисциплинску и материјалну одговорност ученика
У школској 2021/2022. године, Дисциплинска комисија је радила у саставу: Јелена
Митановић– председник (замена Марина Радовић), Небојша Дујовић - члан, Бојана
Ђукановић - члан.
Комисија је свој рад засновала на Правилнику о правима, обавезама и одговорности
ученика у Ученичком центру Београд. Приликом разматрања сваког прекршаја, доношења
одлуке о одговорности ученика и изрицања васпитно - дисциплинске мере комисија је
узимала у обзир све релевантне околности повреде обавеза ученика.
Ове школске године комисија је одржала пет састанака, где је изречено десет васпитнодисциплинских мера: три укора и седам опомена.Када је реч о повредама према
Правилнику, ученици су у току ове школске године учинили следеће преступе:
- неодржавање личне хигијене, хигијене у соби и средини у целини
- непримерно понашање према другим ученицима, васпитачима и осталим запосленима у
Ученичком центру
-несавесно коришћење имовине других лица и имовине Ученичког центра
Циљ рада Дисциплинске комисије је био да се кроз предлагање и изрицање одговарајућих
васпитно дисциплинских мера утиче на промену понашања и васпитно делује на личност
ученика, ради јачања њихове личне одговорности.

Извештај о раду Тима за заштиту деце и ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
У складу са Годишњим планом и програмом, активности тима усмерене су пре свега на
превентивне активности.Током годние континуирано се радило на информисању и
едукацији свих учесника васпитно-образовног процеса за препознавање и правовремено
реаговање на све облике насиља.
Планиране превентивне активности су реализоване кроз програмска подручја васпитног
рада. Посебна пажња посвећена је темама о конструктивном решавању сукоба, управљању
конфликтима, толеранцији, уважавању различитости, асертивности у комуникацији,
правилима понашања у дому, поштовању кућног реда, упознавању дисциплинског
правилника Установе.
Васпитачи су на састанцима васпитних група упознали ученике о врстама и облицима
насиља,начину реаговања и редоследу поступања уколико дође до било ког облика
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насиља.У току ове школске године забележена су три случаја насиља првог нивоа.Тим је
предложио васпитне мереи активности које су у складу са процедуром и у најбољем
интересу ученика.Са циљем неговања здраве климе у дому и креативном кориштењу
слободног времена, ученици су мотивисани и постицани на укључивање у разноврсне
слободне активности у дому,у складу са својим интересовањима.
Пригодним активностим и радионицама обележен је Међународни дан толеранције, Дан
љубазности “ Дан розе мајци”.
Марина Шекуларац, управник
Жељана Вујић, васпитач
Миодраг Филиповић, васпитач

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У
БОРБИ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
У школској 2021/2022. године Тим је реализовао програм кроз различите превентивне
активности- предавања, радионице, разговоре, укључивање у спортске секције, а све у
циљу подизања свести код ученика о злоупотреби психоактивних супстанци.Ученици су
превасходно упућивани на укључивање у различите активности, било спортске или
културне, како би на креативан начин провели своје слободно време, а самим тим и
избегли могућност усвајања ризичних облика понашања. Сходно томе информисани су
која су то ризична понашања, како да се одупру њима и како да бирају здраве стилове
живота.Током године обрађене су теме које су значајне за превенцију: „Здрави стилови
живота“, „Штетност дуванског дима“, „Алкохолизам“. Одрађена је и радионица „У
почетку ви узимате дрогу ради пробе, а онда она узима вас без пробе“, где су ученици
поред презентације и разговора могли да одгледају и едукативне филмове о штетности
дрога на људски организам. Такође је у оквиру Здравственог клуба обрађена
тема„Болести зависности - наркоманија“, где је ученицима предочено које врсте дрога
постоје, колико су раширене међу њиховом популацијом, колико је лако прећи границука
ризичном понашању, а уједно и које су последице конзумирања дрога.
Све активности Тима биле су усмерене просвећивању ученика, усвајању знања о
психоактивним супстанцама, нарочито у њиховом узрасту када су изложени новим,
примамљивим, а уједно и врло штетним садржајима, који их могу одвести у врло ризична
понашања која би имала несагледиве последице по њихово понашање и здравље.
Чланови Тима: Марина Шекуларац, управник
Јелена Митановић, васпитач
Бојана Ђукановић, васпитач

Извештај о васпитном раду са групом у школској 2021/2022.години
Прва васпитна група–васпитач Миодраг Филиповић
Васпитна група броји 19 ученика на почетку и 18 ученика на крају школске године– 1
ученица је напустила дом пре завршетка наставне године.
- награђених ученика је било и то ученица М.О. – освојено 3. место на такмичењу у
макетарству на Регионалној домијади и ученица В.У. – освојено 1. место на екипном
такмичењу у одбојци на Републичкој домијади , а ученика са васпитно-дисциплинким
мерама није било, као ни потребе за појачаним васпитним радом.
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-реализација жељених циљева остварена је саветодавним радом, информисањем

ученика, разговорима, упућивањем и подстицањем ученика, најчешће у мањим
групама, у собним колективима, као и индивидуалним разговорима са ученицима о
темама везаним за учење и школску успешност, као и о болестима зависности – тачније
узроцима и последицама конзумирања алкохола и дувана, за које су ученици показали
интересовање.
- одржано је 4 састанка васпитне групеа у условима одржавања комбиноване наставе
одржавани су са собним колективима када су ученици били у дому. Обрађиване су
теме: Упознавање ученика у оквиру собног колектива и васпитне групе, Информисање
о мерама превенције и сузбијања заразе вирусом Covid-19, Одредбе кућног реда и
правила понашања у дому, Анализа успеха на крају класификационих периода и мере
за побољшање успеха, Међусобни односи и поштовање правила Кућног реда, Утисци
о протеклој школској години и Информисање о условима уписа у Ученички центар у
наредној школској години.
- сарадња са родитељима одвијала се по потреби, телефонским разговорима о успеху
деце у школи, измирењу обавеза према Установи , 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.
- по питању стручних усавршавања ван установе – похађан је и завршен акредитовани
семинар „Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“
- током школске године био сам задужен за активности секције за шах, стрељаштво,
пливање и стони тенис, а био сам члан Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања.
У току школске 2021/2022. године настављено је са радом у условима заразе Covid 19, али је видно побољшање целокупне атмосфере у друштву по овом питању дало
ефекте који су се одразили и на адаптацију и живот ученика у нашој установи. Код
ученика је примећено задовољство омогућено поновним редовним похађањем наставе
као и интензивнијем дружењем, а све то је утицало и на бољи успех у школама.
Теме реализоване у 1. васпитној групи
Област

Теме

Време
реализациjе

Организација, функционисање и правила живота у септембар
септембар

Адаптација на живот дому
у Дому
Права, обавезе и одговорности ученика у

Ученичком центру
Процес адаптације на нову средину
Окружење у коме су школа и наша установа
Адолесценција и проблем одвајања од породице

септембар
октобар
октобар

Слободно време у функцији адаптације на нову
средину
Неговање опште и личне хигијене
Пажња и концентрација

октобар
септембар

Планирање учења и учење по плану

октобар

децембар
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Учење и
школскауспешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Методе и технике успешног учења (стратегије
учења)
Мотивација за учење
Учење по моделу

новембар

Чиниоци школског успеха и неуспеха
(лични,средински и школски)
Праћење тока и резултата учења, мере за
побољшање успеха
Помоћ вршњака у учењу
Активан однос према настави на даљину
Професионални развој
Слика о себи – како видим себе
Осећања, препознавање сопствених и туђих
осећања и њихово изражавање
Хигијена и остале мере превенције у току
епидемије
Здрави стилови живота
Болести зависности (хемијске и нехемијске)
Морал и вредности
Животне вештине, доношење одлука, решавање
проблема, супротстављање притиску вршњака
Подстицање емпатије
Стрес и начини његовог превазилажења

фебруар

Ризична понашања и управљање ризицима
Безбедно и небезбедно понашање
Ефикасно и безбедно коришћење интернета

април
мај
мај

Организација слободног времена
Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијањеод
носасадругима
Конфликти, врсте и стилови поступања у
конфликтима
Сарадња, тимски рад
Активности које организује Установа и начин
учествовања у њима

јун
октобар

новембар
децембар

новембар
мај
јануар
јун
новембар
децембар
децембар
март
март
април
април
март
фебруар

фебруар
април
мај
Јун
март

Укупно _36_ тема

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ДРУГЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Дујовић Небојша
Друга васпитна група је на почетку школске године имала 17 ученика. До краја школске
године три ученика су напустила Ученичи центар из приватних разлога. На крају школске
2021/2022. године другу васпитну групу чини 14 ученика.
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У другој васпитној групи нема награђених ученика.
Једна ученица В.Ј. има изречену васпитно – дисциплинску меру: укор.
Рад са ученицима се одвијао кроз рад у малим групама и индивидуални рад, упућивањем,
информисањем, подстицањем и саветовањем.
Појачан васпитни рад је организован са ученицима са слабијим школским успехом и
након изречене дисциплинске мере. Мотивисање и разматрање стратегија и метода учења
– предлози за одржавање и унапређивање школске успешности. Такође је вођен разговор
са ученицима о њиховом емоционалном и социјалном стању и пружана им је помоћ и
подршка. У слободно време, ученици су усмеравани на спортске и културне догађаје које
организује Ученички центар. Свим ученицима је сугерисано да прате сајт Установе, на
коме су могли да се информишу о културним, историјским, спортским и здравственим
дешавањима.
У школској 2021/2022. години реализована су три састанка на којима су биле највише
заступљене теме прилагођене
постојећим околностима: анализа успеха на
квалификационим периодима; мере заштите услед епидемије изазване корона вирусом –
covid 19. Похваљени су ученици за одличан успех и примерно владање. Такође,
похваљени су ученици који су били ангажовани у различитим секцијама које организује
наша установа.
Сарадња са свим родитељима васпитне групе у вези са адаптацијом ученика, праћењем
успеха и мерама за побољшање успех била је континуирана.
Остварена је сарадња са одељенским старешинама, увид у успех и понашање ученика на
класификационим периодима, а код појединих ученика, по потреби, чешће, током читаве
школске године.
Током школске 2021/2022. године био сам задужен за вођење спортских секција: фудбал,
одбојку и кошарку. Био сам члан Дсциплинске комисије.
.
Теме реализоване у 2 васпитној групи
Област
Адаптација на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме

Организација, функционисање и
правила живота у Ученичком
ценру
Права, обавезе и одговорности
ученика у Установи
Процес адаптације на нову
срдину
Долажење до потребних
информација
Адолесценција и проблем
одвајања од породице
Планирање учења и учење по
плану
Методе и технике успешног
учења
(стратегије учења)
Мотивација за учење
Пажња, концентрација

Време
реализациjе
Септембар

Септембар
Септембар
Септембар
Октобар
Октобар
Новембар

Фебруар
Март
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Чиниоци школског успеха и
неуспеха
(лични, цредински и школски)
Праћење тока и резултата учења.
Мере за побољшање успеха
Помоћ вршњака у учењу
Профисионална оријентација
Учење, памћење и заборављање –
фазе и активности
Подстицање стварања радних
навика

Животне
Вештине

Живот
у

Слика о себи: самоперцепција,
самопоштовање, самопоуздање –
како видим себе
Осећања: препознавање
сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на
социјално прихватљив начин
Хигијена и остале мере
превенције у току епидемије
Здрави стилови живота

Јануар

Новембар,
Јануар
Април
Децембар
Мај
Април
Фебруар
Новембар

Март

Септембар

Животне вештине: доношење
одлука, решавање проблема,
супростављање притиску
вршњака, критичко мишљење

Мај

Стрес и начини његовог
превазилажења
Ризична понашања и управљање
ризицима

Децембар
Фебруар

Морал и вредности

Март

Безбедно и небезбедно понашање
Критички однос према
информацијама у мас-медијима
Ефикасно и безбедно коришћење
Интернета
Организација слободног времена

Март

Мај
Децембар

Одговорно понашање за време
епидемије и других вандредних
околности

Октобар

Играј за живот (хемијске и
нехемијске зависности)
Уважавање различитости,
толеранција, поштовање права
других
Конструктивна комуникација,
узроци проблема у комуникацији

Април
Новембар

Април
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заједници

Конфликти, врсте и стилови
поступања у конфликтима
Успостављање, неговање и
развијање односа са другима
Сарадња у групи, тимски рад
Учење асертивне комуникације
Активности које организује
Установа и начини учествовања у
њима

Фебруар
Мај
Март
Јун
Октобар

Укупно 36 тема

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ТРЕЋЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач: Марина Радовић

Награђени ученици: К.П, А.С, Т.С. прво место на Републичкој домијади у одбојци
Ученици са изреченим васпитно-дисциплинским мерама: С.Ђ,- укор, У.И.- укор, В.И.опомена, И.Р.-опомена
Појачан васпитни рад са ученицима С.Ђ, У.И, В.И, И.Р. због изречених мера.
Доминантне методе и облици рада: рад у малој групи и индивидуални рад, саветовање,
упућивање и подстицање, дебата
Индивидуални рад са ученицима: доминантне теме односе се на теме из области Учења и
школске успешности (Планирање учења и учење по плану, Методе и технике успешнпг
учења, Мотивација за учење, Пажња и концентрација, Чиниоци школског успеха, Праћење
тока и резултата учења, Помоћ у учењу, Професионална оријентација, Памћење и
заборављање, Подстицање стварања радних навика) али и о здравим стиловима живота,
хигијени, здравој исхрани, физичкој активности и слично које спадају у област Животне
вештине.
Састанци васпитне групе:Одржана су четири састанка васпитне групе. Први састанак; на
дневном реду имао је: упознавање ученика, права и обавезе ученика, информисање ученика
о мерама превенције и заштите у условима пандемије; Други састанак подразумевао је
следећи дневни ред: анализа успеха на крају првог класификационог периода и мере за
побољшање; Трећи састанак васпитне групе садржао је следећи дневни ред: анализа успеха
и владања на крају првог полугодишта, поштовање правила кућног реда, разно; Четврти и
последњи састанак васпитне групе на дневном реду имао је следеће тачке ; Анлазиза успеха
на крају школске године, утисци о протеклој години и разно.
Сарадња са школом: Срадња се односила на разговоре у вези са савладавањем градива,
оценама, изостанцима, владању, поштовању правила, понашању у школи и слично. Код
ученика са проблемима у понашању и учењу сарадња је интензивније вођена у циљу
побољшања успеха или понашања и превенције нових проблема.
Сарадња са родитељима: Сарадња са родитељима односила се на разговоре о понашању
ученика у дому, активности ученика, односу према ученицима и запосленима, изреченим
мерама или наградамма и похвалама, поштовању правила кућног реда, савладавању градива,
похађању наставе и изостанцима. Код ученика код којих је примењен појачан васпитни рад
сарадња је интензивније вођена у циљу побољшања понашања и превенције нових
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проблематичних ситуација. Поред тога дељене су информације о дуговањима по потреби.
Активности и секције:
•

Библиотечка секција

•

Новинарско-литерарна секвија

•

Дисциплинска комисија

•

Е-twinning пројекат

•

Инстаграм налог радне јединице

•

Дисциплинска комисија: Својство: председник. На одржаним састанцима дисциплинске
комисије донесене су следеће васпитно- дисциплинске мере: опомена и укор. Циљ васпитнодисциплинских мера је промена понашања ученика и истицање значаја примереног
понашања. Са ученицима који су добили неку од мера примењен је појачан васпитни рад.
Писање текстова за сајт о важним догађајима за центар
Е-twinning: Прављење презентације на тему старих заната и прављење презентација са
ученицама, размена информацијана две вибер групе у вези са пројектом. Попуњавање и
дељење свих докумената која нам организатор проследи.
Редовно вођење интаграм налога са посебном пажњом на постигнућима ученика на
Домијади, размена информација у вези са распоредом програмске службе, промовисање
културних вредности, дељење догађаја из свакодневног домског живота и слично.
Ангажовање на Домијади:

•

•

•
•

Часопис: друго место на Регионалној домијади
Драмски приказ: треће место на Републичкој домијади
Теме реализоване у 3. васпитној групи
Област

Учење и
школска
успешност

Теме

Време
реализациjе

1.1. Oрганизација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
1.3. Процес адаптације на нову средину

септембар

1.4. Окружење у коме су школа и наша установа
1.5. Долажење до потребних информација
2.1.Планирање учења и учење по плану

септембар
октобар
октобар

2.2. Стратегије учења

новембар

2.3. Мотивација за учење

фебруар

2.4. Пажња, концентрација
2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха

март
децембар

2.6. Праћење тока и резултата учења

новембар,
јануар, април
децембар
јун
мај

2.7. Помоћ вршњака у учењу
2.8. Професионални развој
2.9. Учење, памћење и заборављање

септембар
септембар
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Животне
Вештине

2.10. Подстицање стварања радних навика
3.1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање - Како видим себе
3.2.Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
3.3.Морал и вредности
3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена
3.5. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
3.6. Стрес и начини његовог превазилажења
3.7. Ризична понашања и управљање ризицима
3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља. Безбедност у дому
3.9. Организација слободног времена

Живот
у
заједници

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
4.2.Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

фебруар
новембар
март
септембар
април
децембар
децембар,
јун
фебруар,
април
март
децембар,
мај
новембар
мај
фебруар
април

4.5.Сарадња, тимски рад
март, јун
4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
јун
4.7. Активности које организује Установа и начин учествовања октобар
у њима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ЧЕТВРТЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Бојана Ђукановић

-У току ове школске године награђена су три ученика :
М. М.ученица II разреда
II место на Светосавском литерарном конкурсу
II место на Региониалној Домијади - издаваштво
Н. В.ученица IV разреда
I место, на Регионалној Домијади – примењена уметност
Матуранткиња генерације
Н. М. ученик IV разреда
Матурант генерације
-Изречене су три васпитно- дисциплинске мере (опомене).
- Ф.М.I разред – опомена
- М.П. II разред – опомена
- М.М. III разред – опомена
-Појачан васпитни рад је обављан са ученицима којима је изречена васпитно-дисциплинска
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мера, где је након одређеног периода рада са њима било видног побољшања на том пољу.
Појачан васпитни рад је рађен и са ученицима који су имали потешкоће у адаптацији у
дому ( Д.Л. В.Л.), као и са ученицима који су захтевали континуирано праћење
здравственог стања ( М.М. Н.Г.).
-Реализација плана и програма се одвијала методама: поучавањем, упућивањем,
информисањем, саветовањем, подстицањем, анализом, кроз рад у малим групама и
индивидуални рад са ученицима.
-У току ове школске 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. Услед појединих проблема у собним
колективима, обављани су разговори са ученицима у вези толеранције, уважавања и
поштовања других, сарадње и тимском раду, лепом понашању,итд. Ученици су мотивисани
за активно учешће у појединим активностима које организује дом, како би правилно
искористили своје слободно време, а уједно и усвојили нова знања. Поједини ученици су
мотивисани за учешће на одређеним конкурсима, где су и освојили значајна места.
-У току ове школске године одржана су четири састанка васпитне групе. Теме ових
састанака су биле: информисање ученика о мерама превенције од вируса Covid 19,
упознавање са правима и обавезама ученика-поштовање Кућног реда, адаптација ученика
на домске услове, анализа успеха на класификациним периодима - мере за побољшање,
међуљудски односи, одржавање хигијене у дому.
-Сарадња са родитељима се одвијала континуирано током године (са родитељима
појединих ученика је била интензивнија због одређених проблема). Сарадња је
подразумевала размену информација о адаптацији ученика на домске услове, о успеху и
слабој мотивацији за учење, о мерама за побољшање успеха, о решавању појединих
проблема,о лошој комуникацији у собним колективима, о праћењу здравственог стања
појединих ученика, итд.
-Сарадња са школом- одељенским старешинама је била континуирана током школске
године. Сарађивано је у вези пружања подршке и помоћи у адаптацији ученика I разреда,
праћења успеха ученика и мотивисања за постизање што бољих резултата, праћења
здравственог стања појединих ученика, предлагање мера за превазилажења појединих
проблема, итд.
- Стручна усавршавања васпитача ван установе:
„Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“, 17.12.2022.
„ Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања“, 31.03. 2022.
(вебинар)
- Ове школске године мој рад се огледао и у вођењу Здравственог клуба, сарадњи са
Уредником за културно-образовни програм, раду у Дисциплинској комисији, раду у Тиму
за борбу против злоупотребе дрога међу ученицима Ученичког центра Београд, вођењу
записника са седница Педагошког већа.
- Закључак: У четвртој васпитној групи било је доста нових ученика, од којих је неколико
имало изражене проблеме у адаптацији на дом, а један ученик и на школу.Неколико њих је
имало и здравствене проблеме, понекад и проблеме у комуникацији, учењу, поштовању
правила. Све ово је изискивало много труда и рада како би се ситуација држала под
контролом и како би се нашло право решење. Као васпитач подстицала сам код ученика
сарадничке односе, толеранцију, емпатију, укључивање у домске ативности, како би
правилно искористили своје слободно време и боље се адаптирали на домске услове, а све
у циљу њиховог редовног и успешног извршавања обавеза и постизања одређеног циља.
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Теме реализоване у IV васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
вештине

Живот у
заједници

Теме
1.1Организација, функционисање и правила живота у Ученичком
центру
1.2 Права, обавезе и одговорност ученика у Установи
1.3 Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
IX
IX
IX

1.4 Долажење до потребних информација

IX

1.5 Адолесценција и проблем одвајања од породице

X

2.1 Планирање учења и учење по плану

X

2.2 Методе и технике успешног учења (стратегије учења)

XI

2.3 Мотивација за учење
2.4 Пажња, концентрација
2.5 Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински и
школски)
2.6 Праћење тока и резултата учења- Мере за побољшање успеха
2.7 Помоћ вршњака у учењу
2.8 Професионална оријентација
2.9 Учење, памћење и заборављање- фазе и активности
2.10 Подстицање стварања радних навика
3.1 Сликао себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздањекако видим себе
3.2 Осећање: препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
3.3 Хигијена и остале мере превенције у току епидемије
3.4 Здрави стилови живота
3.5 Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супростављање притиску вршњака ( критичко мишљење)
3.6 Стрес и начини његовог превазилажења
3.7 Ризична понашања и управљање ризицима

II
III
XII

3.8 Морал и вредност
3.9 Безбедно и небезбедно понашање
3.10 Критички однос према информацијама у мас- медијима
3.11 Ефикасно и безбедно коришћење интернета
3.12 Организација слободног времена
3.13 Одговорно понашање за време епидемије и других ванредних
околности
3.14 Играј за живот ( хемијске и нехемијске зависности)
4.1 Уважавање различитости, толеранције, поштовање права других
4.2 Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији
4.3 Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
4.4 Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.5 Сарадња у групи, тимски рад
4.6 Учење технике асертивне комуникације
4.7 Активности које организује Установа и начин учествовања у
њима

XI, I IV
XII
V
IV
II
XI
III
IX
XII
V
XII
II
III
III
VI
V
XII
X
IV
XI
IV
II
V
III
VI
X
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Укупно 36 тема

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТАЧА ПЕТЕ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
Васпитач: Жељана Вујић
Награђени ученици :И.В.-издаваштво - друго место .
Појачан васпитни са ученицом Е.М. због специфичне породичне ситуације и слабијег
успеха у школи.
Доминантне методе и облици рада: индивидуалн рад, рад у малој групи,саветовање,
подстицање,поучавање.
Индивидуални рад са ученицима:Доминантне теме у индивидуалном раду са ученицима
су: Мотивација за учење,Подстицање редовног и концентрисаног учења, Подстицање
здравих стилова живота, Методе и технике успешног учења,Развој вештина ненасилне
комуникације,Управљање конфликтима.
Укупно одржана четири састанка васпитне групе.На првом састанку васпитне групе
доминантна тема је :Упознавање ученика са одредбама кућног реда,са правилницима о
материјалној и дисциплинској одговорности ученика.Истакнута важност одржавања
опште и личне хигијене у колективним условима.Други састанак васпитне групе:Анализа
успеха на тромесечју,самопроцена постигнутих резултатима.Разговарано о условима за
учење у дому ,истакнута важност ноћног одмора и дисциплини у току ноћи.Трећи састанак
васпитне групе:Анализа успеха на крају првог полугодишта;узрок слабијег успеха ученица
прве године,мере за побољшање успеха.Четврти састана групе:Утисци о протеклој
школској години,анализа успеха на крају школске године,очекивано -постигнуто.
Сарадња са школом:Сарадња са школом одвијала се континуирано кроз разговоре о
успеху,изостанцима ,понашањуученика у дому и школи.Интензивнији контакти са
разредним старешинама ученика
са слабијим успехом током године,са циљем
правовременог информисања и предузимања мера за побољшање успеха.
Сарадња са родитељима:Сарадња са родитељима одвијала се континуирано кроз размену
информација о понашању у дому,адаптивним проблемима ученика прве године ,помоћи и
пружању подршке у превазилажењу потешкоћа у савладавању градива.
Семинар у РЈ Змај -Превенција прекомерне употребе и зависност од савремених
технологија.
Активност у секцијама:Ликовна секција,Ботаничка секција,Ученички парламент,Тим за
заштиту ученика од дискриминације,насиља ,злостављања и занемаривања.
Закључак извештаја:Школски успех на крају године је задовољавајући,с обзиром на
промене у групи и на донет слабији успех у току првог полугодишта.Прелазак са
комбиноване на редовну наставу,већини ученика је стварао потешкоће и било је потребно
време за адаптацију.
Теме реализоване у 5. васпитној групи
Време реализациjе
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
Организација,функционисање и правила живота у Ученичком
центру
Процес адаптације на нову средину
Долажење до потребних информација
Права,обавезе и одговорности ученика у Установи

септембар
септембар
септембар
октобар
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Изазови живота у новој средини

новембар

Учење као процес и врсте учења

септембар

Помоћ ученицима у изради ефиканих планова учења

октобар

Организовање просторних и временских услова за учење
Подстицање редовног и концентрисаног учења

октобар
октобар

Улога и значај мотивације у процесу учења
Организација вршњачких група за учење
Успостављање правила заједничког учења
Анализа успеха на класификационим периодима

новембар
новембар
децембар
Јануар ,јун

Учење као процес и врсте учења
Помоћ у професионалној орјентацији
Организација слободних активности
Подстицање емпатије

март
март
новембар
децембар

Конструктивно решавање сукоба
Утицај вршњачке групе

децембар
децембар

Толеранција и разумевање

фебруар

Одговоран однос према властитом здрављу

фебруар

Стрес и начини његовог превазилажења
Подстицање здравих стилова живота

фебруар
март

Развој вештина ненасилне комуникације
Вредности-индивидуалне и опште прихваћене
Хемијске завиности-алкохолизам и наркоманија

март
април
април

Безбедност ученика на интернету
Подстицање рекреативних активности ученика

април
мај

Прирема за Домијаду

март

Моја породица

април

Имам право да будем другачији
Разликовање ружног и лепог понашања
У туђим ципелама

мај
Мај
мај

Управљање конфликтима
Предрасуде и стереотипи
Учење техника асертивне комуникације

јун
јун
јун

Укупно _36__ тема
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Закључак извештаја
У школској 2021/2022. у РЈ „Стеван Чоловић“ је боравио 91 ученик. 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 „Стеван Чоловић“.
У оквиру организације и реализације садржаја слободних активности, праћена су
интересовања и способности ученика, а ученици су упућивани на све садржаје у
организацији Установе. Није било тежих прекршаја који захтевају и озбиљније васпитнодисциплинске мере. Поред интерних стручних усавршавања на Педагошким већима
(одржано је девет састанака педагошког већа, четири у првом и пет у другом полугодишту),
васпитачи су имали и приказе практичних активности:
•
•
•
•

„Адаптација“ Милош Денић
„Мотивација за учење“ Миодраг Филиповић
„Ликовна радионица“ Жељана Вујић
„Алкохолизам“ Бојана Ђукановић
Непосредним увидом у васпитни рад у свим сегментима, може да се закључити да је
васпитни кадар уз стручне сараднике обављао васпитни рад у најбољем интересу ученика.

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „ПЕТАР
ДРАПШИН“
Извештај о раду руководиоца РЈ
У току школске 2021/2022. године рад управника се одвијао у складу са Годишњим планом
и програмом васпитног рада и у складу са дневним потребама РЈ. 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 2021/22“.
Пре почетка школске године радило се на формирању уписне комисије, изради ранг листе
примљених ученика, припреми објекта у складу са противепидемиоошким мерама за
пријем у Установу, као и самом усељењу ученика 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
РЈ. На педагошким већима ( укупно 7) 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 противепидемиолошке мера код
ученика и запослених у нашој установи.
Учествовао сам на седницама Ученичког парламента и при том смо разматрали теме о
унапређењу живота у нашој радној јединици и примени противепидемиолошких мера.
Сарађивао сам са представником за HACCP и ISO стандарде и старао се о примени
процедура које из њих проистичу.
У току школске године( јануар,мај,јун) наша радна јединица је пружала хостелске услуге
и интензивно сам сарађивао са Службом за попуну капацитета.
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У току маја месеца били смо домаћини Републичке Домијаде( 13-15.05) и том приликом
смо угостили колеге из домова широм Србије. Такође смо после две године паузе за
ученике организовали матурско вече и журку.
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 Установи.
Активно сам сарађивао у раду комисија, тимова, сарађивао са мајсторима у циљу
побољшавања услова живота , као и са свим стручним службама у Ученичком центру.
Извештај о раду Педагошког већа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

У току школске године у РЈ Петар Драпшин одржано је седам седница Педагошког већа.
Рад педагошког већа одвијао се према Плану и програму рада за школску
2021/2022.годину.
На седницама Педагошког већа расправљало се о следећим темама:
-Извештај о раду Комисије за упис ученика у РЈ и разматрање структуре примљених
ученика.
-Формирање васпитних група и припрема ученика за пријем у РЈ .
-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.
- Учешће ученика на Регионалној и Републичкој Домијади ( домаћини Домијаде, 13-1505.).
- Анализа вођења педагошке документације.
- Анализа понашања ученика у РЈ ( васпитно – дисциплинске мере).
- Превентивни рад у циљу сузбијања ризичног понашања.
-Анализа рада секција и слободних активности.
- Хигијена у РЈ и начини њеног побољшања.
- Награђивање и похваљивање ученика.
Теме стручних усавршавања одржаних на Педагошким већима:
„Мотивација за учење“ – Александар Племић
Ретроспектива Конгреса „Васпитни рад у домовима ученика средњих школа у Републици
Србији 10“ Врњачка Бања, сптембар 2021. – Ана Петровић
„Стрес и начини његовог превазилажења“ – Сања Дамјановић
„Толеранција на фрустрацију“ – Марија Матић
„Поремећаји исхране“ – Јелена Вицо
„Анализа анкете о изложености ученика дискриминацији и насиљу“ – Милена
Станимировић
„Утицај корона вируса на живот средњошколаца“ – Нина Вукићевић
Ретроспектива Конгреса „Васпитни рад у домовима ученика средњих школа у Републици
Србији 11“, Копаоник, март 2022. – Јелена Вицо
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9. „Континуирани и системски рад са ученицима на пољу културних и спортских
активности током школске године“ – Љиљана Дашић
10. „Анализа анкете о задовољству ученика и родитеља“ – Милена Станимировић
11. „Хемијске зависности“ – Ксенија Мијаиловић
12. „Развијање еколошке свести и одговорности код ученика“ – Аксентије Васић

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), Љиљана Дашић (васпитач) и
представник Ученичког парламента. Одржано је пет састанака ради решавања различитих
облика насиља, пружању подршке након изложености насиљу ван домских просторија и
консултација чланова Тима. 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, у току школске године,
континуирано је вршено едуковање, подизање нивоа свести 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.У оквиру психолошко педагошке секције
одржана је радионица на тему толеранције и предрасуда. Током те активности ученици су
били у прилици да одгледају едукативне материјале који подижу свест и пружају бољи
увид о значају толеранције, љубазности и последицама предрасуда и стереотипа у
свакодневном животу. У оквиру Здравственог клуба одржана је трибина о утицају
нетолеранције, лоше комуникације и непоштовања личних граница на доживљавање
стреса, као и о начинима за превладавање истог. Креиран је едукативан пано и одржани су
различити турнири у циљу промовисања ферплеја. Међународни дан борбе против
вршњачког насиља обележили смо кроз активности психолошко педагошке и ликовне
секције. Подизање свести о дигиталном насиљу постигли смо захваљујући практичном
приказу на тему безбедности ученика на интернету, предавању Катарине Јонев Ћираковић
„ Безбедност деце на интернету и друштвеним мрежама“ које је организовано на ниво целе
установе, али и представе „ Деца на интернету 2“. Такође, реализоване су радионица и
практични приказ на тему стреса, чији је циљ био да што већи број ученика научи да
препозна стресне ситуације и открије функционалније начине размишљања и понашања
како би их превазишли. Радионица о самопоуздању и самопоштовању је била још један
начин да ученике оснажимо на путу изграђивања здравог односа према себи, другима, али
и избегавању ризичних ситуација. Наши ученици су током целе године учествовали и у
пројекту е-тwinning, чији је циљ развијање толеранције и прихватања кроз међусобно
упознавање.
У циљу што креативнијег коришћења слободног времена, ученицима су били у понуди
различити садржаји прилагођени постојећим епидемиолошким мерама: различите
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активности спортског и едукативног карактера наших секција, турнири, активности у
оквиру Регионалне и Републичке Домијаде, као и разноврсни садржаји у организацији
уредника за културне садржаје наше васпитне службе.

Извештај о раду Тима за превентивне активности у борби
против злоупотребе дрога међу ученицима
Чланови Тима: Ивица Радовановић-управник, Милена Станимировић-стручни
сарадник, Љиљана Дашић-васпитач, организовали су различите видове превентивних
делатности у складу са Годишњим планом установе, а у сарадњи и са колегама које су кроз
свој васпитни рад и рад својих секција дале значајан допринос.
Током првог полугодишта у сарадњи Психолошко педагошке секције и Здравственог
клуба одржана је вршњачка едукација на тему „Болести зависности“, током које су
ученици наше радне јединице били у прилици да одслушају свеобухватно и интерактивно
предавање, које су припремиле наше матуранткиње. Следећа активност је била
приказивање документарног филма „И ја имам срце“, након којег смо разговарали и
размењивали мишљења о различитим ризичним ситуацијама са којима се наши домци
суочавају, као и узроцима и последицама конзумирања психоактивних супстанци.
Одржана је и радионица на тему „Хемијске зависности“ коју је кроз свој практични приказ
реализовала колегиница Ксенија Мијаиловић.
У наставку школске године, у циљу оснаживања унутрашњих капацитета наших
ученика и превентивног деловања на тај начин, организоване су радионице на теме-како
се борити против стреса, као и како развијти самопоуздање и самопоштовање. Рад на овим
сегментима има заштитну улогу када је у питању превенирање дисфункционалних
образаца понашања и избегавање ризичних ситуација.
Понуда културних и едукативних садржаја у дому у циљу унапређивања квалитета
слободног времена ученика, реализована је кроз посете изложбама и другим културним
садржајима града, као и кроз предавања и трибине на различите теме. Ученици су били
укључени и у богату понуду садржаја васпитне службе установе која се бави сегментом за
културу.
Значајна је била и понуда спортских секција у радној јединици и установи, у оквиру
којих су васпитачи организовали различите активности и такмичења подстичући спортски
дух, ферплеј и здраве стилове живота.

Извештај о раду Дисциплинске комисије
Током школске 2021/2022. године Дисциплинска комисија у саставу: Јелена Вицо – члан,
Ана Петровић – члан и Сања Дамјановић – председник, је одржала девет састанака са
ученицима против којих је покренут васпитно – дисциплински поступак услед чињења
повреде обавеза из Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика у
Ученичком центру Београд. Током једног васпитно – дисциплинског поступка Александар
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Племић је одређен за привремену замену члана Дисциплинске комисије Ане Петровић
због њеног оправданог одсуства.
На основу разговора са ученицима, Дисциплинска комисија је нашла за основано
покретање дисциплинских поступака против одговорних ученика, као и изрицање
васпитно – дисциплинских мера одговорним ученицима у циљу васпитног деловања и
позитивне промене понашања ученика. Изречене су следеће васпитно – дисциплинске
мере: осам опомена, четири укора и један укор пред искључење.
Дисциплинска комисија РЈ „Петар Драпшин“

Извештаји о васпитном раду са васпитном групом
Прва васпитна група - васпитач Марија Матић
У првој васпитној групи награђено је троје ученика: М.М. за учешће на Републичкој домијади
у стрељаштву, Т.М. за учешће на Регионалној домијади у издаваштву и ученица А.Р. за
учешће у раду новинарске секције. Изречена је једна васпитно- дисциплинска мера укор,
ученику Л.М. због непримереног понашања према другим ученицима. Са поменутим
учеником, као и са ученицима М.Ц. и А.Г. сачињен је индивидуални план заштите, кроз који
су постављени приоритетни краткорочни и дугорочни циљеви, као и активности које су
пратиле постављене циљеве. Током одређеног периода у току школске године пратио се
исход спроведених активности. Примећене су позитивне промене у понашању код
поменутих ученика. Обављан је и појачан васпитни рад са собним колективом у чијем су
саставу и горе поменути ученици на пољу адаптације ученика на живот и правила у дому, на
побољшање квалитета међуљудских односа унутар собног колектива, што је подразумевало
развој вештина асертивне комуникације, развој толеранције, учење вештина адекватног
комуницирања и понашања у стресним ситуацијама. Појачан рад подразумевао је учестале
разговоре са ученицима, редовну комуникацију са родитељима, као и сарадњу са стручним
сарадником дома (размена информација и мишљења о напредовању ученика током појачаног
васпитног рада).
Поред планираних тема, са ученицима су, према потреби обављани индивидуални
разговори. Најзаступљеније теме током школске године које су се реализовале кроз
индивидуални рад са ученицима биле су везане за израду плана учења и за усвајање
најадекватнијих метода и техника учења, развој мотивације за учење, рад на развоју
самопоуздања, рад на савладавању треме, рад на развоју вештина асертивне комуникације и
толеранције, рад на развијању стрпљења итд. У индивидуалном раду са ученицима као и у
раду у малим групама користиле су се превасходно методе саветовања, подстицања,
поучавања.
Одржано је укупно четири састанка васпитне групе. Доминантне теме на састанцима биле
су: анализа школског успеха и подсећање на правила Кућног реда Установе, подсећање на
важеће епидемиолошке мере у борби против вируса Ковид 19, одржавање хигијене у собним
колективима, редовно измиривање обавеза према Ученичком центру.
Сарадња са родитељима била је редовна и континуирана. Обављани су редовни
телефонски разговори са родитељима ученика, где су размењиване информације о
адаптацији на дом и на школу, понашању ученика, о тренутном школском успеху,
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изостанцима, о здравственом стању ученика, редовности у учењу и извршавању обавеза,
одржавању хигијене у собним колективима. Са родитељима ученика првог разреда, због
отежане адаптације, тежег прихватања правила Кућног реда Установе, као и повремених
проблема у комуникацији унутар собног колектива, обављана је учестала комуникација, кроз
коју су размењиване информације о понашању ученика и проблемима који су се повремено
појављивали у међусобној комуникацији, као и заједничка анализа промена понашања које
су се десиле након интензивног рада са ученицима.
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, подстицање на
редовније учење и сл.).
Дана 17.12.2021. године, присуствовала сам семинару под називом ,,Превенција
прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“.
Психолошко- педагошка секција је била активна у току школске године, а обрађене теме,
кроз радионице, трибине, вршњачку едукацију пратиле су актуелне теме, проблеме са којима
се ученици суочавају, као и интересовања и потребе ученика.
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, 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.
Теме реализоване у 1. васпитној групи
Време реализациjе
Област

Теме

Адаптација на
живот
у Дому

Организација и функционисање правила живота у
Ученичком центру
Процес адаптације на нову средину
Адолесценција и проблем одвајања од породице

Учење и
школска
успешност

септембар
септембар
септембар

Изазови живота у новој средини

септембар

Планирање учења и учење по плану
Стратегије учења
Мотивација за учење

април
октобар
новембар

Пажња, концентрација

април

Чиниоци школског успеха и неуспеха

март

Праћење тока и резултата учења
Анализа школског успеха
Помоћ вршњака у учењу

децембар
јануар
фебруар

Слика о себи- како видим себе?
Осећања- препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања

октобар
мај
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Морал и вредности
Здрави стилови живота
Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Укупно тема

фебруар
април

Разумевање важности одржавања хигијене за очување
здравља
Хемијска и нехемијска зависност
Сексуално и репродуктивно здравље
Животне вештине

новембар

Стрес и начини његовог превазилажења
Превенција заразних болести (Коронавирус, грип,
респираторне инфекције)
Ризична понашања и управљање ризицима

новембар
октобар

Безбедно и небезбедно понашање

јун

Организација слободног времена

децембар

Одговоран однос према сопстваном здрављу

новембар

Утицај мас- медија и подстицање критичког мишљења
према њима

децембар

Уважавање различитости, толеранција, поштовање
других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Развој вештина асертивне комуникације
Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Конфликти
Сарадња, тимски рад
Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Породица

новембар

март
април
фебруар

мај

март
мај
април
децембар
март
јун
јун

35

Друга васпитна група
васпитач Јелена Вицо
Све теме планиране годишњим планом рада су и реализоване уз минималне измене
проистекле из промена у школском календару услед погоршања епидемиолошке ситуације.
Две ученице су добиле наградне бодове за учешће и освојене медаље у шаху на
Републичкој домијади, а четири ученице су награђене са по једним бодом одлуком
Педагошког већа за примерно понашање и учешће у слободним активностима у
организацији Ученичког центра. Све ученице II васпитне групе су током целе школске
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године поштовале домска правила, примерно се понашале и посвећено испуњавале школске
обавезе, тако да није изречена ни једна васпитно-дисциплинска мера.
У васпитној групи су биле четири ученице првог разреда, са којима је рађено на
олакшавању процеса адаптације и исходи су били брзо видљиви. Све четири су добро
прихватиле нову средину, кућни ред, узимале су учешће у слободним активностима,
изградиле су сјајне односе са цимеркама (биле су у соби са две матуранткиње). На почетку
другог полугодишта је дошло до проблема у међуљудским односима због динамике и
редоследа одржавања хигијене собе. Створила се поларизација између првакиња и
матуранткиња, што је ескалирало у прекид комуникације између одређених ученица. Са
сваком ученицом је рађено индивидуално на освешћивању њеног доприноса сукобу и
усвајању образаца понашања који би довели до поправљања односа. Одрађена је медијација
на нивоу целог собног колектива. Том приликом су ученице саме договориле правила, која
су требало да омогуће поправљање међуљудских односа и утврђен је временски период
током кога ће се пратити да ли постоји напредак. Неслагање карактера две ученице (једне
првакиње и једне матуранткиње) је довело до даљег продубљивања сукоба и
конфронтације. Са проблемом су упознати стручна сарадница и управник. Постојала је
идеја да се ученице раздвоје, али смо стручна сарадница и ја сматрале да треба одрадити
све претходне кораке покушаја помирења, развијања конструктивнијих образаца понашања
и комуницирања, са циљем превазилажења сукоба, тако да је рађено на томе.
Континуираним саветовањем, праћењем и подстицањем је остварено побољшање. Све
ученице су освестиле свој удео и одговорност за постојећи конфликт и направиле су
искорак из својих позиција, са циљем оствривања побољшања односа.
Већина васпитних тема је обрађена кроз рад у малој групи, најчешће собним
колективима кроз информисање, саветовање, дискусију, упућивање на одређене садржаје и
изворе информација. Тема Поремећаји исхране је изабрана да се ради кроз презентацију и
дискусију са ученицама и том приликом је констатовано да ученице доста знају о
поремећајима исхране, да њихова сазнања већином потичу са интернета, а једна ученица је
са групом поделила искуство своје сестре која се борила са анорексијом, и кроз шта је
пролазила цела њена породица у том периоду.
Кроз индивидуални рад са ученицама су обрађиване теме васпитног рада које
захтевају тај облик реализације, вршено је саветовање, информисање и пружање помоћи у
превазилажењу тешкоћа у адаптацији, учене су методе и технике успешног учења,
развијана мотивација за учење, прављени планови рада, усвајале се методе констуктивног
решавања сукоба, подстицала толеранција и поштовање различитости.
Одржана су три састанка комплетне васпитне групе. Први је био посвећен основним
информацијама везаним за Кућни ред Установе,
неопходности поштовања
епидемиолошких мера везаних за корона вирус, упознавању ученика са постојањем и
улогом Ученичког парламента, избором представника за Ученички парламент,
информисању ученика о Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, информисању и упућивању ученица на постојеће секције у
дому. Други се бавио анализом школског успеха на тромесечју, функционисањем у собним
колективима и учешћем у активностима које организује Ученички центар. Трећи састанак
васпитне групе је био посвећен анализи школског успеха на полугодишту, функционисању
собних колектива, поштовању кућног реда и епидемиолошких мера и учешћу ученица у
активностима које дом организује. Два парцијална састанка васпитне групе су била
посвећена превазилажењу проблема у собном колективу број 5.
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Сарадња са родитељима, посебно ученица првог разреда је била редовна, квалитетна
и подстицајна, на обострану иницијативу. Родитељи су били информисани и укључени у
свим периодима током школске године, са свим текућим догађајима (појава корона вируса
код једне ученице, самоизолација за остале цимерке, сарадња са школом, процес адаптације
на нову средину, тешкоће са којима се ученице индивидуално суочавају, школски успех,
тешкоће у учењу, интерперсонални конфликти у собном колективу, здравствене ситуације
појединих ученица).
Највећи број (87,5%) ученица васпитне групе похађа Ваздухопловну академију и
сарадња са разредним старешинама се одвијала у континуитету, по потреби, на
задовољавајућем нивоу. Размена информација о свим битним променама и запажањима
везаним за ученице се одвијала без тешкоћа.
Теме реализоване у II васпитној групи
Област

Теме

1.1.Конституисање васпитне групе
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

1.2.Права, обавезе и одговорности ученика
1.3.Процес адаптације на нову средину
1.4.Окружење у коме су школа и радна јединица

IX
IX, X
IX

1.5. Долажење до потребних информација
1.6. Изазови живота у новој средини
2.1. Учење као процес и врсте учења

IX
X

2.2. Стратегије учења

XI

2.3. Пажња, концентрација

VI

2.4. Мотивација за учење

VI

2.5. Планирање учења

XI

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха
2.7.Анализа школског успеха на класификационим периодима
2.8.Како побољшати школску успешност
2.9.Професионални развој
3.1. Како видим себе
3.2. Препознавање осећања и изражавање на социјално
прихватљив начин
3.3. Морал и вредности
3.4. Подстицање здравих стилова живота
Животне
вештине

Време
реализациjе
IX

XI

XII
I, IV
X
XII
XII
XII
III
III

3.5. Одговоран однос према сопственом здрављу
3.6. Учење о контрацепцији

III
III

3.7. Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија...)
3.8. Нехемијске зависности (патолошко коцкање, интернет
зависност...)

IV
VI

3.9. Конструктивно решавање сукоба

II
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3.10.Вештина ненасилне комуникације

III

3.11.Утицај вршњачке групе

II

3.12. Утицај мас-медија и критичко мишљење према њима
III

Живот
у
заједници

3.13. Стрес и начини његовог превазилажења

V

3.14. Организација слободног времена

V

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

V

4.5. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
4.6. Активности које организује уредник културно- забавног и
спортског програма и начин учествовања у њима

IV
X
XI
XI
Током
године

Укупно 35 тема

Трећа васпитна група – васпитач Ксенија Мијаиловић
У оквиру треће васпитне групе награђено је троје ученика: В.В. за истицање радом и
понашањем у нашој установи и волонтерско ангажовање у нашој установи, Д.В. за примерно
понашање и несебично помагање вршњацима, ученик Д.А. за учешће у секцији за
стрељаштво. У другом полугодишту је изречено 6 васпитно-дисциплинских мера (5 опомена
и 1 укор пред искључење) услед непримереног понашања према васпитачу, непоштовања
одредаба Кућног реда Установе, неодржавања личне хигијене, хигијене у соби и средине у
целини, затим због понашања ван Ученичког центра које штети угледу Ученичког центра,
као и због теже повреде обавезе ученика – насилничко (електронско) понашање.
Обављан је појачан васпитни рад са ученицима М.Н., Ђ.П., Д.С., Ђ.Л., Н.В. и рађено је на
индивидуалном плану заштите са учеником Д.В.
Предузете мере у оквиру појачаног васпитног рада су: саветодавни разговори са ученицима,
сарадња и договор са родитељима ученика, сарадња и размена информација са стручним
сарадником и појачано праћење понашања ученика. Обављани су индивидуални разговори
са ученицима уз коришћење метода саветовања како би комуницирали са васпитачима на
адекватан начин и како би се придржавали прописаних правила Кућног реда Установе.
Такође је вршен појачан васпитни рад у оквиру васпитне групе и вршњака (састанци собног
колектива). Након свих предузетих активности, ученици су показали позитивне промене у
свом понашању. У оквиру индивидуалног плана заштите за ученика Д.В. сачињен је
оперативни план са различитим активностима, а затим је вршено праћење реализације истог.
Са учеником су обављани индивидуални разговори у циљу развијања свести о непожељним
обрасцима понашања и подстицања за развој емпатије.
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Редовна комуникација са родитељима свих 6 ученика којима су изречене васпитнодисциплинске мере и размена информација са стручним сарадником о променама у
понашању ученика.
Саветодавни рад у малој групи и индивидуални рад са ученицима, уз коришћење метода
поучавања, саветовања, подстицања, информисања. Када је у питању индивидуални рад са
ученицима, доминантне теме и проблематика су везани за неговање опште и личне хигијене
у дому, развој вештина ненасилне комуникације, толеранцију и разумевање, мотивацију за
учење и успостављање и неговање односа са дугима. Са ученицима четвртог разреда
најчешће су вођени информативни и саветодавни разговори о свету занимања и будућим
професијама и пружена им је помоћ у професионалној оријентацији.
Одржано је 5 састанака васпитне групе са следећим дневним редом: права, обавезе и
одговорности ученика у нашој установи, опште и превентивне мере заштите од Корона
вируса, неговање опште и личне хигијене , измирење обавеза плаћања услуга које наша
установа пружа, поштовање Кућног реда Установе, безбедно и небезбедно понашање,
вршњачки односи и компромис, сарадња и тимски рад. Ученицима је више пута указано на
значај одржавања хигијене за њихово здравље, скренута им је пажња на обавезу измирења
дуговања за смештај и исхрану, предочена су им правила Кућног реда Установе и подстицање
тимског рада како би развили тимски дух и разне социјалне аспекте личности.
Редовна сарадња са родитељима свих ученика и разговори о њиховом понашању у дому,
о постигнутом школском успеху и о измирењу обавеза према дому и учесталија сарадња и
договор са родитељима ученика којима је изречена васпитно-дисциплинска мера ради
информисања о предузетим мерама појачаног васпитног рада. Интензивнија сарадња са
мајком ученика Д.В. због проблема у понашању.
Сарадња са разредним старешинама свих ученика поводом анализе школског успеха и
увида у оцене ученика на класификационим периодима. Интензивнија сарадња са разредним
старешинама ученика С.Г. због недовољних оцена и ученика Д.В. због понашања у нашој
установи, као и због смањене оцене из владања у школи.
Већина ученика је задовољна постигнутим резултатима на крају школске године, умеју
да процене сопствени школски успех и узроке тешкоћа, а са мањем бројем ученика је додатно
рађено како би препознали чиниоце који ометају учење и формирали радне навике. Такође,
ученици су оснажени за испољавање социјално пожељних облика понашања.
У периоду од 23.09 – 26.09.2021. године – присуство и излагање теме ,,Суочавање младих са
савременим изазовима друштва“ на акредитованој конференцији у Врњачкој Бањи под
називом ,,Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 10“. Дана
13.12.2021. године – пристуство семинару под називом ,,Превенција прекомерне употребе и
зависности од савремених технологија“.
Вођење секције за стрељаштво и новинарске секције, редовна сарадња са координатором
за стрељаштво и прирема ученика за Домијаду, као и учествовање и активан рад на
осмишљавању домских новина.

Теме реализоване у трећој васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Време
реализациjе
Теме
Организација, функционисање и правила живота у Ученичком септембар
центру
Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
септембар
Процес адаптације на нову средину
септембар
Ефикасно и безбедно коришћење интернета
новембар
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Окружење у ком су школа и наша установа

октобар

Неговање опште и личне хигијене
Долажење до потребних информација

септембар
октобар

Планирање учења и учење по плану

новембар

Стратегије учења

фебруар

Мотивација за учење
Анализа школског успеха на класификационим периодима
Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха
Учење као процес и врсте учења
Праћење тока и резултата учења
Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој

јун
јануар, јун
децембар
мај
октобар
март
јун
април

Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање,
како видим себе
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изржавање осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора), хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија),
сексуално и репродуктивно здравље
Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
Стрес и начини његовог превазилажења
Ризична понашања и управљање ризицима
Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у радној јединици
Одговоран однос према сопственом здрављу (поштовање
прописаних епидемиолошких мера)
Развој вештина ненасилне комуникације у фрустрирајућим
ситуацијама
Организација слободног времена

децембар

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

новембар

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

март

Сарадња, тимски рад

март

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће

мај

март
април
фебруар

мај
новембар
април
фебруар
децембар
април
децембар

фебруар
мај
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Активности које организује Ученики центар и начин
учествовања у њима
Укупно 35 тема

октобар

Четврта васпитна група – васпитач Александар Племић
На основу остварених резултата на Републичкој Домијади (друго место – кошарка), награђују
се 3 ученика из васпитне групе, док је једном ученику изречена васпитно-дисциплинска мера
опомене.
Појачан васпитни рад је обављан са учеником К.П. коме је изречена васпитно-дисциплинска
мера
опомене
Планирано
је
35
тема,
а
исто
толико
је
и
реализовано.
За реализацију тема су од облика васпитног рада коришћени – рад у малој групи и
индивидуални рад, а од метода – упућивање, информисање, вежбање и навикавање, анализа,
сугерисање, саветовање, подстицање, мотивисање, усмеравање, поучавање, превазилажење,
указивање, упознавање, препознавање, решавање проблема, убеђивање, дискусија, сугестија,
организовање.
Што се тиче индивидуалног рада са ученицима издвојио бих рад са ученицима прве године
на адаптацији на нову средину (град, школа, дом). Осим тога, са ученицима једног собног
колектива се целе године радило на подизању свести о важности хигијене у животном
простору, као и о значају поправљања бројних лоших навика и поправљању међусобних
односа између станара собе. Са ученицима – представницима Ученичког центра на
Регионалној и Републичкој Домијади обрађиване су теме фер-плеја и такмичења са другима,
као једног од видова мотивације. Са пажњом су реализоване теме младалачке љубави и
разликовања љубави и заљубљивања, због тога што су два ученика ступила у везу са својим
вршњакињама.
Одржано је 5 састанака васпитне групе, на којима су почетком школске године доминирале
теме адаптације на нову средину и превенције вируса Ковид 19, док су у наставку године
биле актуелне теме анализе школског успеха. Са ученицима завршних година се разговарало
о
наставку
школовања.
Сарадња са родитељима се обављала у стандардном обиму, уз уобичајене теме као што су
праћење успеха и владања ученика у нашој установи и у школи, препоруке родитељима за
помоћ у адаптацији ученика који су по први пут одвојени од породице. 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 васпитнодисциплинске мере која је изречена ученику К.П, разговори су вођени са родитељима
ученика
ради
заједничког
деловања
у
циљу
побољшања
понашања.
Сарадња са разредним старешинама је обављана редовно на класификационим периодима
(полугодиште, тромесечја, крај школске године), али и поводом неких специфичних
ситуација (владање ученика К.П. у школи и дому). 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.
У школској 2021/2022. години био сам задужен за драмску секцију, секцију малог фудбала,
секцију шаха и секцију стоног тениса. Присуствовао сам пробама драмске секције које су се
одржавале у РЈ „Карађорђе“ и РЈ „Змај“, као и на генералним и техничким пробама, затим на
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Регионалној
и
Републичкој
Учествовао сам тиму који се бавио организацијом Републичке домијаде.

Домијади.

Дана 13.12.2021. године, присуствовао сам семинару под називом ,,Превенција прекомерне
употребе и зависности од савремених технологија“.
Закључак:
Сматрам да је у односу на претходне две школске године дошло до нормализације васпитнообразовног процеса у Установи због побољшања епидемиолошке ситуације у вези са
пандемијом вируса Ковид 19. Школска година је протекла уобичајено. Задовољан сам
функционисањем васпитне групе и сматрам да је са њима током школске године обављан
адекватан васпитни рад и да се на све изазове и проблеме одговарало на адекватан начин,
који је у већини случајева довео до решавања проблема. Такође, морам да истакнем и свој
ангажман у вези са прикупљањем, мотивисањем и организовањем ученика коју су
учествовали на Регионалној и Републичкој Домијади, као и ангажман на организацији
целокупног такмичења које је обележило друго полугодиште ове школске године.
Теме реализоване у 4. васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
Организација, функционисање и правила живота уУченчом центру у доба
пандемије

Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину
Адолесценција и проблем одвајања од породице
Окружење у којем су наша установа и школа

септембар
септембар
октобар

Изазови живота у новој средини
Планирање учења и учење по плану

децембар
септембар
октобар

Стратегије учења

мај

Мотивација за учење

новембар

Анализа шк. Успеха на класификационим периодима

фебруар

Пажња, концентрација

јануар

Чиниоци школског успеха и неуспеха

новембар

Праћење тока и резултата учења
Помоћ вршњака у учењу
Чиниоци који ометају учење
Професионални развој
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање: како видим себе
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања на
социјално прихватљив начин
Морал и вредности

фебруар
март
децембар
мај

Неговање опште и личне хигијене , значај у доба пандемије
Учење и
школска
успешност

Време
реализациjе
септембар

октобар

децембар
април
март
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Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Утицај масовних медија и савремених технологија на
формирање вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена (лична и заједничког простора);
хемијске зависности (алкохол, наркоманија)
Нехемијске зависности (патолошко коцкање, интернет
зависност)
Животне вештине: доношење одлука (решавање проблема,
супротсављање притиску вршњака, критичко мишљење)
Стрес и начини његовог превазилажења

март

Ризична понашања и управљање ризицима
Безбедно и небезбедно понашање; превенција повреда и
насиља, безбедност у нашој установи
Организација слободног времена

март
април

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других

новембар

Конструктивна комуникација, узроцима проблема у комуникацији

децембар

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

Сарадња и тимски рад

јун
фебруар

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће

мај

Активности које организује Ученички центар и начини
учествовања у њима
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

април

октобар

мај
мај
април

мај

април

Укупно 35 тема

Пета васпитна група – васпитач Аксентије Васић
У оквиру пете васпитне групе награђено је пет ученика за примерно понашање и
несебично помагање вршњацима и два ученика која су узела учешће на Домијади, један
на Регионалној Домијади, а други на Регионалној Домијади и Републичкој Домијади. Није
било ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама.
Било је потребе за појачаним васпитним радoм са једним учеником, а разлог су биле
здравствене тегобе. Tакође, у марту месецу десио се и један догађај везан за здравствени
проблем овог ученика. Ученик је након догађаја прешао са мајком у приватни смештај,
али се није иселио из Установе, технички се водио као корисник услуга, али није боравио
у нашој установи све до краја маја месеца када је и званично престао да користи наше
услуге. Предузете мере у оквиру појачаног васпитног рада су: пружање подршке у
превазилажењу проблема, сарадња и договор са родитељима ученика, сарадња и размена
информација са школом и стручним сарадником и појачано праћење понашања ученика.
Облици рада за остваривање тема били су рад у малој групи и индивидуални рад, кроз
методе упућивања, саветовања, разговора, мотивисања. Што се тиче индивидуалног рада
акценат је био на мотивисању постизања што бољег школског успеха а такође и на
поштовању прописаних епидемиолошких мера.
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Одржано је 4 састанка васпитне групе од тога 3 групна састанка васпитне групе и један
састанак собног колектива. Теме групних састанака биле су права, обавезе и одговорности
ученика у Ученичком центру, опште и превентивне мере заштите од Корона вируса,
неговање опште и личне хигијене, измирење обавеза плаћања усуга које наша установа
пружа, поштовање Кућног реда Установе,, анализа школског успеха. Тема састанка једног
собног колектива је била узроци међусобног неслагања ученика тог собног колектива и
начин решавања истих.
Комуникација са родитељима одвијала се у циљу информисања о школском успеху,
понашања у дому, увида у здравствено стање ученика и измиривању дуговања.
Интензивнија комуникација одвијала се са мајком ученика са којим је било потребе за
појачаним васпитним радом у циљу информисања о природи здравствених проблема,
прикупљању извештаја, сагласности, терапије, преношења информација о учениковом
стању, информисања о реадаптацији на домски живот, испијању терапије, понашању и
напретку, упућивање у догађај везан за здравствени проблем. Мајка је позвана у установу
исти дан када се одвио догађај везан за здравствени проблем и са њом је обављен разговор
о догађају и наредним корацима у присуству стручног сарадника и помоћника директора
за васпитни рад.
Сарадња са школом одвијала се у циљу стицања увида у понашање ученика у школи,
увида у оцене и школску успешност, обавештавање о здравственом стању ученика,
школски успех и изостанке. Што се тиче ученика са којим је било потребе за појачаним
васпитним радом сарадња са школом одвијала се са школским разредним старешином и
школским психологом у циљу стицања увида о реадаптацији на школске активности
ученика, понашању и школском успеху.
Стручно усавршавање ван установе - 3.12.2021. године – пристуство семинару под називом
,,Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“.
Члан у организацији Републичке Домијаде, као и техничка подршка у истој. Реализована
је и сарадња са Васпитном службом сегмент за културу. Самоиницијативно организован је
одлазак у Музеј савремене уметности на изложбу „Један минут заувек“ аустријског
уметника Ервина Вурма.
Остварено је присуство на састанку са члановима Васпитне службе сегмента за културу
поводом организовања Републичке „Домијаде“, а такође и учешће у својству организатора
појединих активности, координације учесника и као техничка подршка.
Закључак:
Осим ученика са којим је било потребе за појачаним васпитним радом, школска година је
прошла без проблема. Ученици су завршили разред са позитивним успехом и то постигавши
завидне резултате, највише ученика, готово 2/3 постигло је одличан успех, остали врло
добар и један ученик је завршио са једном негативном оценом и имаће шансу да је поправи
у августу. Сугестију за наредну годину што се тиче термина одбојкашке секције - секција
се одвијала сваке друге седмице и ученици из друге смене нису имали могућност да
учествују у истој, те бих предложио уколико наредне године термини не буду сваке
седмице, било би боље да се секција одвија две недеље заредом а затим две недеље да се
паузира како би ученици обе смене могли да учествују у секцији.
Теме реализоване у петој васпитној групи
Област

Теме
Организација, функционисање и правила живота у Установи

Време
реализациjе
IX

Адаптација
на живот

Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину

IX
IX
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у Дому

Ефикасно и безбедно коришћење интернета
Окружење у ком су школа и наша радна јединица

XII
X

Неговање опште и личне хигијене ; спречавање ширења
заразних болести и одговорност према заједници
Долажење до потребних информација

IX

Планирање учења и учење по плану
Трансфер учења
Стратегије учења

X
XII
XI

Мотивација за учење
Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха
Праћење тока и резултата учења
Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање,
како видим себе
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изржавање осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора), хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија),
сексуално и репродуктивно здравље
Развијање еколошке свести и одговорности

II
XI
XII
I
IV
IV
II

Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
Стрес и начини његовог превазилажења
Ризична понашања и управљање ризицима

XI

Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у радној јединици
Организација слободног времена
Развијање културних навика

V

Играј за живот: хемијске и нехемијске зависности

V

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

V

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

XII

Сарадња, тимски рад

VI

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће

VI

Активности које организује Установа и начин учествовања у
њима
Укупно 35 тема

X

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

X

III
IV
II

IV

XI
V

V
V

II
IV
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Шеста васпитна група – васпитач Љиљана Дашић
Број награђених ученика у шестој васпитној групи је четири: П.С. за учешће у E-twinning
пројекту, Ђ.У., М.Б. и Р.Ј. за примерно понашање у дому. У току школске 2021/2022. године
изречене су четири васпитно-дисциплинске мере и то: три укора и једна опомена, с тим у
вези било је потребе за појачаним васпитним радом са четворицом ученика (В.Г., Д.М., Н.Ђ.
И М.С.).
Изречене васпитно дисциплинске мере УКОР тројица ученика су добила због повреде
обавезе - ,,Свако понашање ван Ученичког центра које штети угледу Ученичког центра“.
Индивидуалним радом и радом у малој групи постигнуте су очекиване промене: уважавање
и поштовање правила понашања. За једног ученика је изречена васпитно-дисциплинска мера
ОПОМЕНА због повреде обавезе - ,,Непоштовање одредаба кућног реда Ученичког центра“.
Индивидуалним радом са учеником је постигнута очекивана промена поштовања одредаба
кућног реда.
У току школске године индивидуалним радом и радом у малој групи коришћене су
следеће методе током обрада превиђених тема, и то: упућивање, саветовање, указивање,
поучавање, информисање, праћење, подстицање.
Од месеца децембра био је појачан индивидуални рад са учеником првог разреда у вези
са посустајањем у његовом размишљању о повратку кући, са његовом закаснелом
адаптацијом на колективни смештај, као и услед лошег школског успеха. Такође је била
појачана телефонска комуникација са родитељима ученика и надлежним разредним
старешином. О проблему ученика упознат је и стручни сарадник радне јединице.
Током школске године одржано је пет састанака васпитне групе, теме су биле следеће:
међусобно упознавање ученика, поштовање домских правила понашања, лична хигијена и
хигијена простора у коме бораве, поштовање прописаних епидемиолошких мера
безбедности, анализа успеха на тромесечју, полугодишту и на крају школске године, као и
помоћ у професионалној оријентацији.
Редовна телефонска кореспонденција са родитељима свих ученика о адаптацији на дом,
о здравственом стању ученика, о школском успеху и о правима и обавезама према Ученичком
центру. Посебан акценат је био са родитељима једног од ученика првог разреда због његовог
посустајања у школи и у адаптацији на собни колектив. Заједничким разговором са учеником
уочен је напредак у понашању ученика и побољшан је школски успех.
Сарадња са надлежним разредним старешинама свих ученика путем телефонске
комуникације, смс и вибер порука о понашању ученика и ради увида у успех на
класификационим периодима. У месецу децембру 2021. године присуство и интерактивно
учешће на семинару под називом: ,,Превенција прекомерне употребе и зависности од
савремених технологија“.
У току школске године активно учешће у тиму за E-twinning пројекат у организацији
дома из Ловрана у Хрватској под називом ,,Упознајмо се-културном баштином до
толеранције“. Инструктивним радом са одабраним ученицима (учесницима пројекта) сваког
месеца је на њиховој платформи постављана презентација на задате теме.
Чланство у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања. Едукативним и саветодавним разговором од стране чланова Тима, ученицима
је препоручено да одгледају представе ,,Деца на интернету 2“ и ,,Не играј на Енглезе“ са
циљем да се едукују из истинитих прича и да увиде које опасности вребају на друштвеним
мрежама и свуда око нас. Гледањем ових представа могли су доћи до закључка колико је у
таквим приликама важна улога одраслих (родитеља и васпитача).
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Сарадњом са васпитном службом-сегмент за културу, ученици су своје слободно време
употпуњавали посетама биоскопу, музеју, позоришту и другим културним манифестацијама.
Закључак
У току школске године ученици су имали активан однос према учењу и личном развоју,
већина ученика је успела да постигне оптималан школски успех. Ученици су формирали
активан и конструктиван однос према сопственом психо-физичком и психо-социјалном
развоју.

Теме реализоване у шестој васпитној групи
Време
реализациjе
септембар

Област

Теме
Процес адаптације на нову средину

Адаптација
на живот
у Дому

Организација, функционисање и правила живота у Ученичком
центру(одговорност према заједници)
Права, обавезе и одговорности ученика у дому
Окружење у ком су школа и наша радна јединица
Долажење до потребних информација

септембар

Одговорно понашање за време епидемије и других ванредних
околности(ношење маске, ограничење кретања)
Неговање и одржавање личне хигијене

октобар

Планирање учења и учење по плану

новембар

Методе и технике успешног учења(стратегија учења)

децембар

Мотивација за учење
Пажња, концентрација
Радне навике, како их стећи и развијати
Чиниоци школског успеха и неуспеха
Професионални развој Учење као процес и врсте учења
Анализа школског успеха на полугодишту
Помоћ вршњака у учењу
Праћење тока и резултата учења

децембар
децембар
октобар
фебруар
април
јануар
фебруар
фебруар

Здрави стилови живота(хигијена и остале мере превенције у
току епидемије)
Осећања: емоције и емоционалне тешкоће, изражавање
осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
Стрес и начини његовог превазилажења

септембар

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

новембар
октобар
октобар

новембар

март
мај
децембар
новембар
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Живот
у
заједници

Ризична понашања и управљање ризицима
Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у дому
Организација слободног времена

мај
март

Обележавање значајних датума
Здравствена култура: исхрана и физичка активност
Хемијске и нехемијске зависности
Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

мај
април
март
јун

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

април

Сарадња, тимски рад

мај

Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима
Неговање пријатељства и другарства

март

јун

септембар
јун

април

Укупно 35 тема
Седма васпитна група – васпитач Нина Вукићевић
Седма васпитна група је на почетку школске године бројала 22 ученице, док је на крају
школске године број ученица 21.
Број награђених ученица је 6- новинарска секција, драмски приказ и плес.
Годишњим планом и програмом васпитног рада планирано је укупно 35 тема које су
реализоване у потпуности. Направљена је корекција везана за сегмент “Живот у заједници”,
те уместо теме “Неговање пријатељстава и другарства”, додата и обрађена тема “Подршка
и помоћ особама које имају тешкоће”, у складу са потребама групе. На почетку школске
године акценат је стављен на теме везане за Адаптацију и живот у дому, посебно када се
ради о ученицама прве године. У току првог полугодишта акценат је стављен и на теме
везане за Учење и школску успешност. С обзиром на развој епидемиолошке ситуације,
прелазак на онлајн наставу и на комбиновану наставу, теме су прилагођене ученицима у
потпуности. Акценат је стављен на теме везане за “Одговорности појединца и заједнице за
време епидемије”. У току другог полугодишта више пажње је посвећено темама везаним за
животне вештине нарочито теме везане за стрес и начини превазилажења стреса, нарочито
пред крај школске године.
С обзиром на тежу епидемиолошку ситуацију на почетку школске године, акценат је када
говоримо о облицима рада са ученицима стављен на индивидуални рад са ученицама или
рад у малим групама, док је у другом полугодишту то најчешће био рад у малим групама,
по потреби индивидуални рад са ученицама. Када говоримо о методама рада,
најдоминантније методе у раду са васпитном групом у току школске године јесу биле
разговор , размена мишљења, подучавање.
Што се тиче индивидуалног рада са ученицама према потреби групе у току школске године
теме су и обрађиване. Акценат је стављен на стрес и начине превазилажење стреса са
ученицама прве године, које су биле веома активне када говоримо о школским обавезама,
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тако и о ваншколским обавезама. Са ученицама једног собног колектива рађено је на
постизању што бољих односа унутар собе, међусобном поштовању, бољој и квалитетнијој
комуникацији и толаранцији. Са ученицама које су имале проблем са одређеним
предметима у школи, акценат је стављен на теме везане за мотивацију, учење о школску
успешност. Према потребама собних колектива, теме које су биле обрађене су такође везане
и за комуникацију и однос унутар собних колектива, толеранција и поштовање пара других.
Са матурантима акценат је стављен на “Учење и школску успешност”, како би се ученице
на време спремиле за предстојећи период полагања матурских испита, постизање што бољег
просека на крају школске године, као и упис на факултет.
У току школске године одржано је укупно 4 састанка васпитне групе. Два у току првог
полугодишта, друга два у току другог полугодишта. Теме које су обрађене на првом
састанку васпитне групе јесу везане за поштовање кућног реда дома, договор у вези са
очувањем здравља за време епидемије и избор представника васпитне групе за Ученички
парламент. Теме другог састанка васпитне групе јесте био везан за школске и ваншколске
обавезе и односа унутар васпитне групе и собних колектива. На трећем састанку васпитне
групе посебна пажња је била на анализи школског успеха на крају првог полугодишта и
сумирање утисака везаних за оцене, те и на мотивацију и постизање што бољег успеха у
наредном периоду. Теме на последњем односно четвртом састанку васпитне групе
одржаном у јуну месецу су биле везане за школски успех ученица, разговор са матурантима
и сумирање утисака након положених матурских испита и припрема за пријемне испите.
Редовна телефонска комуникација са родитељима ученица у току целе школске године,
везано за адаптације ученица , школски успех, односима унутар соба као и међу осталим
ученицима унутар радне јединице. По потреби одржано је неколико састанака са
родитељима ученица у просторијама радне јединице. Са родитељима је у току целе године
успостављена коректна, успешна и редовна сарадња.
Сарадња са разредним старешинама свих ученица је била успешна и одлична у току целе
године. Разредне старешине су контактиране у вези са оценама, успехом ученица на свим
квалификационим периодима у току школске године, као и по потреби добра сарадња
везана за давање мишљења у вези са ученицама у школи и у односима са другим ученицима
и професорима унутар школе.
Према Годишњем плану рада и програма васпитног рада, теме планиране за ликовну
секцију и инстаграм секцију у потпуности су реализоване.
Ученице су кроз читаву школску годину показале велико интересовање за постизање што
бољих резултата како у школи, тако и у активностима које организује наша установа.
Ученице су у поправиле школски успех на крају другог полугодишта, матуранткиње су
успешно завршиле и положиле све неопходне испите. Упркос тежој епидемиолошкој
ситуацији на почетку школске године, прелазак на онлајн наставу и комбиновану наставу,
ученице су до краја другог полугодишта постигле одличне и запажене успехе. Велики успех
ученица постигнут је на Регионалној и републичкој домијади од стране ученица које су
учествовале у новинарској и драмској секцији.

Теме реализоване у VII васпитној групи
Област

Теме

Време
реализациjе
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Адаптација
на живот

1.1.Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2.Права, обавезе и одговорности ученика у нашој установи

у Дому

1.3.Процес адаптације на нову средину

Октобар

1.4.Долажење до потребних информација

Октобар

1.5.Корисне сервисне информације

Учење и
школска
успешност

Септембар

Септембар

2.1. Планирање учења и учење по плану

Октобар

2.2. Мотивација за учење

Децембар

2.3. Пажња и концентрација
2.4. Стратегије учења
2.5. Памћење и заборављање

Март
Новембар
Март

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха

Фебруар

2.7. Праћење тока и резултата учења

Децембар

2.8. Вршњачка помоћ у учењу

Мај

2.9. Професионални развој

Јун

2.10. Анализа школског успеха

Јануар

3.1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање
3.2. Осећања, препознавање сопствених и туђих осећања

Новембар

3.3. Социјално прихватљиво понашање: изражавање
мишљења, потреба и осећања
3.4. Хигијена и мере превенције током епидемије

Децембар

3.5. Морал и вредности
3.6. Стрес и начини превазилажење стреса
Животне
Вештине

Септембар

3.7. Болести зависности (хемијске и нехемијске)

Фебруар

Септембар
Март
Април/Јун
Мај

3.8. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема

Новембар

3.9. Ризична понашања и управљање ризицима

Фебруар

3.10. Здрави стилови живота
3.11. Превенција полно преносивих болести

Јун
Децембар/Јун
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Живот
у
заједници

3.12. Организација слободног времена

Мај

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
коминикацији
4.3. Конфликти и решавање конфликата

Мај

4.4. Тимски рад и сарадња
4.5. Успостављање и развијање односа са другима
4.6. Одговорност појединацаи заједнице (за време епидемије)
4.7. Активности које организује Ученикин центар и
учествовање у њима
4.8. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Укупно тема

Април
Децембар/Јун
Јун
Октобар
Новембар
Март
Март
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Осма васпитна група – васпитач Ана Петровић
- Доминантан метод у реализацији тема васпитног рада је био разговор, објашњење,
саветодавни рад и подстицање. Такође, акценат ове године био је и на радионичарском
методу рада у групи са акцентом на вршњачкој едукацији. Рад се одвијао у малој групи као
и индивидуално. Метода подстицања где је циљ био да се ученик информише и да му се
објасне чињенице. Поступци које сам најчешће користила су: излагање, објашњење,
приказивање, интерпретација, демонстрација.
- У индивидуалном раду са ученицима доминантне теме које су биле актуелне за ученице
првог разреда су адаптација на нову средине и што боља организација времена. Такође, ту су
и теме везане за ефикасније учење, методе и технике успешног учења и учење са
разумевањем. Што се тиче ученица четвртог разреда доминантне теме су биле везане за
професионалну орјентацију и избор факултета.За све ученице у току године у оквиру
индивидуалних разговора радило се на подстицању и оснаживању ученица , на рекреативне
активности у слободном времену, на узимање учешћа у раду секција у дому и на важност
што квалитетнијих начина утрошка слободног времена у функцији развоја личности.
- У току школске године су одржана четри састанка васпитне групе и то два у првом и два
у дугом полугодишту. На овим састанцима тема која је обавезно била на дневном реду јесте
школско постигнуће као и стратегије за побољшање – размена искуства у досадашњем
периоду. Остале теме су се мењале у зависности од периода школске године.Разговарали смо
о хигијени, слободним активностима у нашој установи и на Домијади. Ученице су
мотивисане да дају свој допринос и да се укључују у рад секција. Такође су на састанцима
представљени важни правилници у Установи.
- Сарадња са родитељима је остварена у уобичајном ритму и на начин који је устаљен за
одеђени временски период у току школске године. Појачана комуникација и сарадња са
родитељима ученица првог разреда у циљу што боље адаптације, редовна комуникација са
родитељима на класификационим периодима, разговори о оценама и школском постигнућу.
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Посебан рад је остварен са мајком А.К. ученице првог разреда Прве београдске гимназије у
вези адаптације и прилагођавања на часове, као и на бољу социјализацију са децом из
одељења. Такође, појачан рад је био и са родитељима Л.В. Ученица је на полугодишту
прешла из гимназије у Ваздухопловну академију и због потребе полагања диференцијалних
испита и правовременог усклађивања са школом , са оцем је договорена сарадња у вези са
редовним праћењем ученице и разменом информација на недељном нивоу.
- Сарадња са школом и са разредним старешинама протекла је у складу са редовном
динамиком сарадње и разменом информација правовремено како би се помогло ученицама у
превазилажењу препрека и остварењу захтева.
- Стручно усавршавање ван установе :
1) Конгрес васпитача у Врњачкој Бањи од 23.09 до 25.09. 2021.
2) Семинар у РЈ Змај : „Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених
технологија.“
- Остале активности у секцијама, комисијама тимовима:
1) Координатор кошаркашке секције, припрема екипа и учешће на регионалној и
републичкој Домијади.
2) Секција „Здравствени клуб“ организовање трибина, вршњачких едукација и израда паноа
у радној јединици.
3) Секција „Пливање“ – Реализација термина на пливалишту Ташмајдан
4) Рад у оквиру Дисциплинске комисије – члан, записничар
- Кажњених ученица у васпитној групи није било а похваљене и награђене ученице су Ј.Ш
и Л.В. које су учествовале на регионалној и републичкој Домијади у одбојци и поетском
приказу.
- У овој школској години васпитни рад је остварен у складу са планираним. Већи акценат
је на самом почетку стављен на адаптацију ученица првог разреда уз примену
модификованих метода рада као и искуства из претходног периода. Адаптација је протекла
у најбољем реду и све ученице првог разреда су успешно завршиле школску годину. Више
пажње у наредној години се планира у оквиру мотивације ученица за рад у слободним
активностима и учешћа на Домијади,као и благовремена мотивација и разговори на самом
почетку године и увођење ученица у рад секција корак по корак.
Теме реализоване у 8 васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
Упознавање са правилницима и активностима у Ученичком центру

Време
реализациjе
септембар

Неговање опште и личне хигијене
Адолесценција и проблеми одвајања од породице

септембар
октобар

Праћење поштовања правила кућног реда

новембар

Слободно време у функцији адаптације на нову средину
Ефикасно превазилажење стреса поводом одвајања

септембар
септембар

Учење као процес и врсте учења

октобар

Помоћ ученицима у изради ефикасних планова учења

децембар

Разликовање активног и пасивног учења
Улога и значај мотивације у процесу учења

фебруар
март
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Чиниоци који детерминишу учење

новембар

Ефикасно преслишавање
Анализа школског успеха на класификационом периоду
Подстицање редовног и концентрисаног учења
Учење и заборављање

новембар
јун
мај
април

Трансфер учења, појам и врсте

март

Увиђање разлике између здравих и нездравих емоција
Утицај мас медија и савремених технологија на формирање
вредности
Подстицање здравих стилова живота
Разумевање важности одржавања хигијене за очување здравља

октобар
новембар

Подстицање ученика да се баве рекреативним активностима у циљу
превазилажења стреса
Разумевање других и њихових намера и потреба

фебруар

Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса
Активно и пасивно коришћење слободног времена

март
фебруар

Како рећи не вршњацима
Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија)
Разумевање осећања и улоге осечања

април
мај
јун

Толеранција и разумевање

децембар

Како да говоримо и слушамо како би други желели да нас чују и да
разговарају са нама
Разумевање насилне и ненасилне комуникације

април

Подстицање љубави према домовини
Предрасуде и стереотипи

јун
фебруар

У туђим ципелама
Подстицање тимског рада
Моји пријатељи

јануар
децембар
април
мај

Развој вештина аргументоване расправе
Укупно

децембар
март

мај

октобар

36 тема

Девета васпитна група – васпитач Сања Дамјановић
Теме предвиђене Годишњим планом и програмом су реализоване у складу са очекиваним
исходима кроз рад у малој групи и индивидуални рад при чему је наглашена потреба
редовног и концентрисаног учења, организовања заједничког учења кроз међусобно
упућивање једних на друге и пружања помоћи у савладавању школског градива, контроле и
освешћивања сопствених мисли, емоција и поступака, одржавања хигијене заједничких
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просторија, развијања критичког односа према мас медијима, као и прихватања и
уважавања различитости.
Индивидуални разговори са ученицама вођени су са тенденцијом подстицања, упућивања,
информисања, саветовања и освешћивања значајних сегмената личности у циљу подстицања
унутрашње мотивације за јачање самопоуздања и освешћивања личних потенцијала, као и
неговања и развијања међусобног односа прихватања, разумевања и саосећања.
Акценат је био на превазилажењу неспоразума и проблема у комуникацији, потреби
отвореног и искреног односа, контролисању страха и његовом одагнавању кроз сусрет са
догађајима који исти изазивају, али и отворености за садржаје са другачијом тематиком,
подстицању ученика на јачање сензибилетета за пружање подршке и решавања проблема
кроз сагледавање проблема и разумевање потреба других, одржавању хигијене собе и
хигијене заједничких просторија, обавези обавештавања и евидентирања приликом
ваншколских активности, као и редовно евидентирање у Евиденцији одјава.
Са родитељима су обављани разговори о потешкоћама са којима се ученице сусрећу током
реализације школских обавеза, мерама за подизање самопоуздања кроз пружање подршке,
начинима превазилажења постојећих неспоразума у собном колективу и прихватању
различитости, освешћивању емоционалног статуса ученика и начина превазилажења истог,
као и о благовременом измирењу дуговања.
У разговорима вођеним са разредним старешинама тема је била размена информација
везаних за здравствено стање ученица, пружање помоћи у савладавању школског градива и
постизања оптималног школског успеха, као и информисање о оствареном школском успеху
и изостанцима на крају класификационих периода.
Током школске године са васпитном групом су одржана четири састанка са циљем
упознавања ученица са правима и обавезама, потребом поштовања епидемиолошких мера и
одржавања хигијене заједничких просторија, анализом школског успеха, као и испраћај
матураната кроз размену емотивних порука.
Учешће ученица у секцијама и домским активностима изнедрила је три добитнице награда
на Републичкој домијади и пет ученица које су похваљене за свеукупно понашање и
ангажман.
Одржан је и семинар „Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених
технологија“, а домске активности су још реализоване и кроз рад у Дисциплинској комисији,
сарадњу са васпитном службом – сегмент за културу и секцију „Београдски водич“.
Сања Дамјановић

Теме реализоване у _IX_ васпитној групи
Област

Теме

Неговање опште и личне хигијене
Адаптација
на живот
у Дому

Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
Права.обавезе и одговорности ученика
Адаптација, адолесценција и проблем одвајања од породица
Окружење у коме су школа и наша радна јединица
Долажење до потребних информација
Овладавање методама и техникама учења

Време
реализациjе
VI
IX
IX
IX
X
X
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Планирање учења и учење по плану

IX

Стратегије учења

X

Мотивација за учење

XII

Пажња,концентрација

II

Чиниоци школског успеха и неуспеха
Праћење тока и резултата учења
Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој
Слика о себи:самоперцепција, самопоштовање,
самопуздање-како видим себе
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Здрави стилови живота

XI
XI, I
III
XII
V
XI
II
XI

Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема
Утицај мас медија и подстицање критичког мишљења према
њима
Безбедност ученика на интернету
Стрес и начини његовог превазилажења

XII
VI

Подстицање емпатије
Безбедно и небезбедно понашање

VI
V

Ризична понашања и управљање ризицима

IV

Организација слободног времена

III

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
Конструктивна комуникација

II

Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

XII
IV

Сарадња, тимски рад

IV

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима
Учење техника асертивне комуникације

IV
X

III
III

V

V

Укупно 35_ тема
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Закључак извештаја
У школској 2021/2022 у овој радној јединици боравило је 192 ученика.Настава у првом
полугодишту се одвијала комбинавано па је и живот организован у складу са том одлуком.
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 је био на одржавању личне хигијене и хигијене просторија, спречавању
ширења заразних болести, одговорности према заједници,здравственој култури и
превазилажењу стресних ситуација. Вапитачи и стручни сарадници су својим радом у
отежаним условима и ангажовањем допринели стварању позитивне атмосфере и
остваривању позитивних исхода васпитног рада. Ученици су упућивани на што чешћи
боравак напољу и држање дистанце у затвореним просторијама.
Попуштањем
противепидемиолошких мера живот у нашој установи је постао разноврснији и садржајнији.
Ученици су почели активније да учествују у раду секција. Организовани су интерни турнири,
радионице,Регионална и Републичка Домијада,матурско вече и журка.
У току маја и јуна за ученике је организована исхрана по принципу шведског стола.
У току другом полугодишту активно смо се бавили и групним и индивидуалним радом са
ученицима као и праћењем здравственог стања ученика као и превенцијом насиља и
злоупотребом опојних средстава.
У наредном периоду нас очекују радови на уређењу ентеријера ( замена и поправка
дотрајалог намештаја,побољшањем интернет везе, замена кухињског и купатилског
инвентара, кречење и фарбање радијатора...) чиме би се побољшао ученички стандард и
боравак учинио пријатнијим.

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „КАРАЂОРЂЕ“
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 2021/22. године реализоване су следеће
активности :
организовање, руковођење, координирање и контрола свих послова и задатака у
РЈ у условима измењеним због пандемије вируса Covid 19 где је примарни интерес
брига за очување здравља ученика и запослених
-

учешће у изради планова и програма рада Установе који се односи на смештај (како
ученика тако и трећих лица), имајући у виду поштовање свих мера заштите, као и допуна
Годишњег извештаја о раду
- координација рада свих запослених у циљу ефикаснијег извршавања радних задатака
-

формирање комисије за упис ученика, праћење рада комисије и израда ранг листе.
припрема објекта за пријем ученика за нову школску годину
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-

-

координација свих активности у вези пријема ученика
председавање седницама Педагошког већа,праћење спровођења закључака и одлука већа
(одржано укупно 10 седница)
остваривање активности везаних за стручно усавршавање запослених (из разумљивих
разлога углавном се базирало на интерном стручном усавршавању)
контрола опште хигијене и поштовања мера, као и континуирано одржавање домског
дворишта
сарадња са стручним сарадником – педагогом (сугестије, решавање проблема из области
праћења и вредновања васпитног рада, стручног усавршавања запослених,отклањање
неприхватљивих понашања и сл.).
сарадња са координатором за васпитни рад (информисање о свим текућим активностима у
дому, консултације,саветовање)
сарадња са директором , заменицом директора и помоћницима директора (сугестије,
проблеми у раду и решавање истих).
сарадња са Централном библиотеком (континуирано током године реализација планираних
активности у библиотеци РЈ, тематски или по потреби ученика)
сарадња са Васпитном службом- сегмент за културно-забавне и спортске активности
(нарочито је интензивирана током организације и реализације Домијаде)
сарадња са службом за попуну капацитета (континуирано током године везано за смештај
трећих лица у апартманима или собама)
сарадња са родитељима ученика (по потреби, на захтев васпитача, самих родитеља или
мојом иницијативом)
сарадња са ученицима (активно учешће у раду Ученичког парламента, сарадња са
комисијама, тимовима и секцијама у РЈ.
сарадња са другим установама (школама, полицијом, комуналним службама, другим
домовима) у циљу побољшања животних и радних услова у нашој установи.
у сарадњи са васпитним и осталим особљем у РЈ рад на побољшању квалитета живота
ученика (естетско уређење дома, дворишта, теретане на отвореном)
изналажење начина за превазилажење проблема везаних за недостатак радне снаге (честа
боловања и одсуства запослених)
сарадња са осталим домовима ученика у Београду и Србији (међудомска дружења).
израда планских докумената и извештаја о раду, службених белешки по потреби
учешће у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и
занемаривања.
учешће и допринос у раду Колегијума Ученичког центра Београд
Управник:
Марина Станковић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА
Рад Педагошког већа одвијао се према Плану и програму рада за школску 2021/22. годину.
Све планиране активности успешно су реализоване о чему постоје записници са седница
Педагошког већа. Одржано је 10 редовних седница Педагошког већа, ванредних седница није
било.
На седницама Педагошког већа расправљало се о следећим темама:
-

припреме за пријем ученика у Установу у условима пандемије (организациони, технички
услови)
усвајање распореда рада васпитача
подела рада васпитача (васпитне групе, секције, комисије, тимови )
вођење педагошке документације (континуирано праћено и периодично указивано на
пропусте и потребе за допуном током школске године )
актуелни адаптивни проблеми ученика (анализа по васп.групама током септембра и октобра
обавезно , током године по потреби)
упознавање Већа са ев.здравственим и другим проблемима ученика по васпитним групама
(терапије које узимају, сагласности родитеља и сл.)
динамика и организација рада секција у условима пандемије- повремени извештаји о раду
дисциплинске мере- редовни извештаји дисциплинске комисије
хигијена у РЈ ,оплемењивање животног простора и дворишта објекта; награде ученицима као
подстицај за најуредније собе током првог и другог полугодишта
однос према домској имовини- извештај комисије за штету (праћење промена нарочито након
боравка већих група гостију у дому)
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
припреме за упис у РЈ, формирање уписне комисије
похваљивање свих ученика са одличним успехом, као и оних који су својим понашањем и
укупним ангажманом допринели унапређењу живота и рада у нашој радној једници.
интерно стручно усавршавање у циљу побољшања васпитног рада (према унапред утврђеном
плану)
Oдржане теме стручног усавршавања на Већу :

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, број 81/2017 и 48/2018), у оквиру
пуног радног времена васпитачи и стручни срадници имају обавезу да у школској години у
установи у којој раде остваре 44 сата стручног усавршавања.
У складу са наведеним Правилником у РЈ су током године у оквиру рада Педагошког већа
организоване и реализоване различите теме интерног стручног усавршавања којима су у
складу са распоредом рада присуствовали углавном сви васпитачи.
1. Извештај са „Конференције о васпитном раду“одржане у Врњачкој Бањи- васпитач Сузана
Николић (септембар)
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2. „Позитивна психологија- могућности примене у домовима ученика“- стручни сарадник
Данијела Илић (септембар)
3. „Препознавање сопствених и тужих осећања“- васпитач Миона Ерцег (октобар)
4. „Стрес и начини његовог превазилажења“- васпитач Данило Шћекић (октобар)
5. „Образовање у Финској“- васпитач Дина Илић (новембар)
6. „Анализа анкете о вршњачком насиљу“- стручни сарадник Данијела Илић (децембар)
7. „Репродуктивно здравље младих“- васпитач Александра Вујновић (децембар)
8. „Задовољство послом“- васпитач Гроздана Гаћеша (децембар)
9. „Проблем незадовољства- зашто никада нисмо задовољни постигнутим?“- васпитач Немања
Марковић (фебруар)
10. „Читав живот је јога“- васпитач Јасминка Чолић (март)
11. „Конфликти и њихова двострука природа“- васпитач Милица Петровић (март)
12. „Извештај са конференције о васпитном раду“- стручни сардник Данијела Илић (март)
13. „Подстицање критичког мишљења код ученика“- васпитач Ана Јаблановић (април)
14. „Анализа анкете о задовољству домом“- струни сарадник Данијела Илић (април)
15. „Социјална анксиозност у адолесценцији“- васпитач Александра Копања (мај)
16. „Подстицање креативности“- васпитач Јована Михајловић (мај)
17. „Успостављање, неговање и развијање односа са другима“- васпитач Маја Пуповић (јун)
18. „Деца нам пате од недостатка природе“- васпитач Горан Рашић

Управник:
Марина Станковић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА РЈ „КАРАЂОРЂЕ“
Ученички парламент РЈ Карађорђе конституисан је 07. 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 Установе
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 РЈ, а затим упознато са сопственом улогом и
одговорностима. Изабрани су и представници Тима за заштиту ученика од
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 . Овај
тим је оформљен непосредно после конституисања Парламента.
У овој школској години одржана су 4 састанка Ученичког парламента и на њима је
дискутовано о темама предвиђеним програмом и планом за 2021/22. годину. Ученици су
били информисани о школским успесима на нивоу РЈ резултатима истраживања
(задовољство корисника услугама наше установе, изложеност ученика насиљу),
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 нашој радној
јединици (препознавање двосмерне улоге представника у комуникацији са васпитном
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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
нашој установи и ван ње . 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 матурске прославе и ученичке журке.
Стручни сарадник педагог
Данијела Илић
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИДРЖАВАЊА ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА
У складу са епидемиолошком ситуацијом актуелном у последње две школске године,
сматрали смо да би формирање овог Тима могло значајно допринети очувању здравља, како
ученика тако и запослених. Испоставило се да је то била добра одлука. Пружена је могућност
ученицима да партиципирају у праћењу и контроли мера тако што ће давати предлоге,
указивати на слабе тачке и пропусте. Трудили смо се да на овај начин ублажимо притисак
који нам је свима донела пандемија.
Континуирано и посвећено радило се пре свега на превентивним мерама, на мотивисању
ученика да их доследно поштују због бриге за сопствено ,а и туђе здравље.
Током првог полугодишта, у сарадњи са ученицима направљен је пано „Паметно против
епидемије“.
Уместо закључка, само констатација да се упркос појединачним појавама заражених ученика
и запослених, веома ретко дешавало да се зарази још неко из ближег окружења.
Одговорност, дисциплина и посвећеност свих остала је на веома високом нивоу до самог
краја борбе са пандемијом.

Реализатори:
Александра Вујновић
Јована Михајловић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим се није састајао ради интервентних активности, али је имао велики број превентивних
активности, током ове школске године. Његов рад почео је формирањем Тима, на првом
састанку Парламента ученика, након чега је он проширен Тимом за вршњачку медијацију,
формираним у октобру месецу, уз помоћ председнице парламента и групних васпитача.
Састанци овог тима одржавани су редовно, у виду радионица, којих је током школске
године било седам. У већини активности тима за вршњачку медијацију, поред педагога
ангажовала се и васпитачица Ј.М. У активностима Тима за заштиту ученика активно су
учествовали чланови тима – васпитачи, управник и стручни сарадник.
Тим је узео учешће у подсећању васпитача на важан, донекле скривен проблем вршњачког
насиља те је договорено да други састанак васпитне групе има је за тему превенцију насиља
и упознавање са Протоколом о поступању у случају насиља. Ова активност је реализована
током октобра и новембра у свих 14 васпитних група. Васпитачима су дати на коришћење
едукативни материјали за ученике у виду кратких филмова („Мекушац“, „Не газите туђе
снове“, „Дан толеранције“, „Једнаки“, „Ко ће зауставити вршњачко насиље“, „Стоп
вршњачком насиљу“).
Васпитачи који воде спортске слободне активности у РЈ посебно су били активни у
превенцији вршњачког насиља ове године, организујући више спортских турнира и
такмичења (стони тенис, фудбал, одбојка), затим спортски полигон у дворишту РЈ, све како
би се тимови дечака и девојчица заједно борили за симболичне награде и сарађивали, али и
храбрили супротстављени тим и учили фер-плеју у спорту.
Тим за заштиту ученика је учествовао у обележавању међународних празника, а први од
њих био је Дан љубазности. Осмишљене су и илустроване поруке љубазности, постављене
на паное широм дома, како би ученици могли слободно да их узму и њима улепшају дан
себи или неком себи драгом. Такође, одржана је педагошка радионица о љубазности, са
васп. Ј.М. На овој радионици са ученицима је разговарано о спонтаним чиновима
љубазности, презентован је кратак спот „Kindness boomerang / One day“, ученици су
извлачили картице са мотивационим порукама и затим сами осмишљавали поруке
љубазности које ће на шареним папирићима представљати зраке сунца (направљеног у
оквиру Креативне секције). О радионици је написан пратећи текст за сајт установе.
Следећи празник који је Тим обележио био је Дан толеранције, заједно са чланом Тима
васпитачицом Д.И. која је са ученицима направила пано: „Нека цвета 1000 цветова“. Овај
рад и пано као резултат треба да подстакне ученике да и људе посматрају као разнобојне,
различите цветове, који су лепи управо због своје оригиналности и специфичности.
Васпитачи су мотивисани да у оквиру својих слободних активности са ученицима обележе
међународне празнике: Дан љубазности, Дан толеранције и Дан дечјих права. Васпитачима
су постављени на коришћење едукативни филмови које ће погледати са својим ученицима,
као увод у дискусију о темама борбе насиља и развоја толеранције. Након недеље празника,
своје активности описали су у текстовима за сајт установе.
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У сарадњи са васпитном службом, ученике је члан Тима А.В. водила на представу „Деца на
интернету 2“ и након представе разговарала о утисцима и мишљењима ученика о овој
актуелној теми.
Током децембра, традиционално је спроведена Анкета о вршњачком насиљу, а одговори
ученика РЈ анализирани су и презентовани у виду презентације на седници педагошког већа.
У фебруару је обележен Дан розе мајци – дан борбе против вршњачког насиља, заједно са
члановима Тима Д.И. и А.В. Панои у облику розе мајци, са одговарајућим порукама,
направљени са ученицима, постављени су у ходницима дома. Активности је пратио текст
за сајт Установе.
Коначно, ученици су се у великом броју одазвали присуству на предавању Катарине Јонев:
„Безбедност деце на интернету“, у организацији установе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Ученици чланови тима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци реализовали су
са стручним сарадником и васпитачицом А. В. презентацију „Опасности нових дрога“ за
ученике наше радне јединице. Ученицима су том приликом приказани делови документарне
емисије „Помери по мери“ о свеобухватном (физичком, психичком, социјалном..) утицају
дрога на младе.
Члан тима Г.Р. је у сарадњи са Црвеним крстом Звездара за ученике организовао трибину о
превенцији болести зависности: „Боље ниједном него једном“, у марту месецу.
Такође, васпитачи и педагог, чланови Тима организовали су квиз и радионицу „Алкохол и
млади“, којој се одазвао велики број ученика.
Извештај Тима за вршњачку медијацију
Овај тим за циљ има оспособљавање ученика да правилно реагују као сведоци ситуација
насиља, да оснаже актере и понуде им алтернативне и конструктивне начине решавања
конфликата. Да науче да прихватају себе и друге и у свим различитостима успеју да пронађу
заједнички језик. Битан предуслов је да умеју да препознају насиље и ситуације у којима је
потребно потражити помоћ.
На првој радионици присуствовала су и два васпитача. Разговарано је о темама вршњачког
насиља, облика насиља, карактеристикама нападача и жртве насиља, улогама медијатора и
начина поступања у ситуацијама које су потенцијално конфликтне; Пратећи текст
активности написан је за сајт Установе.
Кроз другу радионицу обрађене су и теме: предрасуде и стереотипи и како се борити против
њих, лични идентитет и богатство различитости као основа за толерантне и конструктивне
међуљудске односе.
Трећи састанак у фебруару, одржан је на тему комуникације, њених елемената и препрека у
њеном току, а ученицима је дат и материјал о принципима успешне комуникације.
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На два састанка у марту разговарано је о конфликтима, његовим исходима, анализиране су
свакодневне ситуације ученика, а ученицима је дат и упитник о начину решавања
конфликата. Освешћиван је Ти говор и вежбан Ја говор. Сумирано је шта све олакшава
комуникацију (активно слушање, асертивност или Ја поруке). У последњој радионици је
активно учествовала васпитачица Ј.М. Ученици су дали своје мишљење о учешћу у обуци за
овај тим која је за њих и забавна и корисна и то је постало саставни део презентације о Тиму
за медијацију, представљене на Конференцији о васпитном раду на Копаонику.
Шести састанак тима у априлу одржан је на теме: Откривање себе, својих особина,
вредности, запажање и прихватање да се и туђе вредности и особине разликујуод наших, али
не утичу на наше односе. Ученици су се вежбали у претварању Ти порука у ја поруке, кроз
активност „Мост“ у комуникацији са различитим улогама у активности „Журка“, јачали своју
флексибилну чврстину ставова кроз активност „Уземљење“. Разговарано је о томе шта чини
доброг медијатора и подељен им је материјал као подсетник.
Седми састанак у мају фокусирао се на прављење плана рада тима. Ученици су давали
предлоге као што су постављање кутије за питања, постављање лепих и корисних паноа на
сваком спрату, као и имена чланова тима којима могу да се обрате у случају недоумица и
проблема у међуљудским односима, затим прављење инстаграм страница за одговоре на
питања и коначно осмишљавање тематских вечери са филмовима и дискусијеом. Наравно,
оно на чему је инсистирано је да ученици на своју околину утичу својим Ја, сопственим
примером, на првом месту – променом начина гледања на односе са другима и приступа
конфликтима када се појаве, тежњом ка унапређењу односа и веровањем да на то имамо
значајан утицај, разумевањем покретача понашања (потребе) и учењем нових начина
комуникације који су конструктивнији (активно слушање, асертивност).
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ДИСЦИПЛИНСКУ ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

1.
2.
3.
4.

Комисија је у школској 2021/2022. години радила у саставу:
Гроздана Гаћеша, председник
Маја Пуповић, члан
Данило Шћекић, члан
Сузана Николић, члан (након преласка колеге Д. Шћекића у другу радну јединицу)
Рад Комисије заснивао се на Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Ученичког центра Београд. Комисија је увек радила у пуном саставу и све одлуке су доенете
једногласно. Током школске године одржано је 14 расправа на којима је процесуирано 28 ученика ,
двоје ученика је дисциплински одговарало у два наврата због поновљених повреда обавеза. Изречено
је:

•
•
•

16 опомена
7 укора
7 укора пред искључења
Од 28 ученика којима су изречено васпитно - дисциплинске мере, 12 ученика је првог разреда,
7 другог, 4 трећег и 5 ученика четвртог разреда. Од седам мера укора пред искључење, три су
изречене ученицима првог, три другог и једна ученици четвртог разреда, а мере су изречене
на основу члана 6, став 1, тачка 12 (за пет ученика) и члан 6, став 1, тачка 3 (за два ученика).
Што се полне структуре тиче, било је 19 дечака и 9 девојчица а код изреченим мера укора пред
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искључења 5 дечака и 2 девојчице. Од покретања дисциплинског поступка, током расправа,
као и у процесу доношењу одлука, чланови комисија су настојали да спознају све околности
које су довеле до повреде обавеза и неопходности изрицања дисциплинске мере како би она
била примерена и правична. Циљ је био њено изрицање позитивно утиче на промену
понашања ученика и његово сазнање да је неадекватно поступио. Дакле, изрицање мера није
имало казнени карактер.
У свом раду чланови Комисије интезивно су сарађивали са васпитачима, стручним сарадником
и управником РЈ као и родитељима ученика када је то било неопходно. У једном случају због
неодазивања родитеља ученице на расправу стручни сарадник је присуствовао следећој
расправи као заступник ученице о чему је обавештен надлежни Центар за социјални рад. У
домену правних недоумица веома успешна била је сарадња са Правном службом Ученичког
центра Београд.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ
Током школске 2021/2022. године Комисија за штету се састала 7 пута како би се
констатовале новонастале штете и евидентирале исте. Комисија је практиковала да изврши
увид у потенцијалне промене и недостатке посебно након боравка гостију. Све уочене штете
у собама и заједничким просторијама прецизно су обележене у предвиђеним обрасцима.
Најчешће штете које су констатоване: мала улубљења на вратима, расклимани кревети и
мердевине, оштећење инвентара у тоалету (држач за тоалет папир, водокотлић, туш, даска за
wc шољу, стаклена полица), неисправан механизам на роло завесама, лампе (расклимане или
недостаје у појединим собама).
Ученици су упознати са процедуром пријаве новонасталих кварова како би у што краћем
року надлежни одреаговали и радили на њиховом уклањању.
Комисија за штету је након утврђених промена наложила одговорном ученику да наплати
исту. Ове школске године извршене су две наплате за накнаду штете – оштећење мешача на
туш батерији и у прописаном року ученици су регулисали потражњу.
Реализатори:
Јована Михајловић
Ана Јаблановић
Данило Шћекић до 16. 05. 2022.
Милица Станковић Буторајац од 16. 05. 2022.
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Извештаји о раду васпитача са васпитном групом
I васпитна група
Чолић Јасминка
Од 22 ученика, два ученика су награђена а једном ученику је изречена васпитно дисциплинска мера. Појачан васпитни рад је био примењен на два ученика где су били
укључени и родитељи, а метода рада био је разговор, упућивање, указивање и надзор. Док
у индивидуалом раду са ученицима доминантне теме су биле ,,Здрави стилови живота”,
,,Организација слободног времена”, ,Стратегије учења”, ,,Безбедно и небезбедно
понашање” и ,,Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса”.
Најчешћи методе рада су биле информисање, упућивање, разговор и подстицај.
У школској години 2021/2022. одржано је 4 састанка васпитне групе. На састанку васпитне
групе ученици су упознати са начином живота у колективу, о њиховим правима и
обавезама, а акценат је стављен на организацију живота у колективу током пандемије. На
сваком састанку ученицима је скренута пажња о значају организације учења и такође смо
дискутовали о школском успеху и стратегијама за побољшање истог.
Сарадња са родитељима је ове школске године била успешна и редовна, родитељи су
прихватили сугестије и савете, а комуникација се водила путем телефона. Интезивнија
комуникација је била са појединим родитељима ученика који су долазили на разговор у
циљу даљег договора о начину превазилажења животних тешкоћа.
Сарадња са школом је била континуирана, и у договору са одељенским старешинама и
предметним професорима успешно смо долазили до решења и побољшања школске
успешности ученика. Учесталија сарадња и комуникација је остваривана на сваком
класификационом периоду.
Стручна усавршавања ван Установе:
Семинар: ,,Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија” –
учесник, 13. 12. 2021. године
Ове школске године водила сам секцију Јоге, ликовну секцију и остварила сам и сарадњу са
уредником за културно - образовни програм.

Закључак извештаја
Школска 2021/2022. година и поред потешкоћа услед промена модела наставе и саме
организације живота у колективном смештају због пандемије, ученици су на нашу
иницијативу учествовали и у ваннаставним активностима у великом броју и веома успешно
завршили школску годину.

Теме реализоване у првој васпитној групи
Област

Теме

Време
реализациjе
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Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
2.Права,обавезе и одговорности ученика у Установи
3.Процес адаптације на нову средину
4.Окружење у коме су школа и наша установа

септембар

5.Долажење до потребних информација

септембар

1. Стратегије учења

децембар, фебруар

2. Мотивација за учење

март

3. Пажња, концентрација

децембар, фебруар

4. Праћење тока и резултата учења
5. Помоћ вршњака у учењу

новембар
мај

6. Професионални развој

април

7. О памћењу и заборављању
1.Слика о себи – самопоштовање, самопоуздање
2.Осећања – препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
3. Морал и вредности
4. Здрави стилови живота

мај
март
новембар

5. Стрес и начин његовог превазилажења
6. . Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда
и насиља, безбедност у нашој установи
7. Учење о контрацепцији и репродуктивном здрављу
8. Организација слободног времена

9.Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса
10. Љував и заљубљивање
1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других
Живот
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
у
комуникацији
заједници
3.Успостављање, неговање и развијање односа са
другима
4. . Подршка и помоћ особама које имају потешкоће
5. Активности које организује дом и начин учествовања
у њима
6. Моји пријатељи
7. Предрасуде и стереотипи
Укупно 29 тема

септембар
октобар
октобар, април

јун
октобар, јануар,
фебруар
децембар
новембар,
децембар
децембар
фебруар, јун
март, мај
април
новембар
март
октобар, април
март
септембар
јун
мај
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II васпитна група
Гроздана Гаћеша
Ове школске године награђено је 11 ученика друге васпитне групе, док ниједном ученику
није изречена васпитно - дисциплинска мера.
Преовлађујући облици рада са ученицима били су индивидуални рад и рад у малој групи.
Најчешћи повод за индивидуални рад са ученицима било је извршавање школских обавеза и
како да се то чини на што ефикаснији начин. Разговарано је о стварању и примени ефикасних
стратегија учења, подстицано је стварање и одржавање радних навика, нарочито у условима
честе измене модела наставе у школи због епидемије вируса Covid – 19. Ученици су
подстицани да реално сагледавају сопствене могућности и оптимално их користе, упућивани
су да међусобно сарађују и да помажу једни другима. Чести садржаји разговора били су
усмерени ка смањењу стреса узрокованог овако сложеном ситуацијом. Ученици су
мотивисани да се укључују у рад секција у дому и у остале културно -образоване активности
које су организоване у нашој установи.
Током другог полугодишта одржано је неколико радионица (едукативне, дискусионе) о
репродуктивном здрављу са циљем да се код ученика развије свест о потреби одговорног
понашања према сопственом здрављу.

•
•

Са ученицима је одржано пет састанака васпитне групе на којим са они упознати са начином
живота и рада у дому, и њиховим правима и обавезама као и активностима које дом
организује како би они квалитено и садржајно прводили своје слободно време. Разматрано је
постигнуће ученика у школи на класификацијама и анализирани су чиниоци који су утицали
на постигнуте резултате. Разматрано је који су најчешћи разлози недостатка мотивације за
учење и како да се таква стању превазиђу.
Сарадња са родитељима ученика најчешће је остваривана путем телефонских позива и
порука. На почетку школске године интезивнија је била сарадња са родитељима ученика
првог разреда у вези са њиховом адаптацијом на живот у дому и нову школску средину.
Током школске године акценат те сарадње био је на праћењу извршавања школских обавеза
и развијања радних навика и заједничко интереовање и пружања подршке ученицима када ти
резултати буду испод очекиваних. Сарадња је била значајна и код превазилажења извесних
животних криза (ученице В. М. и А. Ђ.) и здравствених тешкоћа ученика.
Сарадња са школом опредељивала је епидемиолошка ситуација тако да је доминирао
телефонски контакт са стручним сарадницима и разредним старешинама и увид у
електронски дневник ученика.
Стручна усавршавања ван установе:
Семинар: ,,Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија” –
учесник, 13. 12. 2021. године
Вебинар: ,,Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих
понашања ученика” – учесник, 28. 12. 2021. године
Током ове школске године била сам председник Комисије за дисциплинску и материјалну
одговорност ученика у Ученичком центру Београд, радна јединица ,,Карађорђе”. Заједно са
колегиницама сам водила секције: Креативна радионица, Библиотечка сеција а остварила сам
и сарадњу са уредником за културно - образовни програм.
Рад у секцијама
Ове школске године учествовала сам са колегиницама А.К. и Ј.М. у планирању и раду
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Креативне секције.
Закључак извештаја
Иако је и ове школске године ситуација у вези са епидемијом Covid – 19 била сложена,
ученици су исказали завидан степен заинтересованости да остваре што бољи школски успех
али и да обогате социјални аспект живота у нашој установи. Овакав однос је повољно утицао
на њихово ангажовање у активностима које Установа
организује, тако
да је
заинтересованост за укључивање у рад секција и едукативних активности био веома
задовољавајући.
Теме реализоване у другој васпитној групи
Време реализациjе
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Теме
1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
2.Права,обавезе и одговорности ученика у Установи
3.Процес адаптације на нову средину

септембар
септембар
октобар

4.Окружење у којем су школа и наша установа

септембар

5.Долажење до потребних информација

октобар

1. Учење као процес и врсте учења

октобар

2. Планирање учења и учења по плану

новембар

3. Стратегије учења

фебруар

4. Мотивација за учење
5. Пажња, концентрација

децембар
септембар

6. Чиниоци школског успеха и неуспеха

март

7. Подстицање стварање радних навика
8. Праћење тока и резултата учења

март
новембар, јануар,
април, јун
мај
мај
октобар
новембар

9.Помоћ вршњака у учењу
10. Професионални развој
1.Слика о себи – самопоштовање, самопоуздање
2.Осећања – подстицање емпатије
3.Разликовање љубави од заљубљивања
4. Морал и вредности
5.Здрави стилови живота
6.Важност одржавања хигијене и одговоран однос према
сопственом здрављу и здрављу других
7. Учење о контрацепцији и репродуктивном здрављу
8. Животне вештине: доношење одлука
9. Стрес и начин његовог превазилажења
10. Ризична понашања и управљање ризицима
11. Безбедно и небезбедно понашање
12. Организација слободног времена

мај
фебруар
април
септембар
децембар
децембар
мај
јун
април
март
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Живот
у
заједници

13. Развијање културних навика и подстицање
рекреативних активности ученика
1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
3.Успостављање, неговање и развијање односа са
другима
4. Конфликти и стилови поступања у конфликтима
5. У туђим ципелама

децембар и јун

6. Сарадња и тимски рад
7. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће
8. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима

фебруар
фебруар
март

април
март
октобар
децембар
новембар

Укупно 36 тема

III васпитна група
Александра Вујновић
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 а такође дали допринос да и
Р.Ј. Змај буде окружен лепим зеленилом.
ИЗРЕЧЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ:
Један укор: Ј.С.
Похваљени ученици: М.Б.;Ј.М.М.М.Ђ.Т.А.М.
ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД
Посебан акценат у индивидуалном раду стављен је на резултате које су постигли матуранти
као и саветодавни рад кроз подстицање, похвале,понављање-вежбање наученог,које су
постигли у припремама за матурски рад и припреме за факултет (пример ученика Ј.М;
Грађевински факултет;М.М,М.А.- Медицински факултет;С.М.,Ђ.Т.-Фармацеутски
факултет). Посебно похваљени матуранти за континуран рад, посвећеност у циљу што боље
припреме за изабрани факултет(медицински,фармацеутски,грађевински).
Више разговора на тему“ Развијање сензибилитета за подршку особама(ученику) са
тешкоћама у окружењу“ реализован је како са учеником К.Л. који има потешкоће, тако и са
цимерима из собе у циљу подстицања и укључивања ученика у заједницу као и кроз спортске
активности. Ангажован и педагог РЈ као и колега који води спортске секције-кошарку и
фудбал. Ученик показао интересовање за укључивање у кошаркашку секцију.Резултати нису
у потпуности заживели због честих прекида у раду школске наставе и живота у дому.На исту
тему давана је подршка ученици С.Т кроз индивидуални рад али и рад са собним колективим
у циљу оснаживања и осамостаљивања ученице(ученица посвећена ангажовању у секцији
стрељаштво са изузетним резултатима и почела да се бави рекреацијом у теретани).
Други пример је ученица Л.А. која због базичног обољења(излечена леукемија)није била
редовно у дому због честих здравствених контрола у Италији као и респираторних
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инфекција.Због нередовне наставе и здравствених контрола ученица праћена кроз
континуирану сарадњу са мајком и разредним старешином Едисом Муратијем из
Медицинске школе. 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 неуролошких и кардио прпблема (сталне главобоље и
висок притисак.Након дужег и свеукупног испитивања закључено је да ученик може
наставити са свакодневним активностима ,редовно користи терапију и јавља се на контроле(у
међувремену промењена терапија).
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 Установе(музеји,позоришта,биоскопи ..).У начину реализације планираних тема
доминантан облик рада био је рад са групом и индивидуални рад, а методе су биле
разноврсне:саветовање,упућивање,информисање,монолошкодијалошка,указивање,праћење,поучавање,сугерисање и други.
САСТАНЦИ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
У 2021/2022. реализована су четири 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; Праћење тока и резултата учења;Aнализа успеха на
квалификационим периодима.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Редовна сарадња са мајком Л.А у вези здравствених контрола у Италији и у Институту за
мајку и дете као и изостајања са наставе из истих разлога.Размена информација са мајком
ученика М.М. у вези нових испитивања након епизода са повишеним притиском и
главобољом.Стални контакти и са мајком П.Т. у вези уринарнарне инфекције и дуго праћено
задржавање ешерихије у уринарном тракту (промена антибиотика).У току целе школске
године са великим потешкоћама (стална упозорења, опомене) са оцем Ј.К.,Ј.С.,Ј.М (228 ) у
вези дуговања за дом (често слати телеграми као опомена за дуговање).Тежа реализација
наплате дуговања била је и са родитељима С.Т. и П.Т. Чести контакти са оцем И.А (105) 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 узајамним 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 разредним
старешинама Медицинске школе(Ј.М.Е.М),разредни старешина Грађевинско –техничке
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школе К.Б. у вези успеха на класификационим периодима, Сарадња и са другим предметним
наставницима и разредним старешинама у току школске године.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
Екстерно стручно усавршавање организовано је у дому Змај 13.12.2021 на тему-„Превенција
прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“.
САРАДЊА СА ВАСПИТНОМ СЛУЖБОМ – КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Све активности реализоване у сарадњи са Ученичким центром пропраћене су текстовима и
сликама организованих активности.Као координатор за културне активности сваког месеца(
до 25.) давала сам предлоге Ксенији Бурзан за актуелна културна дешавања(позоришне
представе, изложбе,концерти,филмске представе и др.).
ТИМОВИ
У овој школској години била сам члан Тима за праћење поштовање епидемиолошких
мера(израђен је пано „Паметно против епидемије“-23.11.2021)
Такође сам и члан Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља,злостављања и
занемаривања(Обележавање дана борбе против вршњачког насиља ДАН РОЗЕ МАЈИЦА
23.о2.2022-постављен пано (ангажовано 13 ученика),
Организован одлазак на позоришну представу „Деца на интернету 2“-Студио центар 17.11,2021(10 ученика присутно),
Организовано предавање у читаоници РЈ “ Безбедност деце на интернету“9.03.2022
(присутно 40 ученика).

Теме реализоване у III васпитној групи
Област

Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме

1. Организација,фукционисање и правила живота у
Ученичком центру
2. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
3. Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
септембар
септембар
септембар

4. Окружење у коме су школа и наша установа

септембар

5. Долажење до потребних информација

октобар

1.Планирање учења и учење по плану

октобар

2. Стратегије учења

октобар

3. Мотивација за учење
4. Пажња и концентрација
5. Чиниоци школског успеха и неуспеха

новембар

6. Праћење тока и резултата учења
7. Помоћ вршњака у учењу
8. Професионални развој
9. Анализа школског успеха на класификационим
периодима
10. Подстицање стварања радних навика

децембар
септембар,
новембар и
фебруар
септембар,
новембар, мај, јуни
фебруар
март
децембар, март
децембар, фебруар
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Животне
Вештине

Живот
у
заједници

1. Слика о себи: самоперцепција,
самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
2. Осећања: Препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
3. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена(лична и хигијена
заједнничког
простора), сексуално и репродуктивнно здравље
4. Животне вештине; доношење одлука, решавање
проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко
мишљење
5. Стрес и начини његовог превазилажења
6. Ризично понашање и управљање ризицима
7. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда
и
насиља, безбедност у дому
8. Организација слободног времена

јун

9. Развој вештина ненасилне комуникације

мај

март
септембар, мај, јун

јун

фебруар
јун
фебруар

октобар

10. Подстицање здравих стилова живота

новембар

11.Усвајање навика здраве исхране
12. Развијање културних навика
13. Подстицање ученика на бављење рекретивним
активностима у циљу превазилажења стреса
14. Одоговоран однос према споственом здрављу
1.Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
2. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
3. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
4. Сарадња, тимски рад
5. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће
6. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима
у условима пандемије

мај
април
мај
мај
децембар
април
мај
мај
мај
март

Укупно 35 тема

IV васпитна група
Александра Копања
Доминантне методе у реализацији васпитног рада биле су: разговор, подстицање, поучавање,
саветовање, уверавање, а рад је реализован најчешће у малој групи и кроз индивидуални рад
са ученицима.
Акценат у васпитном раду у току школске године био је на пружању подршке ученицима у
остваривању оптималних резултата у школском учењу, Једанаест ученика првог разреда у
групи, наметао је потребу за нарочитом пажњом према њиховој адаптацији на живот изван
породице, прихватању домских обавеза и правила живота у колективу домског типа.
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Значајна пажња и ове школске године била је посвећена обради тема у вези са одржавањем
хигијене, спречавањем ширења заразних болести, развијању здравих стилова живота и
одговорном односу према сопственом здрављу. Након две године неуобичајене реализације
наставе на даљину и честог одсуствовања ученика , комплетирање собних колектива и
континуиран боравак у нашој установи током радне недеље, повећао је потребу за
садржајима и реализацијом тема из подручја „Животне вештине“ и „Живот у заједници“.
Нарочита пажња посвећена је обради тема које се односе на конфликте и конструктиван
приступ у њиховом решавању. Током целе године подстицала сам сараднички однос у оквиру
собних колектива, развој културе живљења, међусобног поштовања и уважавања.
У току школске године четири ученика су имала изречену васпитно дисциплинску меру.
Васпитнодисциплинска
мера
ОПОМЕНА
УКОР

Ученици

Т. П. и Б.
П.
У.Ђ. и
М. М.

Један женски собни колектив (212) је похваљен на крају првог полугодишта као једна од
најуреднијих соба у РЈ. На Педагошком већу похваљено је и награђено 10 ученика за
примерно понашање, друштвено-користан рад, учешће у раду секција и за учешће на
Регионалној Домијади.
Појачан васпитни рад реализован је у раду са два ученика којима је изречена васпитнодисциплинска мера УКОР. Акценат у појачаном васпитном раду са ученицима био је на
подстицању асертивне комуникације и активног слушања у циљу конструктивног решавања
конфликтних ситуација и изградње добрих и подржавајућих односа и заинтересованости за
осећања и потребе других.Развијала сам позитиван однос према правилима понашања у
Установи, естетском и хигијенском уређењу заједничког простора (у раду са оба ученика) и
утицала на усвајање радних навика и бољу и ефикаснију структуру радног дана ученика.
(нарочито у раду са У.Ђ.) Подстицала сам учешће ученика у слободним активностима у
Установи, имајући у виду значај слободног времена и начина његовог провођења. Значајан
сегмент појачаног васпитног рада био је и прихватање и уважавање различитости у
ставовима, мишљењу, навикама и потребама, толеранцији, као и у начину изражавања својих
потреба кроз „ЈА“ поруке. (нарочито у раду са М.М.)
Појачан васпитни рад са поменутим ученицима допринео је у извесном степену њиховој
већој толеранцији на фрустрацију, реалнијем сагледавању постојећих међусобних
различитости и нешто вишем нивоу толеранције на њих, а самим тим и појави ређих
конфликтних ситуација и нешто бољој клими у оквиру собног колектива у односу на период
пре започињања интензивнијег васпитног рада.
Најчешћи повод за индивидуални рад са ученицима било је прихватање и поштовање правила
понашања и Кућног реда Установе, праћење реализације школских обавеза, планирање
радног дана и подстицање на редован рад и учење, значај слободног времена и начин његовог
провођења, прихватање различитости, уважавање сопствених осећања и потреба, али и
потреба и осећања других, начин изражавања сопствених потреба, међусобна сарадња, као и
личне тешкоће и актуелни проблеми ученика.
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У току школске године одржана су четири састанка васпитне групе. На састанцима су
посебно наглашени организација живота у нашој установи ,права, одговорности и обавезе
ученика. Анализиран је успех на крају првог тромесечја и полугодишта. Ученици су упознати
са садржајем Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, а разговарано је и о толеранцији у оквиру обележавања Међународног дана
толеранције. На трећем састанку остварена је сарадња са Црвеним крстом Звездара и кроз
вршњачку едукацију, у сарадњи са бившом ученицом, волонтером ЦК, реализована је тема:
„Превенција наркоманије“. На последњем састанку сумирани су утисци о протеклој
школској години, нарочито из угла једанаест ученика првог разреда, разговарано је о
обавезама до краја полугодишта и о упису у нашу установу, за наредну школску годину.
Сарадња са родитељима се одвијала углавном једном месечно, а по потреби и чешће. Мањи
број родитеља је имао иницијативу за редовне контакте, тако да се сарадња одвијала најчешће
након мог подсећања на њен значај за остваривање оптималних резултата ученика у учењу и
понашању у Установи. Најчешће је остваривана путем телефонских разговора, а ређе у
директном контакту, приликом доласка родитеља у посету ученицима. На почетку школске
године у сарадњи са родитељима свих ученика првог разреда (11) праћена је адаптација и
пружана подршка у превазилажењу тешкоћа на које су ученици наилазили. Током школске
године, акценат у сарадњи са родитељима, нарочито ученика Д.Р. К.Г, У.Ђ. Б.П, Т.П. био је
на праћењу успеха, односу ученика према раду и обавезама, разликама у захтевима основне
и средње школе и прилагођености на непосредну наставу, након прошле две школске године,
када се настава добрим делом одвијала на даљину. Истакла бих посебно интензивну сарадњу
са старатељком ученице К.Г, у вези са адаптацијом ученице, односом према обавезама,
понашањем у нашој установи и школи и превазилажењем тешкоћа у савладавању градива из
појединих школских предмета. У другом полугодишту интензивирана је сарадња са мајком
ученика М.Р. у вези са праћењем понашања и пружањем подршке упревазилажењу кризе из
домена менталног здравља. У току школске године остваривана је сарадња и са супервизором
Центра за породични смештај и усвојење Београд, у вези са адаптацијом и текућим
проблемима који су били актуелни у раду са ученицом К.Г. која је под старатељством.
Сарадња са школом се одвијала континуирано током школске године. Најинтензивнија је
била на класификационим периодима и подразумевала је директне и телефонске разговоре
са одељенским стрешинама и стручним сарадницима. Праћење тока и реализације учења и
редовности похађања наставе одвијало се током школске године и увидом у електронске
дневнике у присуству ученика. Истакла бих нарочиту сарадњу са одељенским старешином
ученика Д.Р. ради мотивисања на редовнији рад, ређе изостајање са наставе и постизање
бољих резултата у школском учењу. Интензивнија сарадња остварена је у другом
полугодишту и са одељенским старешином ученице К.Г.због манифестованих промена у
понашању у виду снижене мотивације, повлачења, неактивности и пада у школској
ефикасности. Истакла бих и сарадњу са стручним сарадником-психологом Архитектонске
техничке школе као пример добре праксе и заједничког рада у интересу ученица Л.Б. и М.Т.Ј.
Након две године неуобичајене реализације васпитног рада у условима пандемије, током ове
школске године рад је почео да се одвија континуирано, у директном контакту са ученицима,
без прекида које је у ранијем периоду условљавала реализација наставе на даљину.
Комплетирање собних колектива и континуиран боравак ученика у нашој установи током
радне недеље, повећао је ове школске године потребу за садржајима и реализацијом тема из
подручја „Животне вештине“ и „Живот у заједници“. Уочавала сам чешћу појаву
конфликтних ситуација међу ученицима, када је било неопходно посредовање у њиховом
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решавању. Такве околности наметале су и потребу да се нарочита пажња посвећује обради
тема које се односе на сарадњу, конструктивну комуникацију, конфликте и начине њиховог
решавања, прихватање различитости, толеранцију, начин изражавања својих потреба и
емоција и уважавање емоција и потреба других.
У оквиру екстерног стручног усавршавања учествовала сам на семинару: „Превенција
прекомерне употребе и зависности од информационих технологија“ (8 часова). Била сам
учесник и два вебинара у организацији Института за економију и право.
1. 28. 12. 2021.„Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено
неприхватљивих понашања ученика /Изазови у превенцији злоупотребе психоактивних
контролисаних супстанци)
2. 31. 03. 2022. „Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања“
Похађала сам и обуку на даљину: „Етика и интегритет“.
Сарадња са уредником за кутурни програм
У оквиру сарадње са уредником за културни програм, учествовала сам у реализацији
следећих активности:
• Београд са река;
• Пројекција филма: „Лето када сам научила да летим“
• Пројекција филма „Не играј на Енглезе“ и
• Вожња отвореним аутобусом
За сајт Установе написала сам текст о реализованој вожњи отвореним туристичким
аутобусом.
Рад у секцијама
Ове школске године, заједно са колегиницама Ј.М и Г.Г. осмишљавала сам и реализовала рад
Креативне секције, која је обухватила велики број ученика, а њихов рад на различите теме
био изложен у холу дома.
Годишњим програмом васпитног рада планирано је и реализовано 36 васпитних тема.

Теме реализоване у IV васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру

Време
реализациjе
септембар

2. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
3. Представљање Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
4. Процес адаптације на нову средину

септембар
октобар

5. Окружење у коме су дом и школа

септембар

6. Долажење до потребних информација

септембар

1. Планирање учења и учење по плану

октобар и током
године

октобар
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2. Стратегије учења
Учење и
школска
успешност

3. О памћењу и заборављању
4. Мотивација за учење
5. Пажња, концентрација
6. Чиниоци школског успеха и неуспеха
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

Животне
Вештине

децембар
март
фебруар и током
године
Подстицање стварања радних навика
новембар и током
године
Праћење тока и резултата учења
децембар и током
године
Анализа школског успеха на класификационим периодима новембар, јануар,
април
Помоћ вршњака у учењу
мај
Помоћ у професионалној оријентацији
март
Разумевање осећања и улоге осећања
април
Подстицање емпатије
мај

3. Морал и вредности

јун

4. Разумевање важности одржавања хигијене за очување
здравља
5. Усвајање навика здраве исхране

септембар и током
године
април

6. Одговоран однос према сопственом здрављу

март и током
године
јун
децембар
јун

7. Конструктивно решавање сукоба
8. Стрес и начини његовог превазилажења
9. Разумевање механизма настанка болести зависности
(хемијске и нехемијске)
10. Безбедност ученика на интернету
11. Организација слободног времена

Живот у
заједници

новембар и током
године
фебруар

1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
3. Усвајање правила бонтона
4. Моји пријатељи
5. Конфликти, врсте и стилови поступања у
конфликтима
6. Тимски рад

7. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
8. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима
Укупно 36 тема

мај
март и током
године
новембар
децембар и током
године
март и током
године
јун
фебруар
април и током
године
мај
октобар
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V васпитна група
Дина Илић
У петој васпитној групи је било 9 награђених ученика-троје за учешће на Домијади,две
ученице као техничка подршка такмичарима,једна од њих је била резерва за фолклор,друга и
активна у одбојкашкој секцији,двоје за вишекратну помоћ у припреми читаонице за разне
активности,један за текст у домским новинама и једна за свеукупно понашање и учешће у
ликовној секцији.
Двоје ученика је кажњено укором пред исључење (РЈ су напустили на крају првог
полугодишта],а троје имају дисциплинску меру опомене.
Отпочет је појачан васпитни рад са Д.П.и М.П.који су добили меру укора пред искључење за
лажно одјављивање и одлазак са другарицом из разреда на илегалну журку.Идентификоване
су њихове карактеристике у оквиру педагошког профила,очекиване промене
понашања:искрена комуникација и договор са васпитачем,потврда родитеља о кашњењу и
одласку кући,пажљив избор друштва вршњака,размишљање о последицама поступака и
налажења у одређеним ситуацијама.Остварена је сарадња са мајком и стручним сарадником у
РЈ.Договорене су активности у оквиру појачаног васпитног рада:утврђивање њихових
интресовања и талената,упућивање на неку од секција и на понуду културно образовног
програма,планирање учења,редовно похађање наставе и разговоре са стручним
сарадником.Закључак није било могуће извести јер су ученици напустили нашу установу.
У току школске године су остварене све планиране теме,детаљнији опис реализације је дат у
месечним извештајима.Генерално,реализоване су најчешће радом у оквиру мале групе
односно собног колектива,а понекад и у индивидуалном раду.Коришћене методе су се
разликовале
у
зависности
од
теме:анализа,вежбање,уверавање,подстицање,размена,сарадња,информисање,упућивање,усм
еравање,дијалог,демонстрација.
У индивидуалним разговорима сам се бавила ,пре свега,тешкоћама у учењу појединих
предмета,евентуалним тешкоћама у адаптацији,подстицањем и мотивисањем на остваривање
школског успеха,планирањем учења и времена у току радног дана,развијањем пријатељства
,односима и евентуалним неспоразумима у собном колективу,емотивним проблемима и
стањима,породичним односима и радом родитеља у иностранству,професионалним
усмерењима,дилемама,променама,разлозима избора школе,психосоматским реакцијама и
бегу у болест,калкулисањем и манипулацијама, личним вредностима, променом и
унапређењем изгледа,безбедношћу уопште и безбедношћу у вожњи,личним развојем и
проблемима итд.
Сарадња са родитељима је остварена највише због изостајања из наше установе и
кашњења,кашњења са плаћањем услуга,,због болести ученика,због дисциплинских мера и
разлога за њихово изрицање,потребе сарадње са васпитачем у циљу отклањања разлога у
будућем понашању ученика.Разговарала сам са родитељима о неким особинама ученика,о
напретку у развоју ученика,о породичној ситуацији,о тешкоћама у адаптацији на захтеве
средње школе,о психосоматским реакцијама као начину избегавања притиска и школских
захтева.
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Сарадња са школом је остварена углавном телефонским разговорима и разменом порука са
разредним старешинама,њиховим слањем извода из електронског дневника,слањем папирића
са оценама и изостанцима на класификационим периодима [Грађевинска и Геодетска школа]
и због проблема неоцењене С.И.на крају првог полугодишта.Сарадња са њеном разредном је
настављена због сазнања о начину добијања оцена и договора са предметним
професорима.Ученица је наставила да изостаје и пролонгира одговарање па је наставњен
контакт и поводом тога.Са неколицином разредних старешина није било могуће остварити
контакт и сваки покушај је остао без одговора.
Одржано је четири састанка васпитне групе.Први је био посвећен међусобном
упознавању,продубљивању међусобног познанства,развијању свести о припадности истој
групи,о потрби међусобне помоћи и солидарности,о преношењу искуства старијих ученика
млађима,о организацији,функционисању,правилима понашања у Ученичком центру и
разрешењу недоумица око права и обавеза,односно одговорности ученика и избору чланова
Ученичког парламента.На другом састанку је разговарано о толеранцији према различитости
у ставовима,мишљењу,укусима ,навикама,о културним разликама,о стереотипима и
предрасудама,о разлици између доброте и љубазности.Анализиран је успех групе на првом
тромесечју.На трећем је анализиран успех групе на првом полугодишту и дискутовано је о
паноима поводом Дана ружичастих мајица,о порукама против вршњачког насиља и
превенцији.На четвртом састанку групе је одржана мала свечаност поводом испраћаја
матураната који су разменили своја искуства у току школовања и боравка у нашој установи.
Сарадња са уредником за културно-образовни програм-Учествовала сам у реализацији пет
активности:Београд са река,Музеј илузија,Војни музеј,представа у ЈДП ''Алиса у земљи
страхова''и обилазак храма Св.Саве.
Тим за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања-Учествовала сам као
члан тима у превентивним активностима:изради паноа са отисцима прстију у циљу
промовисања самостварења и развијања личне снаге уместо доминације и насиља над другима
и изради паноа о толеранцији у оквиру ликовне секције чији је циљ промовисање расних,
културних, узрасних, здравствених разлика.
Рад у секцији
И ове школске године водила сам Ликовну секцију, која увек окупља леп број ученика, а
заједнички рад их релаксира и подстиче дружење.
Теме реализоване у V васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
1.Организација,фукционисање и правила живота у
Ученичком центру
2. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
3. Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
IX
IX
IX

4. Окружење у коме су школа и наша установа
5. Долажење до потребних информација

IX
XI

1.Планирање учења и учење по плану

X

2. Стратегије учења

XI
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Учење и
школска
успешност

3. Мотивација за учење

X

4. Пажња и концентрација
5. Чиниоци школског успеха и неуспеха
6. Праћење тока и резултата учења

II
XII
XII и током
године
XI

7. Помоћ вршњака у учењу

Животне
Вештине

8. Професионални развој
9. Унутрашња мотивација
10. Анализа школског успеха на
класификационим
периодима(анализа личног (не) успеха)
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
заједнничког простора), сексуално и репродуктивнно
здравље
5. Животне вештине; доношење одлука, решавање
проблема, супротстављање притиску вршњака, критичко
мишљење
6. Стрес и начини његовог превазилажења
7. Ризично понашање и управљање ризицима
8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у дому
9. Организација слободног времена
10. Масовни медији и критичко мишљење
11. Проблеми у адолесценцији и доношење одлука

Живот
у
заједници

V
IV
I и на
класификационим
периодима
X

XI
III
IV

III

XII
V
II
X
VI
V

1.Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других

XII

2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
5. Сарадња, тимски рад
6. Подршка и помоћ особама које имају потешкоће

II

7. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима

III

8. Моји пријатељи – пријатељство и усамљеност
9. Предрасуде и дискриминација

V
XII

IV
III
VI
IV

Укупно 35 тема
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VI васпитна група
Горан Рашић
Шеста васпитна група је на почетку школске године оформљена са 23 ученика (8 дечака и 15
девојчица), једна ученица је због преласка у другу школу и пресељења у други град напустила
Установу 19. 11. 2021. године, и до краја школске године осма васпитна група броји 22
ученика.
Укупан број награђених ученика васпитне групе: је 5, од којих једна ученица за учешће
не Републичкој домијади (2.место-драмски приказ), једна ученица је била у техничкој
подршци организације Републичке домијаде-култура, један ученик за учешће на Регионалној
домијади(1.место стони тенис-екипно) и двоје ученика за учешће у раду секција.
Један ученик је кажњен, изречена му је васпитно-дисциплинска мера ОПОМЕНА.
Током школске године одржана су четири састанка васпитне групе. Теме на којима се
инсистирало су адаптација на нову средину, Кућни ред Установе, Анализа успеха на крају
класификационих периода, Хигијена собног колектива и Активности које организује наша
установа.
Начин реализације:Програм васпитног рада је реализован према плану кроз различите
методе и технике рада, индивидуални рад са ученицима и рад у микро групама док је је од
метода рада доминантна била саветовање, упућивање, поучавање и информисање.
Сарадња са родитељима: Током школске године остварена је , по договору, редовна
комуникација са родитељима ученика, углавном телефонска и путем вајбер групе. Родитељи
су обавештавани о свим важним догађајима у дому и у школи, увид у дисциплину и успех
ученика, као и о запаженим променама у понашању ученика.
Сарадња са школом: На обострано задовољство сарадња са одељенским старешинама
ученика чланова васпитне групе као и ученика чланова спортске секцје стрељаштво је била
на високом нивоу. Од размене информација о дисциплини и постигнутом успеху ученика до
заједничког деловања на пољу оснаживања ученика и припрема за такмичења.
Рад у секцијама
Ове школске године реализовао сам секцију Стрељаштво. Секције Прва помоћ, Извиђаштво
и спортска секција кошарка нису реализоване по плану и програму, првенствено због обавеза
ученика током школске године.
Рад у тимовима
Ове школске године био сам члан Тима за превенцију злоупотребе психоактивних супстанци,
поред стручног сарадника и колегинице М.П. У првом полугодишту сам реализовао сарадњу
са Црвеним крстом Звездара који је одржао презентацију „Борба против болести зависности“
за ученике наше РЈ. У другом полугодишту, учествовао сам у организацији трибине против
алкохолизма за наше ученике, уз колегинице Д.И. и М.П.
Теме реализоване у VI васпитној групи
Област

Теме

Време
реализациjе
септембар

Права, обавезе и одговорности ученика у Установи

септембар
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Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Процес адаптације на нову средину

септембар

Окружење у коме су школа и наша установа

октобар

Долажење до потребних информација

октобар

Настава на даљину

октобар

Планирање учења и учење по плану

новембар

Мотивација за учење

новембар

Пажња и концентрација

децембар

Стратегије учења

децембар

Помоћ вршњака у учењу

децембар

Праћење тока и резултата учења

децембар

Професионални развој

април

Памћење и заворављање

мај

Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена(лична и хигијена
заједнничког простора), сексуално и репродуктивнно
здравље

септембар/март

Стрес и начини његовог превазилажења

април

Животне вештине; доношење одлука, решавање
јануар
проблема, супротстављање притиску вршњака, критичко
мишљење
Животне
Вештине

Осећања: Препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин

фебруар

Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?

фебруар

Морал и вредности

март

Организација слободног времена

фебруар

Развијање културних навика

март

Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у дому

март

Емпатија и емоционална интелигенција

април

Утицај вршњачке групе

јун
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Живот
у
заједници

Хемијске и нехемијске зависности

мај

Љубав и заљубљивање

април

Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији

октобар

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

мај

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права новембар
других
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

Децембар,
април

Подршка и помоћ особама које имају потешкоће

март

Предрасуде и стереотипи

мај

Асертивна комуникација

мај

Укупно 34 темe
VII васпитна група
Сузана Николић
Све теме су реализоване планираним методама (разговор, указивање, информисање,
подстицање и остале радне методе) индивидуално, или у малим групама, у оквиру собног
колектива.
Индивидуални рад са ученицима као доминантан облик рада је ове године нарочито дошао
до изражаја због великог броја првака, којима је поред подршке у адаптацији, било потребно
и пружити знања из области учења, као и подстакнути их на развој социјалних вештина.
Праћење адаптације је трајало током целог првог полугођа и седам од девет ученика се добро
адаптирало на дом и школу, док се два ученика због близине становања и честих одсуствовања
због здравствених проблема, нису у потпуности прилагодила домском начину живота.
Похваљено је седам ученика за ангажовање у домским секцијама и за учешће на домским
такмичењима и конкурсима. Током школске године су изречене четири васпитнодисциплинске мере: једна опомена и три укора пред искључење.
Појачан васпитни рад је вођен са три ученика који су за повреду обавеза добили васпитнодисциплинску меру ‒ укор пред искључење. Са учеником А.М. (114) је након изречене мере
рађено на освешћивању мотивације за инцидент, пружана подршка у сагледавању могућих
последица које проистичу из непромишљених акција. Акценат стављен и на појачавање свести
о сопственој одговорности и важности да се одговорност не пребацује на друге. Такође, и са
учеником Л.П. (114) најпре рађено на сагледавању мотивације за исхитрен поступак због којег
му је и изречена мера, а потом су доминантне теме биле окренуте ка промени понашања након
инцидента, рађено је на отварању комуникације са цимерима, са којима је због природе
инцидента дошло до конфликтних епизода. У сарадњи са родитељима рађено на смањењу
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импулсивности у реакцијама, као и приступачније комуникације са другима. Такође, присутно
је пребацивање одговорности на цимере, професоре и друге, што је кроз разговоре сугестијама
и на конкретним примерима демонстрирано. Са учеником М.Д.(114) је појчано рађено на
правилима понашања у дому, подсећан је на своје обавезе и одговорности у дому. Детаљно је
укључен у разговоре поводом инцидената у соби, којима је био присутан. Ученик прихвата и
сагледава своју одговорност и види се напредак у том погледу у односу на почетак школске
године.
Током године су одржана четири састанка васпитне, а доминантне теме су биле Права и
обавезе ученика у нашој установи, Мере превенције од вируса, Уважавање различитости и
толеранција, Конфликти: врсте и стилови поступања (радионица), Организација слободног
времена, Анализа успеха у школи и целокупног понашања током школске године.
Сарадња са родитељима ученика је била у редовној динамици, појачана на класификационим
периодима ради размене информација о школској успешности у ченика. Појачана сарадња је
била са неколико родитеља ради праћења поправке негативних оцена на тромесечјима.
Такође, учесталија је била комуникација са родитељима тројице ученика којима су изречене
васпитно-дисциплинске мере, као и са мајком ученице која је због здравствених проблема
имала континуирано давање терапије од стране васпитача.
Сарадња са школом је континуирано током године вођена комуникација о школској
успешности, али и о адаптацији ученика прве године на градиво и школу. Са разредним
старешинама Геодетске техничке школе је вршена најдинамичнија размена информација,
имајући у виду да је већина ученика са слабим оценама на тромесечју из те школе.
Стручна усавршавања ван установе: Конференција о васпитном раду у Врњачкој Бањи 24‒
25.9. (2 бода), семинар „Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених
технологија“ (8 бодова), Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено
неприхватљивих понашања ученика (вебинар у организацији ИЕП-а, 28.12. ̶ 1 бод), обука
„Етика и интегритет у јавном сектору“.
У закључку о васпитном раду током ове школске године се најпре провлачи општи утисак о
све већим изазовима у комуникацији са ученицима, нарочито прве године, који су више
окренути друштвеним мрежама, онлајн комуникацији, те слабијој интеракцији са вршњацима
уживо. У комуникацији са одраслима се генерално стицао утисак недовољне
заинтересованости, затворености, недостатак потребе да се партиципира у домским групним
активностима. Као васпитни циљ се намеће изналажење нових начина за мотивацију ученика
на сарадљивост, тимски рад, групну кохезију, и генерално освешћивање ученика у
проналажењу квалитетнијих начина на које испуњавају своје време.
СЕКЦИЈЕ: Ове године сам водила литерарну, новинарску и библиотечку секцију, уређивала
сам и инстаграм страницу радне јединице. Била сам члан жирија за Литерарни конкурс
поводом Дана УЦБ, као и домаћин на Републичкој Домијади у категорији литерарног
стваралаштва (13.5.). Учествовала сам у уређивању Билтена о Републичкој Домијади и писала
текстове за сајт установе. Током школске године сам пружала ученицима инструктивну помоћ
из српског језика. Такође, током школске године сам учествовала на међународном е-Твининг
пројекту. У јуну месецу сам због одсуства сталног члана Дисциплинске комисије била
постављена као замена.
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Годишњим планом и програмом васпитног рада планирано је 35 тема и све су реализоване.
Две теме су због потребе реализоване два пута. По васпитним областима.
Теме реализоване у седмој васпитној групи
Област

Теме

Адаптација
на живот
у Дому

1.1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2. Права,обавезе и одговорности ученика у Установи
1.3. Процес адаптације на нову средину

Учење и
школска
успешност

1.4. Окружење у којем су школа и наша установа

септембар
септембар
октобар

1.5. Долажење до потребних информација

септембар

2.1. Планирање учења и учење по плану

октобар

2.2. Стратегије учења

децембар

2.3. Мотивација за учење

октобар

2.4. Пажња, концентрација
2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха

фебруар
новембар

2.6. Праћење тока и резултата учења

јануар и јун

2.7. Помоћ вршњака у учењу
2.8. Професионални развој
3.1. Слика о себи: разумевање себе; селф концепт
3.2. Идентитет адолесцената: формирање, компоненте,
варијације и кризе идентитета
3.3. Осећања: врсте, препознавање и изражавање;
Емоционални развој
3.4. Управљање емоцијама: Емоционална интелигенција

март
април
октобар
новембар

3.5. Морал и вредности

Животне
Вештине

Време
реализациjе
септембар

3.6. Здрави стилови живота: хигијена, очување здравља;
Превенцијау борби против вируса и понашање у
епидемиолошкој ситуацији
3.7. Хемијске и нехемијске зависности
3.8. Животме вештине: доношење одлика, решавање
проблема, развој критичког мишљења
3.9. Утицај вршњачке групе; Вршњачко насиље
3.10. Стрес и начини његовог превазилажења
3.11. Безбедно и небезбедно понашање; Превенција повреда и
насиља у нашој установи

децембар
фебруар
март
септембар и
мај
фебруар
децембар
април
март
април

3.12. Ризична понашања и управљање ризицима

мај

3.13. Организација слободног времена
3.14. Развијање културних навика код ученика

мај
јун

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других

новембар
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Живот
у
заједници

4.2. Предрасуде и стереотипи; Превенција дискриминације

децембар

4.3. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.4. Конфликти: врсте и стилови поступања у конфликтима
4.5. У туђим ципелама- подстицање емпатије

новембар

4.6. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.7. Социјално компетентно понашање у адолесценцији:
прихваћеност од стране вршњака, пријатељства и хетерогене
везе

март
јун

4.8. Сарадња и тимски рад

мај

фебруар
април

Укупно 35 тема
VIII васпитна група
Јована Михајловић
Број награђених ученика у школској 2021/2022. години: 11 ученика је похваљено за
ангажовање у секцијама и за учешће на такмичењима која наша установа организује.
Број изречених васпитно-дисциплинских мера у школској 2021/2022. години: 3 опомене
Са ученицима којима је изречена васпитно - дисциплинска мера вођени су чести разговори
нарочито у првом полугодишта о важности поштовања правила у Ученичком центру и
актуелних епидемиолошких мера.
Све теме су реализоване планираним методама (разговор, указивање, информисањe,
подстицање, упућивање, уочавање и осталим методама рада) индивидуално, или у малим
групама, у оквиру собног колектива. Индивидуални рад са ученицама се свакако показао као
доминантан облик рада, али такође рад у малој групи је био чест и ученицима је пријао овакав
облик рада, нарочито када се ради унутар собног колектива. Индивидуални разговори су се
водили континуирано, најчешће је разговарано о школским резултатима, односно о разлозима
оставрених резултата који су мањи од очекиваних. Упућени су на важност редовног учења и
праћен је ток извршавања школских обавеза. У појединим собама било је неопходно
посредовање у подстицању бољих односа. Са њима је често разговарано о примени
конструктивне комуникације и уважавању различитости, толеранције и поштовања права
других. Тема индивидуалних разговора је такође била хигијена соба и заједничких просторија,
и са ученицима је догоговорен распоред одржавања естетско хигијенског изгледа соба. Са
ученицима четвртог разреда вођени су разговори о наставку школовања, сагледавању њихових
интересовања и организацији припремне наставе са школским обавезама. Пружена им је
подршка у савлађивању стреса и упућени су на стратегије за превазилажење истог.
У овој школској години одржано је 4 састанка васпитне групе. На првом састанку акценат је
стављен на важност упознавања са организацијом, функционисањем и правилима живота у
Установи као и на права, обавезе и одговорности ученика у УЦБ. На другом састанку ученици
су упознати са Посебним протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и детаљно им је објашњен редослед поступања у интервенцији. Такође, на овом
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састанку је обележен и Међународни дан толеранције и љубазности. Ученици су гледали
видео о толеранцији, а потом су коментарисали поједине ситуације из видеа уз нагласак
колико је толеранција важна у свакодневним ситуацијама.На крају састанка написали смо
мотивационе поруке везане за толеранцију и љубазност, и од њих смо формирали зраке сунца
љубазности. На трећем састанку обележен је Међународни дан борбе против вршњачког
насиља – Дан розе мајица. Ученица В.Д. и ја смо одржали предавање о облицима и врстама
насиља, као и начинима истих. Истакле смо циљ – подизање свести и значају превенције
насиља, његовом препознавању и реаговању. На последњем састанку у школској 2021/2022.
години анализиран је школски успех, ученици су упућени на процедуру раздуживања домског
инвентара, као и потребној документацији за упис у Ученички центар Београд.
Сарадња са родитељима је најчешће остваривана путем телефонских позива. На почетку
школске године у сарадњи са родитељима ученика првог разреда праћена је адаптација на нову
средину, и пружана је подршка у превазилажењу потешкоћа на које су ученици наилазили.
Такође, у првом полугодишту обављени су чести разговори са родитељима због здравственог
стања ученика (најчешће услед инфекције Covid-а 19). Током школске године, акценат у
сарадњи био је на праћењу успеха, стратегијама за побољшање школске успрешности и
понашања ученика. Са појединим родитељима сарадња је била појачана, нарочито са
родитељима ученика А. М. због побољшања школске успешности, С. Ј. због адаптације на
школу и дом и честих одлазака кући, и оцем ученице А. В. која је због здравствених тегоба
имала континуирано давање терапије од стране васпитача.
Сарадња са школом је током године била континуирана, нарочито на крају класификационих
периода, када је вођена комуникација о школском успеху и владању ученика. У првом
полугодишту услед честих здравствених проблема (Covid-а 19) одељенске старешине су одмах
биле обавештене о зарази или контакту ученика са зараженом особом. Услед честих
одсуствовања договарано је како надокнадити градиво и могућност праћења наставе на
даљину.
Стручна усавршавања ван установе:
•
•
•
•

Семинар: ,,Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија” –
учесник, 13. 12. 2021. године
Вебинар: ,,Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих
понашања ученика” – учесник, 28. 12. 2021. године
Вебинар:,,Насиље и превенција насиља у установама образовања и васпитања”- учесник, 31.
03. 2022. године
Пројекат: ,,e-Twinning- Упознајмо се културном баштином до толеранције” – од септембра до
маја (реализација месечних задатака са ученицима у виду презентације).
Ове године била сам члан Тима за праћење поштовања епидемиолошких мера, и у складу
са епидемиолошким мерама ученици су мотивисани на поштовање истих. У првом
полугодишту, заједно са ученицима и колегиницом А. В. направљен је пано о важности
придржавања епидемиолошких мера за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19.
Такође, била сам и члан Комисије за штету, и заједно са осталим члановима комисије,
организовани су чести обиласци соба и провера новонасаталих штета у заједничким
просторијама радне јединице.
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Закључак извештаја
Школска 2021/2022. година је била специфична због прилагођавања ученика на различите
моделе наставе. Нарочито у првом полугодишту када се често мењао модел наставе, и ученици
су неретко прелазили на наставу на даљину, требало је ученике више мотивисати за учење и
бољој организацији слободног времена и времена за учење. Услед комбиноване наставе,
углавном су ученици краткорочно планирали своје школске обавезе, што се касније и одразило
на школски успех у првом полугодишту. Због потреба ученика, поједине васпитне теме су се
понављале, нарочито ,,Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других”као и
тема ,,Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на социјално
прихватљив начин”. Ученици су показали велико интересовање да се поједине теме обраде у
виду радионица, и желели су радо да изнесу своје ставове и мишљење о датим темама.
Теме реализоване у VIII васпитној групи
Област
Теме

Адаптација
на живот
у Дому

1. Упознавање ученика са нашом установом и стварање
услова за учење
2. Организација, функционисање и правила живота у
дому
3. Права, обавезе и одговорности ученика у Ученичком
центру
4. Процес адаптације на нову средину
5. Долажење до потребних информација
6. Окружење у коме су школа и дом
1.Пажња и концентрација
2.Планирање учења и учење по плану

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Време
реализациjе
септембар
септембар
септембар
септембар

3. Стратегије учења
4. Мотивација за учење
5. Учење по моделу

октобар
септембар
децембар
октобар,
фебруар
март
новембар
април

6. Чиниоци школског успеха

март

7. Праћење тока и резултата учења
8. Анализа школског успеха на класификационим
периодима
9. Помоћ вршњака у учењу
10. Учење, памћење и заборављање
11. Помоћ у професионалној оријентацији
1. Хигијена и остале мере превенције у току епидемије
2. Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив
начин
3. Одговорно понашање за време епидемије и других
ванредних околности
4. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
5. Подстицање самоприхватања
6. Морал и вредности

фебруар
јануар
мај
јун
мај
октобар
новембар
новембар
децембар
фебруар
април
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7. Хемијске и нехемијске зависности
8. Стрес и начин његовог превазилажења

јун
март

9. Ризична понашања и управљање ризицима

мај

10. Безбедност ученика на интернету

јун

11. Усвајање навика здраве исхране
12. Здрави стилови живота
13. Организација слободног времена
1.Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
Живот
комуникацији
у
3. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
заједници
4. Подршка особама које имају потешкоће
5. Активности које организује Установа и начин
учествовања у њима у условима пандемије
Укупно 35 тема

април
фебруар
децембар
децембар
новембар, мај
март
јун
октобар

IX васпитна група
Немања Марковић
Похваљено је једанаест ученика за ангажовање у секцијама и за учешће на такмичењима и
конкурсима у Установи: А. Б. (шах), Л. В. (теретана на отвореном), Б. В. (мали фудбал), С.
С. (одбојка), Н. П. (одбојка и ангажованост на Републичкој домијади), Н. М. (одбојка), А. Ј.
(литерална), А. Ђ. (ликовна), Г. Б. (ликовна), Н. В.(ликовна), М. Д. (ликовна).
Све теме су реализоване планираним методама (разговор, указивање, информисање,
подстицање, упућивање, поучавање и остале радне методе) индивидуално, или у малим
групама, у оквиру собног колектива.
Индивидуални рад: током школке године поменути облик рада био је доминантан,
превасходно због бројних ученика прве године код којих је, углавном, период адаптације
нешто дуже трајао (негде до полугодишта). Такође, код ученика прве године примећен је и
нешто тежи и спорији начин прилагођавања, у самом процесу учења, на нове захтеве и
очигледно строжији критеријум. Он-лајн похађање наставе, као доминантан начин,
проузрокован пандемијом коронавирса, у последње две школске године, оставио је трага код
већине ученика у смислу стицања базичног знања из основних предмета, као и при самом
начину учења. С тим у вези, теме које се односе на начин учења више пута су обнављане,
махом током индивидуалног рада. Процес адаптације је код већине првака добро прошао,
нажалост, са једном ученицом то није био случај, превасходно због приватних проблема
(напустила дом на почетку другог полугодишта). Социјалне и вештине у комуникацији ,
области су у којима су примећени одређени недостаци у начину и самом приступу ка особи
са којом се комуникација жели остварити. Избегавање комуникације, обично је водило ка
пренебрегавању проблема, занемаривању интеракције и разумевања особе. Иницијатива од
стране ученика обично је долазила као вид лечења последица, а не откривање узрока
проблема. С тим у вези, индивидуалан рад јесте био доминантан. Опет, код проблема попут
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колективне хигијене и редовно одржавање чистоће соба - рад се спроводио и у малим
групама.
Током године су одржана четири састанка васпитне, а доминантне теме су биле:
Права и обавезе ученика у дому, Мере превенције од вируса (корона вирус), Толеранција,
Прихватање личних проблема и животних криза и Опасност ризичног понашања
Сарадња са родитељима: Коректна интеракција, редовна и по потреби. У пар
ситуација, родитељи су показали разумевање и самокритичност када су у питању навике
њихове деце, превасходно у вези са личном и хигијеном собе. Такође, приликом анализе
успеха у квалификационим периодима, реална перцепција домета, способности и уложеног
труда, преовладавала је код родитеља. Покаазана је спремност да сарадња буде интензивнија
када су одређени приватни проблеми спутавали ученике да покажу свој целокупан
потенцијал и таленат у школи, али и у току процеса адаптације на живот у колективној
средини.
Сарадња са школом: Коректна и интензивна у зависности од успеха ученика,
приказаног труда и ревносног приступа школским обавезама. Због резултата у школи, са
разредним старешином једне ученице (М. В.) комуникација је била интензивнија, детаљнија
и размена мишљења чешћа и аргументована. Са разредним старешинама ученика прве
године, вођени су разговори у вези са адаптацијом на нову школу, али и средину, окружење,
захтеве и критеријуме наставника.
У току школске године водио сам три секције: новинарска, мали фудбал и стони тенис.
Повремено сам асистирао колеги Данилу Шћекићу на одбојци, а по његовом одласку, трудио
сам се да ђацима организујем играње одбојке у оквиру нашег дома. Такође, са колегом
Шћекићем, организован је и спортски полигон, а у договору са ученицима, периодично и
такмичење у шутирању тројки.
Закључак: Током школске године примећени су, код одређеног броја ученика,
проблеми приликом одговарања пред целим разредом: пренаглашена трема, бојазан од
реакције вршњака, начина на који ће научено бити вредновано од стране наставника. Такође,
услед форме он-лајн наставе, осетан је и пад у квалитету знања из основних предмета:
математика, српски, енглески језик... Утисак је, нарочито код првака, да ни мотивација није
превише изражена - жеља за компетитивношћу, доказивањем у виду позитивне
конкуренције... Код појединаца ни циљ – постизање што бољег успеха – није био
преовлађујући, нити је представљао нарочиту мотивацију. Концентрација се, такође,
испоставила као присутан проблем – мањак пажње услед много формалног садржаја,
превасходно кроз призму утицаја друштвених мрежа. С тим у вези, препоручљиво би било
да се у наредној школској години можда више пажње посвети наведеним темама, можда и на
начин да се доведу стручна лица која би одржала неку презентацију или предавања.
Иновације у виду побољшања васпитног рада могле би да буду спроведене у
сегментима у којима би компетитивност васпитача била већа тако што би на усавршавањима
могли да присуствују предавањима психолога, психијатара, ИТ инжињера, као и да се
циклично спроводи детаљна обука из прве помоћи.
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Такође, неопходно је и да логистика буде боља, као и да ђаци имају већи број
исправних компјутера и телевизора (ниједан не ради, од оног у ходнику, до телевизора у
клубу).
Теме реализоване у IX васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Време
реализациjе
септембар

Теме
1.1 Упознавање ученика са нашом установом и стварање услова
за учење
1.2. Организација, функционисање и правила живота у Ученичком септембар
центру
1.3. Права,обавезе и одговорности ученика у Установи
септембар
1.4. Процес адаптације на нову средину

септембар

1.5. Окружење у коме су школа и наша установа

мај

2.1. Пажња и концентрација

октобар

2.2. Планирање учења и учење по плану

октобар

2.3. Методе и технике успешног учења (стратегије учења)
2.4. Мотивација у учењу
2.5. Учење по моделу

фебруар
новембар
април

2.6. Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински и
школски)
2.7. Праћење тока и резултата учења
2.8. Анализа школског успеха на квалификационим периодима
2.9. Помоћ вршњака у учењу
2.10. Учење, памћење и заборављање – фазе и активности
2.11. Помоћ у професионалној оријентацији

фебруар

3.1. Хигијена и остале мере превенције у току епидемије
3.2. Емоције и емоционалне тешкоће (здраве и нездраве емоције)

новембар
октобар

3.3. Одговорно понашање за време епидемије и других ванредних
околности
3.4. Слике о себи
3.5. Прихватање личних проблема и животних криза
3.6. Морал и вредности

мај

3.7. Хемијеске и нехемијске зависности

март

3.8. Стрес и начин његовог преживљавања
3.9. Ризично понашање и управљање ризицима

фебруар
мај

3.10. Безбедност ученика на интеренету
3.11. Усвајање навика здраве исхране
3.12. Здрави стилови живота
3.13. Организација слободног времена
4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
4.2. Конструктивна комуникаицја, узроци проблема у
комуникацији
4.3. Конфликти, врсте и стилови потпупања у конфликтима

април
јун
децембар
децембар
октобар

децембар
јануар/јун
новембар
март
април

јун
март
април

новембар
март
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4.4. Подршка особама које имају потешкоће

4.5. Сарадња, тимски рад
4.6. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима у условима пандемије
Укупно 35 тема

мај

децембар
фебруар

X васпитна група
Ана Јаблановић
Тема која је предвиђена планом и програмом, али није реализована је 3.3. Одговорно
понашање за време епидемије и других ванредних околности. Међутим, у свакодневном раду
је старање о поштовању мера превенције ширења епидемије заузималао важно место на
агенди, тако да су ученици упознати са свим мерама опреза и показивали су разумевање и
заинтересованост за њихово поштовање.
Теме су реализоване према плану и програму. Коришћени облици били су рад у малој групи
и индивидуални рад, док су најчешће коришћени методи били: упућивање, саветовање,
подстицање, посматрање, објашњавање, мотивисање, подучавање, информисање,
охрабривање итд.
Похваљивани ученици и они са изреченим васпитно-дисциплинским мерама:
Шест ученика је похваљено.
Иречене мере:
Двоје ученика са изреченим дисциплинским мерама (опомена).
Индивидуални рад:
Индивидуални рад са ученицима обављан је свакодневно, кроз разговоре о темама које су
предвиђене планом и програмом, али и на теме које су у датом моменту од важности за
ученика. Најчешће се радило на праћењу тока учења и школске успешности, информисању
о проблематичним предметима и областима, као и организовању вршњаћке помоћи како би
се ученицима помогло да савладају градиво.
Са ученицима прве године било је важно радити на томе да се ученици упознају са свима
правилима домског живота и пружити им помоћ у адаптацији на исти.
Конфликтне ситуације у неколико собних колектива решене су на начин да се инсистирало
на међусобној комуникацији у циљу проналаска узрока, као и решења дате ситуације.
Ученици су показали спремност за сарадњу и разумевање једних за друге, што је и био циљ.
Након добијених информација и увида у лекарске дијагнозе о депресији код ученице А.Ј. са
њом се ступило у интензивнији рад како би јој се додатно помогло да превазиђе тежак период
и оснажи се, те да научи да кризе посматра као прилике за лични развој. На исти начин се
разговарало и са другим ученицима који су били отворени да разговарају о проблемима са
којима се сусрећу или су испољавали претерану забринутост за дате околности.
Мотивисање и саветодавни разговори обављени су и са ученицима завршних разреда у циљу
пружања помоћи за ефикаснији одабир факултета и како се лакше одредити према својим
афинитетима.
Састанци васпитне групе:
Одржано је укупно пет састанка васпитне групе у току школске године. На састанцима се
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најчешће говорило о важности поштовања правила кућног реда, упознавање ученика прве
године са правилником, али и подсећање ученика виших разреда на значај поступања у
складу са прописима. Ученици су добијали благовремене информације о свим актуелностима
везаним за домски живот .
Поред тога, састанци васпитне групе били су искоришћени и за обележавање значајних
датума, као што је Дан розе мајица – међународни дан борбе против вршњачког насиља, па
је тим поводом организована и дискусија на тему сузбијања и превенције вршњачког насиља
где су ученици износли своје мишљење и говорили о ситуацијама којима су сведочили. На
једном од састанака васпитне групе разговарали смо о Конвенцији о правима детета поводом
обележавања Светког дана деце. Том приликом ученици су се боље упознали са садржајем
саме конвенције и правима којима деца располажу и која их штите, као и са њиховим
обавезама. Пројекција краткометражног филма Мекушац била је сјајна прилика да
разговарамо о важности адекватног реаговања на насиље, као и потенцијалним последицама
изостанка реакције на насиље.
Сарадња са родитељима: Остварена је редовна и задовољавајућа комуникација са
родитељима ученика васпитне групе у циљу размене информација и доношење квалитетних
закључака о заузимању приступа у односу према ученицима. Комуникација је интензивирана
и у случајевима здравствених проблема ученика, када се пратило њихово здравствено стање
стање, али и у случајевима проблема друге природе о чему су родитељи такође обавештавали
(забринутост родитења због пада мотивације за учење код ученика, пружање помоћи у
превазилажењу емотивног бола приликом губитка ближњих итд.).
Сарадња са школом:
Комуникација са школама и одељенским старешинама одвијала се на сваком
класификационом периоду у току школске године ради праћења укупно оствареног успеха
и владања ученика, али и поводом специфичних ситуација које су подразумевале
интензивнији контакт, нпр. потенцијални случај вршњачког насиља у школи, повећано
изостајање из школе итд.
Теме реализоване у X васпитној групи
Време
Област

Теме

реализациjе

Упознавање ученика са нашом установом и стварање

септембар

Адаптација

услова за учење

на живот

Организација, функционисање и правила живота у

у Дому

Ученичком центру

септембар

Права, обавезе и одговорности ученика у Установи

септембар

Процес адаптације на нову средину

септембар

Долажење до потребних информација

октобар

Окружење у коме су школа и наша установа

сепрембар

Пажња и концентрација

октобар

Планирање учења и учење по плану

децембар

Методе и технике успешног учења (стратегије учења)

окробар
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Учење и

Мотивација у учењу

новембар

школска

Учење по моделу

децембар

успешност

Чиниоци школског успеха и неуспеха

фебруар

Праћење тока и резултата учења

новембар

Анализа школског успеха на класификационим

јануар

периодима

Животне
Вештине

Помоћ вршњака у учењу

март

Учење, памћење и заборављање – фазе и активности

новембар

Помоћ у професионалној оријентацији

април

Хигијена и остале мере превенције у току епидемије

март

Емоције и емоционалне тешкоће

април

Слика о себи

фебруар

Прихватање личних проблема и животних криза

април

Морал и вредности

фебруар

Хемијске и нехемијске зависности

мај

Стрес и начини његовог превазилажења

март

Ризична понашања и управљање ризицима

мај

Безбедност ученика на интернету

мај

Усвајање навика здраве исхране

децембар

Здрави стилови живота

мај

Организација слободног времена

јун

Уважавање различитости, толеранција, поштовање

новембар

права других
Живот

Конструктивна комуникација, узроци проблема у

у

комуникацији

заједници

Конфликти, врсте и стилови поступања у

март
април

конфликтима
Подршка и помоћ особама које имају потешкоће

децембар

Сарадња и тимски рад

октобар

Активности које организује Ученички центар и начин

фебруар

учествовања у њима
Укупно 38 тема
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XI васпитна група
Данило Шћекић (1.9. – 16.5.)
Данијела Илић ( 16.5. – 24.6.)
Hије било ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама. Четири ученика су
награђена једним бодом на основу ангажовања у домским секцијама и добрoг владања, пет
ученика учешћем на такмичењу Домијада.
Теме реализоване у XI васпитној групи РЈ Карађорђе
Време
реализациjе

Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Организација, функционисање и правила живота у дому

IX

Права, обавезе и одговорност ученика у дому
Процес адаптације на нову средину

IX
IX

Окружење у коме су школа и дом

X

Долажење до потребних информација

X

Адолесценција и проблем одвајања од породице

XII

Планирање учења и учење по плану

X

Стратегија учења

XI

Мотивација за учење

XI

Помоћ вршњака у учењу РЈ. А.Дејовић

VI

Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха

II
XII

Праћење тока и резултата учења

XII

Помоћ у професионално орјентацији
Анализа школског успеха
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање –
Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање
осећања на социјално прихватљив начин

V
IV, VI
III
V

Морал и вредности
XI
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално XI
здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког простора)
Животне вештине: доношење одлука, решавање, супротстављање
притиску вршњака, критичко мишљење
Стрес и начин његовог превазилажења РЈ Карађорђе и РЈ А.Дејовић

II

Подстицање ученика да се баве рекреативним активностима у циљу
превазилажења стреса
Организација слободног времена

III

Емпатија и емоционална интелигенција
Љубав и заљубљивање
Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других

IV
V
IV

XII и VI

X
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Живот
у
заједници

Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији

III

Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима РЈ
Карађорђе и РЈ А.Дејовић
Сарадња, тимски рад
Активности које организује дом и начин учествовања у њима
Предрасуде и стереотипи
Учење техника асертивне комуникације
Усвајање правила бон тона
Моји пријатељи

XI
IV

Подршка и помоћ особама са тешкоћама – РЈ А.Дејовић

VI

V
IX
IV
VI
VI
III

Укупно 36 тема

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Годишњим планом и пограмом предвиђена су 4 програмска подручја са 36 тема. Међутим,
32 теме је реализовао васпитач у РЈ Карађорђе, педагог у току маја и јуна 7 васпитних тема
(2 теме су поновљене) и васпитач у РЈ А. Дејовић 4 теме.
У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада, а најчешћи облик
остварен је у малим групама и индивидуалном раду.Ученици су активно учествовали у
подучавању, усмеравању, подстицању, саветовању, информисању и размени мишљења.
ИНДИВИДУАЛНИ РАД
Кроз свакодневне разговоре групне и индивидуалне, ученици супоказали 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.
У раду са ученицима РЈ Карађорђе акценат је стављен у обради тема из области – Адаптација
на живот у Дому и Учење и школска успешност. Посебна пажња посвећена је организацијис
слободног времена, усвајању моралних вредности и пружању помоћи у привикавању на
живот у заједници.
У раду са ученицима РЈ А.Дејовић акценат је стављен у обради тема изобласти –Стрес и начин
његовог превазилажења, Учење и школска успешностса циљем постизања што бољих
школских резултата и Професионална орјентација због већег броја матураната у овој
васпитној групи.
Педагог је по преузимању одговорности за ученике васпитне групе, од 16.05. обавио
индивидуалне разговоре са свим ученицима, а свакодневна комуникација се настављала и
кроз рад у малој групи ( у две собе решавани су проблеми неслагања и несарадње при
извршавању обавеза), као и путем вајбер групе за размену основних и важних информација
за ученике и организацију састанака, као и састанка васпитне групе. Вршен је увид у школске
оцене ученика, као и понашање у установи, посебно према собним друговима. Ученици су
подсећани на права и обавезе и подстицани да се креативно изразе кроз учешће у секцијама
у РЈ.
САСТАНЦИ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ
У школској 2021/2022. години одржано је 5 састанака васпитне групе (4 у РЈ Карађорђе - где
је педагог одржао последњи састанак у школској години и 1 у РЈ А.Дејовић), акценат на
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сваком састанку био је поштовање правила понашања у дому, важност поштовања
превентивних мера у циљу спречавања ширења вируса КОВИД 19, безбедност ученика,
толеранција, општа и лична хигијена, анализа школског успеха ученика, изостанци и
владање, као и актуелни текући проблеми. На последњем састанку било је речи о школском
успеху васпитне групе у целини, дате су информације о поступку ученика при исељењу, као
и при конкурисању у установу за наредну школску годину, а изречене су и похвале за ученике
у групи.
Ученицису мотивисани да се ангажују у секцијама сходно својим интересовањима. У РЈ
Карађорђе у домске секције укљученоје 14 ученика, који су током целе године, више или
мање редовно учествовали у реализацији истих.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
У току школске године остварена је редовна обострана комуникација са родитељима.
Сарадња са родитељима ученика првог разреда била интензивнија и обимнија због захтева
адаптације ученика на промену животног окружења, школске средине, на живот у дому,
васпитаче и собни колектив.
Сарадња педагога са родитељима ученика била је везана за подсећање на обавезе родитеља
(обавештавање васпитача о одсуству ученика), али и ради размене информација о ученицима,
евентуалним проблемима у собном колективу, успеху ученика, здравсвеном стању.
САРАДЊА СА ШКОЛОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ
Сарадња са одељењским старешинама је била редовна и подржавајућа, интензивније са
старешима ученика прве годинезбог потреба адаптације. Сарадња са педагошкопсихолошком службом у дому је била редовна, сви ученици прве године су били на разговору
са педагогом, као и ученици код којих се током године појавила потреба, из превентивних
разлога, проблема у учењу, као и они ког којих уочене промене у понашању.
АКТИВНОСТ У СЕКЦИЈАМА
Ове школске године био сам ангажован у секцији одбојка, као и Теретана на отвореном.
ДИСЦИПЛИНКА КОМИСИЈА
Дисциплинска комисија у токо школске године радила је у саставу:
1. Гроздана Гаћеша – председник комисије
2. Маја Пуповић – члан
3. Данило Шћекић – члан
У току рада у РЈ Карађорђе до 16.Маја одржано је 22 састанака дисциплинске комисије и
изречено је 30 васпитно-дисциплинских мера, од чега:
12 ученика је опоменуто, 7 ученика је добило укор, 6 ученика - укор пред искључење, 2
ученика су ослобођена одговорности, ниједан ученик није искључен из дома.
КОМИСИЈА ЗА ШТЕТУ
Комисија за штету у токо школске године радила је у саставу:
1. Јована Михајловић – члан
2. Ана Јаблановић – члан
3. Данило Шћекић – члан
Кроз детаљан преглед соба пописано тренутно стање инвентара свих соба у РЈ Карађорђе
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СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ
17.12.2021 – Семинар „Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених
технилогија“– Слушалац / РЈ Змај
31.03.2022 – Вебинар „Насиље и превенција насиља у установама образовања и
васпитања“- Слушалац
ЗАКЉУЧАК
Сматрам да сам савесно и одговорно обављао посао васпитача током целе школске године,
сарађивао са колегама, стурчним сарадником и редовно водио педагошку документацију.
Мотивисао сам ученике радне јединице да што квалитетније проводе своје слободно време и
да се редовно рекреирају, што се огледало у великом броју пријављених ученика за учешће
у спортским секцијама и њиховим редовним учешћем.Предлог за иновацију – Дигитални
дневник.

XII васпитна група
Миона Ерцег
Милица Станковић Буторајац
- На крају школске године, одлуком Педагошког већа награђено је 11 ученика. Током
школске године, васпитно-дисциплинске мере изречене су за 3 ученика и то два укора и
један укор пред искључење из Установе.
- Појачан васпитни рад вођен је са једним учеником, након изречене васпитнодисциплинске мере укор, у децембру, због некоректног понашања према запосленима у
Установи. У сарадњи са педагогом, дефинисане су мере и кораци појачаног васпитног рада са
учеником, посебно на пољу комуникације, асертивности, сарадљивости и развијања личне
одговорности код ученика. Договорене активности су континуирано спровођене и њихови
ефекти редовно праћени. Веома интензиван рад спровођен је са још троје ученика, због
различитих емоционално – понашајних проблема, али процедурално не као појачан васпитни
рад већ је видљив кроз чешћи индивидуални рад.
- Базичне теме из Плана и програма су реализоване на различите начине. Рад са
ученицима је био непоседан, најчешће у малој групи и индивидуални. Рад у малим групама
организован је у складу са семафор моделом наставе (према собним колективима и сменама
у школи) а рад у већим групама био је организован у оквиру састанака васпитне групе или
приликом предавања/радионица са све ученике РЈ. За комуникацију са целом групом
коришћена је и апликација Wiber, преко које су размењиване информације о редовним
дешавањима али и едукативни материјал, на иницијативу ученика или васпитача –
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. Ученици су редовно подстицани да користе сајт
Установе, како за тражење информација тако и за праћење едукативног садржаја.
- Индивидуални рад са ученицима обухватао је широк спектар тема из области развоја и
сазревања младих а, према индивидуалним потребама ученика, понављале су се током године.
Поред редовних тема које се тичу учења и мотивације, ове године је доста ученика показивало
потребу да се чешће бавимо темама стреса, анксиозности, дакле различитим осећањима код
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њих. Уопштено, индивидуално је са ученицима најчешће било разговора о техникама учења,
начинима структурисања слободног времена и подстицању на креативно и активно планирање
истог.
- Током школске 2021/22 године одржано је пет састанака васпитне групе. 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. Састанци васпитне групе били су погодна прилика и за едукативни рад.
Обрађиване су теме насиља, превенције насиља, комуникације и сродних подтема. Рад на овим
едукативним темама био је радионичарског типа (акценат на активности ученика) или
пројектовање кратких филмова на наведене теме и анализа садржаја.
- 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 спреми 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 свих ученика првог разреда ради подршке новим ђацима у процесу адаптације.
У складу са индивидуалним радом са ученицима, интензивно су укључивани и родитељи када
је то било потребно.
- 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 васпитни рад и о планираним
активностима.
- Екстерно стручно усавршавање:
Милица С. Буторајац: Вебинар ,,Насиље и превенција насиља у установама образовања и
васпитања”, Б.Лајовић (учесник)
Миона Ерцег: Вебинар „Васпитна улога установе у превенцији ризичних и друштвено
неприхватљивих понашања ученика/изазови у превенцији злоупотребе психоактивних
контролисаних супстанци“ (учесник)
- АКТИВНОСТИ У СЕКЦИЈАМА, КОМИСИЈАМА И ТИМОВИМА
Сарадња са уредником културно-образовног програма - Све активности реализоване су у
договору и сарадњи са колегиницама из исте секције. Највише активности преузето је у
септембру, октобру, новембру и јуну:
- информисање ученика о активностима секције, стицање увида у њихова интересовања
- биоскоп „Таквуд“, филм „Тома“
- театар „Вук“, представа „Госпођа министарка“
- театар „Вук“, представа „Бокешки Д-мол“
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Музичка секција – Секција је формирана у априлу, из разлога што сам ангажована на овом
радном месту од марта. Циљ постојања секције је испуњен, окупљено је 6 активних чланова
који су развијали свој таленат кроз пробе, концерт поводом испраћаја матураната али и
спонтаних окупљања ради дружења и неговања музичког духа.
Теме реализоване у XII васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот

Теме
1.Организација,фукционисање и правила живота у Ученичком
центру
2.Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
3.Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
септембар
септембар
септембар

4.Окружење у коме су школа и наша установа

септембар

5.Долажење до потребних информација

октобар

6.Упознавање са домским правилницима и актима

октобар

7.Неговање опште и личне хгијене у дому

октобар

8.Адолесценција и проблем одвајања од породице

октобар

1.Планирање учења и учење по плану

децембар

2.Стратегије учења

новембар

3.Мотивација за учење

новембар

4.Пажња и концентрација
5.Чиниоци школског успеха и неуспеха

март
фебруар

6.Праћење тока и резултата учења
7.Помоћ вршњака у учењу
8.Професионални развој
9.Анализа школског успеха и неуспеха на класификационим
периодима
10.Прављење квалитетних извода и бележака
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
5.Животне вештине; доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
6.Стрес и начини његовог превазилажења

новембар
март
април
јануар/јун

7.Ризична понашања и управљање ризицима
8.Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у нашој установи
9.Организација слободног времена
1.Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
2.Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији

децембар
фебруар

мај
фебруар
мај
март
април
мај
јун

децембар
децембар
фебруар
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у
заједници

3.Успостављање, неговање и развијање односа са другима

април

4.Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
5.Сарадња, тимски рад

април
март

6.Подршка и помоћ особама које имају потешкоће
7.Активности које оранизује дом и начин учествовања у њима
8.Учење технике асертивне комуникације

јун
март
мај

Планирано и реализовано укупно 35 тема

XIII васпитна група
Маја Пуповић
Начин реализације. Теме су реализоване према плану у мањим групама и индивидуалним
разговорима, методама: поучавања, подстиацања и дискусије, као доминантним.
Индивидуални рад са ученицима. Разговори о разлозима за слабији успех из појединих
предмета и саветодавни разговор у циљу отклањања примећених слабости у учењу. Праћен
је ток учења ученика код којих је примећен неки проблем у учењу, уз даље саветовање.
Редовне анализе успеха, текучег и на класификационим периодима и сагледавање
перспектива за даље.
Подстицање на одржавање реда и хигијенско естетског стања собе са циљем стварања добрих
навика. Са појединим ученицима то је био повод за разговоре о: како се праве договори уз
поштовање мишљења свих учесника, личном учествовању у договарању уместо
декларативног прихватања па неизвршавања због неисказаног неслагања и зашто је у
условима живота у дому важна коректност и како се остварује.
Било је неопходно потребно посредовање у успостављању бољих односа у једном собном
колективу. Неслогу и проблеме у комуникацији је изазвала несагласност око свакодневног
живота у соби, као нагомилавање ситних замерки које нису успевале да превазиђу. Нађено је
решење у заједничком интересу, а то је чување мира уз незамерање због различитих навика
и поступака. Коректност је била неопходан услов.
Разговори са матурантима у вези припрема за упис изабраних студија и о мотивацији а
посебно о орјентацији у избору студија. Праћен је ток припрема. У мају је почела и напетост
због предстојећих матурских испита и уследили саветодавни разговори у циљу умирења. На
крају разговори о животу у дому уз сабирање утисака и закључака о значају стеченог
искуства и одласку из дома.
У собном колективу у којем су уследиле жалбе на једну од цимерки због већег броја пропуста
и некоректности . Рађено је на бољој узајамној комуникацији и сарадњи и заједнички
разговори са садржајем- када, како и шта речи другоме када имамо неко неслагањеи
незадовољство. Касније су праћени ефекти разговора. Успостављена је трајна слога.
Ученике који одлазе у теретану сам више пута упозоравала на штетност вежбања на своју
руку тј. без саветовања са стручњаком.
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Ученица Р.Д. је, због преминућа најблискије особе, трпела емоционалне проблеме, па је била
потребна посебна пажња током два месеца.
Највише сам се ангажовала у разговорина са ученицом Е.М. код које је психолог у месту
становања утврдио постојање анксиозности са елементима депресије. Уз редовне
консултације са педагогом дома радила сам подршку ка бољем разумевању проблема у
правцу разрешења стања. Редовно је праћено расположење и околности које су појачавале
симптоме. Примећен је поремећај у комуникацији ученице са родитељима и, у мају,
поновљени велики емоционални потрес узрокован разлазом са најблискијом другарицом. У
оба случаја рађено је интензивно саветовање,
Приметила сам, у марту, да ученик А.С.проводи доста времена у умреженој компјутерској
игрици , а на штету времена које је раније посвећивао школским обавезама. Следили су
разговори о опасностима и разним губицима као последицама прекомерне активности.
Договорене су мере у складу са претходним договором са оцем ученика, што је дало
резултате.
Састанци васпитне групе. Одржана су четири састанка са темама: упознавање првака са
старијим ученицима у групи; разјашњење неких процедура и правила кућног реда; о раду
Парламента ученика и избор чланова; упознавање са Правилником рада Дисциплинске
комисије и радом Тима за заштиту ученика од насиља .....;о секцијама у нашој установи и
укључивања ученика у активности; о обавези ношења заштитних маски у затвореом
простору и примећеним недоследностима на које су се ученици жалили ; да ли су и како у
одељењима решавани проблеми ометања праћења наставе , који су уследили са повратком
редовне наставе у школама; утисци о животу у нашој установи ове године ( за похвалу и
критику ); предлози у вези са радом секција за следећу годину.
Сарадња са родитељима. Остваривана је најчешће ради информисања о здравственог стања
ученика и подсечање на обавезе родитеља у случају здравствених проблема ученика у дому.
Разговори о понашању и о расположењу животом у нашој установи. О изостајању са наставе
и регулисању изостанака. Регулисању уплата у прихватљивом року. О успеху у школи и
договори о начинима помоћи у отклањању примећених слабости у учењу. Сарадња са
родитељима ученика који се недовољно укључују у одржавању хигијене собе. Са
родитељима ученица собног колектива у којој се појавила неслога и проблеми у
комуникацији. Са оцем ученика који је проводио превише времена у компјут. игрицама.
Договорили смо мере и сарадњу које су дале резултат. Од посебног значаја је била сарадња
са родитељима ученице Е.М. код које је психолог у месту становања утврдио постојање
анксиозности са елементима депресије. Размењиване су информације уз активно
укључивање педагога дома. Одржан је састанак са родитељима у циљу договора о најбољем
начину и путу за решавање проблема. У вези слабог успеха ученика Д. Б., који је у дому
боравио само у децембру, следили су учестали разговори о: нередовном боравку ученика у
дому, слабом успеху у школи и проблемима у комуникацији са мајком.
Сарадња са школама. Остварена је кроз увид у успех и изостајање са наставе. У једном
случају, у вези здравственог проглема ученице, са педагогом школе. Током године није
констатовано неконтролисано изостајање са наставе и није било ученика са значајнијим
проблемима у савладавању школских обавеза и са слабим успехом сем у случају ученика
Д.Б. који је уселио у дом у децембру, са великим бројем слаабих оцена. У вези породичних и

134

проблема са успехом разговарала сам и сагледавала ситуацију са разредним старешином у
школи. Полугодиште је завршио са три слабе и иселио из Установе.

Награђивање ученика. Одлуком Педагошког већа награђено је 10 ученика. Са 1 бодом 8
ученика - учествовања у секцијама, једна ученица са 2 бода због успеха новинарске секције
и један ученик са 4 бода, освајањем 2.места у кошарци на Републичкој домијади.

Изречених дисциплинских мера није било, па ни појачаног васпитног рада.

Стручно усавршавање ван установе са темом „ Превенција прекомерне употребе и
зависности од савремених технологија.“

Активност у секцији
Ове школске године била сам задужена за секцију Шах.
Дисциплинска комисија. Учествовала сам као члан комисије.
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Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Време
реализациjе
у
9.

Теме
Организација,фукционисање и правила живота
Ученичком центру
Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину
Окружење у коме су школа и наша установа
Долажење до потребних информација
Планирање учења и учење по плану
Стратегије учења
Мотивација за учење
Пажња и концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха
Праћење тока и резултата учења
Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
Осећања: Препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално
здравље,
хигијена(лична
и
хигијена
заједнничког простора), сексуално и репродуктивнно
здравље
Животне вештине; доношење одлука, решавање
проблема, супротстављање притиску вршњака, критичко
мишљење
Стрес и начини његовог превазилажења
Ризично понашање и управљање ризицима
Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у дому
Организација слободног времена
Разумеванје осећања и улоге осећања
Разликовање љубави и заљубљености
Вредности-индивидуалне и опште прихваћене
Усвајање навика здраве исхране
Одговоран однос према сопственом здрављу
Предрасуде и стереотипи
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
Сарадња, тимски рад
Подршка и помоћ особама које имају потешкоће
Моји пријатељи

9.
9.
9.
11.
10.
10.
10.
10.
3.
12.
11.
4.
12.
2.
4.
12.

5.

12.
4.
3.
2.
1.
6.
6.
6.
9.
3.
11.
2.
5.
3.
4.
5.
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Активности које организује Ученички центар и начини
учествовања у њима
Укупно 35 тема

3.

XIV васпитна група
Милица Петровић
Четири теме су предвиђене планом али нису реализоване због продужавања распуста,
повећаног обима посла и немања времена за обраду. У питању су теме: 2.7. Помоћ вршњака
у учењу, 3.12. Безбедно понашање у саобраћају, 3.14. Љубав и заљубљивање и 4.6.
Активности које организује дом и начини учествовања у њима.
Тема 4.6. Активности које организује Установа и начини учествовања у њима је обрађена на
састанцима групе где су ученици упознати са понуђеним секцијама. Током школске године
су континуирано упућивани да се одазову на активности које реализује уредник за културно
–забавни програм.
Акценат је био на темама: Права, обавезе и одговорност ученика у Установи, Процес
адаптације на нову средину; Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији;
Online настава; Конфликти: врсте и стилови поступања у конфликтима; Мотивација за учење;
Стрес и начини његовог прњвазилажења; Морал и вредности; Организација слободног
времена; Осећања;
Здрави стилови живота; Асертивна комуникација; Емпатија и
емоционална интелигенција; Праћење тока и резултата учења.
Већина тема је реализована према плану, путем индивидуалних разговора, разговора у
собном колективу, малој групи. Неке теме су поновљене у виду радионице. Методе које су
коришћене су: упућивање, освешћивање, указивање, разговор, мотивисање, подстицање,
увежбавање, информисање, поучавање, саветовање, превазилажење потешкоћа,
оспособљавање, усмеравање.
Похваљивани ученици и они са изреченим васпитно-дисциплинским мерама:
Током школске 2021/2022. похваљено је 10 ученика васпитне групе. Док су против 4 ученика
изречене васпитно-дисциплинске мере: 3 опомене и 1 укор пред искључење.
Индивидуални рад:
Индивидуални рад је обављан готово свакодневно. Ученици соба 119, 320 и 323 су
подстицани да не губе континуитет у одржавању хигијене собе.
Са ученицима прве године се на почетку школске године разговарало о адаптацији на нову
средину и како она напредује. Отежану адаптацију су имале ученице Д.Ђ. и А.М.
Са ученицом Д.Ђ. је доста разговарано о инсулинској резистенцији која јој је установљена.
Са учеником Т.П. о осцилацијама у расположењу које су код њега приметне и начинима
превазилажења стреса, као и о улози појединца у друштву/дому.
Са ученицима завршне године се континуирано разговарало о току припрема за факултет и
усклађивању са редовним школским обавезама.
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Ученици су ми редовно омогућавали увид у њихове е-дневнике тако да сам била у току са
школским успехом. Током целе године је разговарано о оценама и могућностима за
поправљање истих, стратегијама учења, плановима учења, пажњи, концентрацији,
подстицање на редовно извршавање школских обавеза; понављање правила која се морају
поштовати; хобијима и дневним активностима; начинима превазилажења стреса...
Путем групне комуникације преко WhatsApp апликације смо размењивали важна
обавештења.
Разговори са стручним сарадником радне јединице су обављани континуирано и готово на
свакодневном нивоу. Упућивање у дешавања и размена мишљења су ми била од великог
значаја. Редовно су обављани и разговори о свим ученицима групе. Неректо сам ученике
упућивала на разговор са стручним сарадником.
Састанци васпитне групе:
Одржана су 4 састанка васпитне групе. На њима су ученици упознати са правилима домског
живота. Инсистирало се на упознавању ученика са Правилником о правима, обавезама и
одговорностима ученика у Ученичком центру Београд и Кућног реда Установе..
Ученици су се међусобно упознали и упућивани су да потраже помоћ у савладавању градива
ако им то буде потребно. Упућивани су и да учествују у активностима које дом организује.
Одабрани су представници Ученичког парламента и Тима за медијацију.Било је речи о
мерама заштите од Ковида као и упознавање са успехом групе и похваљивани су најбољи.
Сарадња са родитељима:
Родитељи су редовно обавештавани о понашању своје деце у дому, нарочито о ситуацијама
због којих су упућивани на Дисциплинску комисију. Вођени су и разговори у циљу
заједничког васпитног деловања како би се избегло упућивање на дисциплинску комисију.
Остваривана је и комуникација у циљу редовног извршавања уплата за смештај. Где су
родитељи показали изузетну сарадњу и своје обавезе измиривали на време.
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 Установи. Комуницирали смо путем позива и порука.
Сарадња са школом:
Током читаве школске године сам сарађивала са ПП службом или разредним старешинама
свих ученика, у циљу праћења успеха и понашања у школи. Због лоших оцена или честог
изостајања, негде је та сарадња била интензивнија(Н.Ј. и М.Ж.)
Педагога АТШ-а сам посетила два пута током школске године, како бих прикупила
информације о ученицима који похађају ту школу и разговарала о проблему који ученице
(С.М. и А.С.) имају са наставницом физике.
Ове школске године била сам задужена за секцију пливање.
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Теме реализоване у XIV васпитној групи
Време
Област

Теме

реализациjе

Организација,фукционисање и правила живота

септембар

Адаптација

у Ученичком центру

на живот

Права, обавезе и одговорности ученика у

у Дому

Установи

септембар

Процес адаптације на нову средину

септембар

Окружење у коме су школа и наша установа

октобар

Долажење до потребних информација

октобар

Настава на даљину

октобар

Планирање учења и учење по плану

новембар

Мотивација за учење

децембар

Пажња и концентрација

децембар

Учење и

Стратегије учења

фебруар

школска

Праћење тока и резултата учења

април

успешност

Професионални развој

мај

Памћење и заворављање

мај

Здрави стилови живота: исхрана и физичка

септембар/март

активност, ментално здравље, хигијена(лична и
хигијена заједнничког простора), сексуално и
репродуктивнно здравље
Стрес и начини његовог превазилажења

децембар

Животне вештине; доношење одлука,

јануар

решавање проблема, супротстављање притиску
Животне

вршњака, критичко мишљење

Вештине

Осећања: Препознавање сопствених и туђих

фебруар

осећања, изражавање осећања на социјално
прихватљив начин
Слика о себи: самоперцепција,

фебруар

самопоштовање, самопоуздање – Како видим
себе?
Морал и вредности

март

Организација слободног времена

март

Развијање културних навика

април

Безбедно и небезбедно понашање, превенција

април

повреда и насиља, безбедност у нашој
установи
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Емпатија и емоционална интелигенција

јун

Утицај вршњачке групе

јун

Хемијске и нехемијске зависности

јун

Конструктивна комуникација, узроци проблема

октобар

у комуникацији
Живот

Конфликти, врсте и стилови поступања у

у

конфликтима

заједници

Уважавање различитости, толеранција,

новембар
новембар

поштовање права других
Успостављање, неговање и развијање односа са

децембар

другима
Подршка и помоћ особама које имају

март

потешкоће
Предрасуде и стереотипи

мај

Асертивна комуникација

мај

Укупно 32 тема

ЗАКЉУЧАК ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „КАРАЂОРЂЕ“

Континуираним праћењем реализације васпитног рада , увидом у педагошку
документацију и месечне извештаје о раду васпитача и стручног сарадника и упоредним
анализама из претходног периода, можемо закључити да су постављени циљеви и задаци у
највећој могућој мери реализовани.
Предвиђена педагошка документација је уредно и коректно вођена и редовно прегледана
(током школске године даване сугестије тамо где је то било потребно).
Успех ученика један је од показатеља квалитета рада , а и ту имамо завидне резултате.
Донети успех на нивоу Дома је био 4,66, а друго полугодиште завршено је просечном
оценом 4,49.
Око 95 % од укупног броја ученика у дому, завршило је разред одличним или врлодобрим
успехом, а пролазност је oко 96%
Укупно је 124 ученика похваљено одлуком Педагошког већа, а поред награда које су
добили најуспешнији спортисти и матуранти генерације, слатке поклоне смо традиционално
поделили ученицима који су током првог и другог полугодишта имали најуредније собе.
Теже васпитно-дисциплинске мере (укор пред искључење) изречене су током школске
године за седам ученика и сви су они након изрицања мере показали напредак и остали у
дому до краја школске године.
Одржано је 10 редовних састанака Педагошког већа. Разматране су све теме предвиђене
годишњим планом и програмом. Поред тога, бавило се свим важним текућим питањима, а у
циљу унапређења васпитног рада и побољшања услова за живот и рад у дому. Такође, готово
свака седница је имала на дневном реду једну или две теме интерног стручног усавршавања.
Све теме су наведене у извештају о раду.
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Поред тема обрађиваних на састанцима Педагошког већа, током школске године
васпитачи су реализовали укупно 14 приказа практичних активности на различите актуелне
теме из Годишљег плана и програма. Дакле, интерном стручном усавршавању се посвећивала
пажња континуирано, а резултат тога је да је већина васпитача сакупила потребних 44 сата
сталног стручног усавршавања. Секције у радној јединици су се после дуже рестриктивне
фазе због пандемије- поново вратиле на сцену. Током читаве школске године готово све
секције су функционисале и привукле велики број ученика да своје слободно време проведу
корисно и креативно. Понуда је обогаћена отвореним тереном и теретаном што је значајно
допринело смањењу пасивности код ученика и навели значајан број на рекреацију.
Ако томе додамо и организацију Домијаде и мотивисање свих ученика и запослених да
се после три године изостанка, поново укључе и дају свој допринос- могло би се закључити
да имамо разлога за задовољство постигнутим. Овде не мислим само на резултате који су
постигнути, већ на јединство, посвећеност и допринос који је сваки ученик и запослени дао
да бисмо били добри домаћини и вратили Домијади оно место које заслужује.
Услови за учење у РЈ 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 даље веома
интензивна пре свега због двосмерне потребе информисања о здрављу ученика, размене
информација о успеху на класификационим периодима, као и потребе да се родитељи
повремено подсете на своје обавезе редовног плаћања услуга смештаја.
Током школске године остварена је сарадња са 26 средњих школа у Београду, као и са
Београдским универзитетом и Центром за развој каријере, који су већ трећу годину за редом
омогућили нашим матурантима да конкуришу за бесплатне припреме и упис на факултете.
У току школске 2021/22. реализован је семинар за све запослене на тему „Превенција
прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“ (децембар 2021.)
Сарадња са васпитачима и стручним сарадником је била успешна (решавање различитих
васпитних проблема, консултовање, тимски рад).
Успешна сарадња са другим домовима посебно унутар Ученичког центра Београд, је део већ
устаљене
праксе
за
РЈ
Карађорђе.
У раду хостела настојимо да континуирано остварујемо напредак, како у условима и
квалитету услуге , тако и у организацији и рационализацији овог посла.
Међутим, током већег дела ове школске године сусрели смо се са озбиљним изазовом , а то
је организација 24-часовног рада на рецепцији са само 3 рецепционера. Ово неминовно утиче
на квалитет рада, па се надамо брзом решењу проблема.
Управник:
Марина Станковић
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ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНОМ РАДУ У РЈ „АЛЕКСА
ДЕЈОВИЋ“
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА РЈ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“
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 РЈ.
-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 РJ
-организовање васпитног рада кроз сарадњу са васпитачима,стручним сарадником и
координатором васпитне службе
-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 9001и HACCP система
-континуирана сарадња са службом за васпитни рад,посебно око обележавања школске славе
Св.Саве и активности око „Домијаде 2022“.
-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
кординатором 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
(КОВИД
19)
епидемија.
-радимо на промоцији наше установе и РЈ, као и лично ангажовање запослених.
-отварамо могућност што разноврснијијој лепези слободних активности у нашој РЈ
-ова школска година је била врло тешка из самог преласка из онлине у редовну
наставу,адаптација ученике на промене као и дојаве бомби у појединим школама.
-припремање документације и консултације за реновирање РЈ.
Управник РJ
Владо Стијеповић,проф.
Извештај о раду Педагошког већа
Током школске 2021/22 године одржано је 8 састанака Педагошког већа.
Неки од важнијих закључака донетих на састанцима су:
- Сви запослении ученици треба да се придржавају прописаних мера у циљу превенције
нових сојева KOVID 19
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- Водити евиденцију појачаног васпитног рада код ученика којима су изречене васпитнодисциплинске мере
- Неопходна континуираност разговора са ученицима који показују промене у понашању и
благовремено реаговање
- Мотивисати ученике на редовно одржавање хигијене свог животног простора (ученичких
соб)
- Сарадња са фондацијом ''Мали свет'' и Центром за развој каријере се наставља
- Договор око организовања матурске прославе
- Предлози за награђивање ученика
Интерна стручна усавршавања одржана током ове школске године су:
- 21.10.2021. године, Извештај са конфернције ''Васпитни рад у домовима ученика средњих
школа Републике Србије'' у Врњачкој бањи, реализатор Кристина Миљковић
- 21.10.2021. године, ''Заштита менталног здравља адолесцената током пандемије KOVID 19'',
реализатори Мирјана Лазић и Слободанка Марић
- 07.12.2021 године, ''Слободне активности у дому ученика'', реализатор Татјана Кнежевић
- 07.12.2021 године, ''Спорт и рекреација'', Блажо Шћепановић
- 24.02.2022 године, ''Статус српског језика'', Марина Радовић
- 30.03.2022 године, Извештај са конференције ''Васпитни рад у домовима ученика средњих
школа Републике Србије на Копаонику, реализатор Јована Јелић
- 28.04.2022 године, ''Подстицање самопоуздања и самопоштовања код ученика у дому'',
реализатор Марина Џелетовић
- 24.04.2022 године, ''Презентација резултата анкете о изложености ученика дискриминацији,
насиљу, злостављању и занемаривању'', Мирјана Лазић
- 26.05.2022 године, ''Професионална орјентација'', реализатор Весна Морачић
- 30.06.2022 године, ''Клептоманија код адолесцената'', Јелена Шејић
- 30.06.2022. године, ''Значај развоја грађанске свести и активизма код младих'', Ивана
Вељашевић
- 30.06.2022 године, ''Поремећај исхране'', Драган Павловић
- 30.06.2022 године, ''Анализа вебинара подизање интегритета у установама-етика и
интегритет'', Марко Чабаркапа

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим је своје активности спроводио у складу са Годишњим програмом заштите ученика од
насиља, дисктиминације, злостављања и занемаривања.
На почетку школске године формиран је Тим у саставу; Владо Стијеповић – управник;
Мирјана Лазић, (Биљана Јанковић) – педагог; Весна Морачић – васпитач и О. Ч. – ученик.
Током школске године активности Тима биле су усмерене првенствено на превенцији
насиља, оспособљавању ученика да препознају облике насиља и насилничког понашања.
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Реализоване су радионице са ученицима на тему насиља као и филмске пројекције након
којих би уследила дискусија, размена ставова и утисака.
У складу са Годишњим планом и програмом рада Тима јасно су разврстани сви нивои
насиља, злостављања и занемаривања и све активности усмерене су на превентивне садржаје
и интервенције.
У току школске године 2021/22. Тим се састао са ученицима једанаест пута.Радило се на
подизању свести ученика васпитнообразовног процеса као и на праћењу осетљивости за
препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
Поједине ученичке активности Тима праћене су адекватним мерама дисциплинске комисије.
Тим је током школске године уредно водио евиденцију о свим облицима насиља и пратио
ефекте предузетих мера и активности.
Весна Морачић, васпитач

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
Кристина Миљковић и ученица Љ. Ј.
Као и прошле године, активности Тима биле су превасходно превентивне а са циљем
да се ученици упуте и информишу о штетности злоупотреба психоактивних супстанци.
Најбољи начин борбе против конзумирања психоактивних супстанци јесте константна
превенција кроз едукацију младих и упознавање са својствима и последицама употребе
истих.
Реализација превентивног програма у нашој радној јединици остварена је кроз низ
радионица, трибина, дебата, филмова, ППТ презентација.
✓ Узроци и последице употребе психоактивних супстанци, ППТ презентација и предавање
које је одржано у пар наврата са циљем да што већи број ученика присуствује, послуша и
информише се о последицама конзумирања ПСА.
✓ Снус, ППТ, дебата. Упућивање ученика на нову опасну супстанцу међу тинејџерима и њеним
штетним последицама на целокупан организам приликом конзумирања.
✓ И ја имам срце, филм, дебата. Ученицима је приказан филм о двојици зависника од дроге
кроз чије исповести провејава сугестивна порука за ученике какве су све последице уживања
истих.
✓ Заблуде и предрасуде код младих о дрогама, дискусија са ученицима о ризичним ставовима
да је дрогу могуће контролисано узимати без тежих и дугорочнијих последица или у
оправдавању поделе дрога на „лаке“ и „тешке“.
Такође, задатак Тима за превенцију употребе психоактивних супстанци у сарадњи са
свим васпитачима радне јединице био је да константно упућује и укључује ученике у богат
садржај домских секција ради квалитетног провођења слободног времена.
Кристина Миљковић
Васпитач
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Извештај о раду Тима за превенцију COVID 19
Тим за превенцију ковида 19 формиран је на почетку школске године 2020. године због
неповољне епидемиолошке ситуације и потребе за појачаним превентивним радом са
ученицима који бораве у РЈ. Како је оправдао своје постојање, наставио је са радом.
Тим чине:
1. управник Владо Стијеповић,
2. стручни сарадник Мирјана Лазић,
3. васпитач Слободанка Марић и
4. хигијеничарка Весна Филиповић.
Активности тима су се одвијале на превентивном и интервентном нивоу.
Активности које су предузете у превентивном смислу су:
- на састанку Педагошког већа 27.10.2021. године стручни сарадник Мирјана Лазић и
васпитачица Слободанка Марић одржале су предавање и ппт презентацију „Заштита
менталног здравља услед пандемије КОВИД-19“, која је доступна на сајту УЦБ;
- на сваком састанку 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 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 припремљен материјал за огласну таблу;
- постављене су дезобаријере, дозери, уз праћење сталне снабдевености средствима за
дезинфекцију, додатно чишћење просторија, дезинфекција 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;
- васпитачи су пратили опоравак ученика васпитних група за које су задужени.
Активности које су предузете у интрвентном 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;
- на захтев Министарства просвете на недељном нивоу је праћена епидемиолошка
ситуација у радним јединицама и обједињена достављана Министарству просвете;
- све информације о потврђеном присуству вируса ковид-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 постојања, 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.
По угледу на Тим на нивоу радне јединице, почетком школске 2021. године формиран је
Тим за превенцију КОВИД-19 на нивоу УЦБ.
Слободанка Марић
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Извештај о раду Ученичког парламента
Реализација рада Ученичког парламента одвијала се према Плану и програму за школску
2021/22 годину.
На почетку школске године због неповољне епидемиолошке ситуације услед пандемије
COVID19, рад Ученичког парламента се одвијао уз поштовање свих епидемиолошких мера
превенције прописних од стране надлежних институција.
Укупно је одружано три састанка Ученичког парламента (06.10.,30.03.,11.05.). На првом
састанку изабрани су чланови Ученичког парламента (председник, заменик, благајник)
бирани из редова ученика свих васпитних група у дому.
Изабрани су и ученици представници у оквиру Тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања и Тима за превентивне активности у борби против
злоупотребе друга међу ученицима РЈ.
Чланови Ученичког парламента активно су, током целе године, учествовали у решавању
проглема везаних за живот и рад у установи, као и планирању и организацији испраћаја
матураната из радне јединице.
У сарадњи са васпитачима, управником, стручним сарадником, представници свих
васпитних група учествовали су у доношењу одлука, износили своје жеље и потребе,
преузимали део одговорности на себе.
Можемо рећи да је допринео побољшању одређених сегмената домског живота, међутим и
даље постоје они на којима сви запослени, заједно са ученицима треба додатно да раде.
Извештај о раду Дисциплинске комисије
На основу Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, почетком
школске године Педагошко веће је изабрало нову комисију за период од годину дана.
Комисију су чинили Татјана Кнежевић ( председник ), Јелена Шејић ( члан ) и Марина
Џелетовић ( члан ).
Приликом изрицања васпитно дисциплинских мера Комисија је доносила нимало лаке
одлуке али је увек, са великим стрпљењем и без журбе (некада и по више састанка због једног
случаја), поново заседала да би изрекла исправну васпитно дисциплинску меру. Јер циљ
нашег рада је био да се очува Кућни ред и имовина дома. По изреченој мери разговарали смо
са сваким учеником и указали на учињену грешку и детаљно образложили донету одлуку, са
надом да ће све то позитивно утицати на понашање ученика.
У току школске године одржано је 34 састанка, а изречена је 51 васпитно дисциплинска мера.
Изречене мере:
• Опомена - 15
• Укор - 14
• Укор пред искључење - 20
• Искључење - 2
На одлуке Дисциплинске комисије није било жалби па се ниједан случај није решавао на
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другом степену, односно Педагошким већу. По томе се може закључити да је Комисија
радила савесно, односно према Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности.
Изречене васпитно дисциплинске мере имале су превентивни карактер на све ученике што је
и циљ рада Дисциплинске комисије.
Дисциплинска комисија
РЈ ''Алекса Дејовић''
Извештај о раду васпитача са васпитном групом
I васпитна група
Весна Морачић

Прва васпитна група има 23 ученице.
Просечна оцена на почетку школске године је 4,19
Ученице су похађале девет различитих београдских средњих школа, а структуру по
разредима чиниле су шест ученица првог разреда, четири ученице другог разреда, седам
ученица трећег разреда и шест ученица четвртог разреда.
Васпитна група може се похвалити одговорним понашањем ученица тако да је већина
похваљена а награђене су; И.П. ученица четврте године Архитектонске школе за најбољу
спортисткињу дома, Н.Л.ученица четврте године Архитектонске школе за најбољег ученика
дома, Н.Е. ученица четвртог разреда ГСП Техничке школе као најбољи друг у дому, Н.С.
ученица трећег разреда Архитектонске школе и Т.М. ученица другог разреда Геодетске школе
за свеобухватни однос према дому и школи.
У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада, а најчешћи
облик рада остварен је у малим групама и индивидуалним радом где су ученице активно
учествовале у подучавању, усмеравању, подстицању, саветовању, информисању и размени
мишљења.
У индивидуалном разговору доминантне теме везане су за учење и праћење тока учења,
адаптацију нових ученица, комуникацију и толеранцију, хигијену животног простора и личну
хигијену, породичним односима, култури и моралним вредностима.
Рад са великом групом изводио се периодично на састанцима васпитне групе којих је у
овој години одржано седам пута са освртом на теме које представљају социјалну интеграцију
ученица, успешност у испуњавању школских обавеза и питања од значаја за живот у домској
заједници.
Сарадња са родитељима је на завидном нивоу где се најчешће комуницирало телефонским
путем, а неки родитељи су долазили у посету ученицама смештеним у нашој установи. Са
родитељима су се размењивала искуства од интереса за ученице.
Сарадња са школом је успешна. Са разредним старешинама је комуницирано путем
телефона, мејла и одласком у школе. Пратио се ток адаптације, успешности у учењу и редовно
похађање наставе.
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Базичне теме васпитног рада по групама и по областима
Теме реализоване у првој васпитној групи РЈ Алекса Дејовић
Време
реализациjе

Област

Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Организација, функционисање и правила живота у Ученичком
центру
Права, обавезе и одговорност ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину
Окружење у коме су школа и дом

IX

Долажење до потребних информација

X

Адолесценција и проблем одвајања од породице

IX

Слободно време у функцији адаптације на нову средини

X

Планирање учења и учење по плану

X

Стратегија учења

XI

Мотивација за учење

XI

Помоћ вршњака у учењу

II

Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха

II
XII

Праћење тока и резултата учења

XII

Професионални развој

V
III
IV

IX
X
IX

Учење као процес и врсте учења
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање
– Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, XI
изражавање осећања на социјално прихватљив начин

Животне
Вештине

II
Морал и вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, III
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора)
Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија...) сексуално и III
репродуктивно здравље
Животне вештине: доношење одлука, решавање, супротстављање
притиску вршњака, критичко мишљење

V

Стрес и начин његовог превазилажења

II

Ризична понашања и управљање ризицима
Организација слободног времена

IV
V

Безбедно и небезбедно понашање, превенција
Подстицање емпатије

Живот
у
заједници

Уважавање различитости, толеранција, поштовање
других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

IV
VI
права XII
XII

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

XI - XII
III

Сарадња, тимски рад

VI
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Асертивна комуникација
Укупно 33 тема

VI

II васпитна групe
Јелена Шејић
Број награђених ученика. На Педагошком већу похваљено је 10 ученица које су се истакле
својим радом и понашањем, учешћем у слободним активностима (секције и радионице).
Број ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама је 7: 5 ученица има
опомену, једна има укор као и једна ученица укор пред искључење.
Појачан васпитни рад: Ученице са изреченим васпитно-дисциплинским мерама су
подвргуте појачаном васпитном раду свакодневно. Укључен је и стручни сарадник. До краја
школске године радило се на промени понашања, поштовању правила кућног реда Дома,
пружању психолошке помоћи.
Начин реализације. У реализацији програма коришћене су различите методе и технике рада
- поучавање, усмеравање, информисање, саветовање, подстицање, а најчешћи облик остварен
је у малим групама и индивидуалном раду где су ученице активно учествовале, а по потреби
и пленарни рад.
Индивидуални рад са ученицима. 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. Са ученицама се у раду инсистирало на поштовању, поверењу, узајамном
уважавању и искрености. По потреби сам водила индивидуалне саветодавне разговоре који
су имали за циљ помоћ у превазилажењу породичних проблема, након прележаног вируса
КОВИД19, помоћ у решавању проблема у собном колективу.
Састанци васпитне групе. Одржано је укупно 6 састанака васпитне групе. Теме на којима
се инсистирало: домска правила, поштовање кућног реда, важност поштоваања
превентивних мера у циљу спречавања ширења вируса КОВИД 19, анализа успеха на
класификационим периодима, као и актуелни текући проблеми.
Сарадња са родитељима. У реализацију програма укључени су и родитељи, где је дошло до
одличне сарадње. Посебна интензивна и саветодавна сарадња била је са родитељима ученица
са васпитно-дисциплинским мерама. Показали су сарадљивост и разумевање за емоционалне
и понашајне проблеме. Изузетак је отежана сарадња са мајком ученице А. П. са чим су
упазнати и помоћница за васпитни рад, координаторка за васпитни рад, управник и стручни
сарадник. Комуникација са родитељима је остварена телефонским разговором, вајбер
порукама или током посета родитеља дому.
Сарадња са школом. Остварена је успешна сарадња са одељењским старешинама који су
били активно укључени у реализацију програма. Са одељењским старешинама ученица са
васпитно-дисциплинским мерама се одвијала редовна сарадња и размена информација јер су,
као и у дому, ученице биле свакодневно под надзором.
Видљиве резултате у реализацији рада дала је сарадња са осталим васпитачима у Дому, као
и одлична сарадња са стручним сарадником и управником.
Активности васпитача у секцијама, комисијама, тимовима. Ученице су се одазвале раду
у већем броју секција: историјска, здравствена, литерарна, фото, спортским секцијама и
радионицама које организује дом. У току ове школске године успешно сам водила историјску
секцију и организовала доста трибина и дебата и била члан Дисциплинске комисије која је
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ове године радила пуним интензитетом. Учествовала сам у изради распореда рада васпитача
за целу школску годину. Била сам и члан Тима за штете који је такође одговорно радио.
Закључак извештаја. Васпитни рад се одвијао континуирано. Акценат у раду су биле
превентивне мере, радионице, трибине, садржајније коришћење слободног времена,
укључивање ученица у рад секција. Планиране теме и садржаји су реализовани, тако да је
остварен годишњи план рада.
Теме реализоване у другој васпитној групи РЈ Алекса Дејовић
Време
реализациjе

Област

Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
вештине

Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
Права, обавезе и одговорност ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину
Адолесценција и проблем одвајања од породице

IX

Окружење у коме су школа и дом

IX

Долажење до потребних информација

IX

Слободно време у функцији адаптације на нову средину

X

Планирање учења и учење по плану
Учење као процес и врсте учења

XI

Методе и технике учења (Стратегија учења)
Мотивација за учење
Чиниоци школског успеха и неуспеха (лични, средински и
школски)
Праћење тока и резултата учења. Мере за побољшање
успеха
Учење, памћење и заборављање

XI
XII
XII

Професионални развој
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Подстицање емпатије
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора)
Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
Стрес и начин његовог превазилажења
Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса
Безбедно и небезбедно понашање, превенција
Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија),
сексуално и репродуктивно здравље
Организација слободног времена

IV
XI

IX
X
X

IV

II
III

XII
II
V
II

VI
III
IV
XII
V
XI

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права XI
других
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Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Moja породица
Живот
у
Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
заједници
Сарадња, тимски рад
Активности које организује наша установа и начин
учествовања у њима
Учење техника асертивнже комуникације
Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Укупно 36 тема

V
VI
II
XII
I
III
IV
V

III васпитна групе
Марина Џелетовић
Школску годину трећа васпитна група започела је са 20 ученица. Две ученице су напустиле
Установу због наставка школовања у родном месту, тако да трећа васпитна група на крају
године броји 18 ученица.
Просечна оцена на почетку школске године је 4,24.
Ученице су похађале 8 различитих београдских средњих школа. Структуру по разредима
чиниле су осам ученица првог разреда, четири ученице другог разреда, четири ученице
трећег разреда и две ученице четвртог разреда.
Васпитна група може се похвалити одговорним понашањем ученица, ученице прве године су
се добро адатирале и прихватиле живот у колективу. Већина ученица је показала
заинтересованост за домске активности, учешће у радионицама кроз које је подстицана боља
међусобна интеракција и тимски дух.
Кроз свакодневне разговоре, групне и индивидуалне, ученице су показале спремност за
сарадњу, размену мишљења, лични развој, напредак и решавање текућих проблема на
конструктиван начин.
Код неких ученица јављала се потреба за сталним подстицањем заинтересованости за учење
и постизање бољег школског успеха.
Програм рада реализован је према плану и програму, кроз различите методе и технике рада,
а најчешће коришћени облици рада били су мала група и индивидуални рад, где су ученице
активно учествовале у информисању и размени мишљења,
У индивидуалном разговору акценат је стављен на теме везане за адаптацију нових ученица,
праћење тока учења и учење, комуникацију и толеранцију, хигијену животног простора и
личну хигијену, породичне односе, културне и моралне вредности.
Рад у групи изводио се периодично, углавном на састанцима васпитне групе.
Одржано је пет састанака васпитне групе. Разговарало се о поштовању правила понашања у
Установи, безбедности ученика, важности одржавања опште и личне хигијене, анализи
школског успеха ученика, као и актуелним текућим проблемима.
Сарадња са родитељима обављала се континуирано и коректно, где се најчешће
комуницирало телефонским путем док су неки родитељи долазили и у посету ученицима. Са
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родитељима се разговарало о догађајима вазним за породицу, процесу адаптације ученица
прве године, запаженим променама у понашању и осталим темама од интереса за ученице.
Сарадња са школом и разредним старешинама је успешна. Комуниција се углавном обављала
путем телефона или мејла. Пратио се ток адаптације, успешност у учењу и редовност
похађањеа наставе.
Постојала је свакодневна сарадња са управником РЈ, стручним сарадником, васпитачима и
координатором за васпитни рад.
У току године одвијао се рад у креативно-едукативној секцији и Дисциплинској комисији.
У раду са ученицама током године успоставили смо узајамно поверење, поштовање и
уважавање.
Теме реализоване у трећој васпитној групи РЈ Алекса Дејовић
Време
реализациjе

Област

Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Адолесценција и проблем одвајања од породице

IX

Права, обавезе и одговорностученика у Ученичком центру

IX

Организација , фукмционисање и правила живота у дому

IX

Процес адаптације на нову средину

X

Окружење у коме су школа и Дом

IX

Долажење до потребних информација

X

Ефикасно и безбедно коришћење интернета

IV

Пажња и концентрација

III

Методе и технике успешног учења

X

Мотивацијауучењу

XI

Планирање учења и учење по плану

X

Стратегије учења
Чиниоцишколскогуспеха и неуспеха

XI

Праћењетока и резултатаучења

I

Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој

II
V
IV

XII

Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, XI
изражавање осећања на социјално прихватљив начин

Животне
Вештине

Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора)
Морал и вредности

II

VI
Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема, V
критичко мишљење
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Ризична понашања и управљање ризицима

III

Стрес и начин његовог превазилажења

II

Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља.
Безбедност у нашој установи.
Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса.

IV

Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија) сексуално
и репродуктивно здравље

VI

Организација слободног времена

II-III
VI

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Живот
у
заједници

V

Уважавање различитости, толеранција, поштовање
правадругих.
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији.
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

XII

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
Учење техника асертивне комумикације.

III
VI

XII
XI-XII

Активности које организује Ученички центар и начин учествовања X
у њима.
Укупно 34 темe

IV васпитна групе

Татјана Кнежевић
Васпитна група је мешовитог типа и на почетку школске године је имала 17 ученика од којих
8 девојчица и 9 дечака. Школску годину у групи је завршило 15 ученика, односно 8 девојчица
и 7 дечака.
Три ученика је награђено бодовима на Педагошком већу због изузетног владања и
учествовања у различитим секцијама током читаве школске године. Васпитно дисциплинске
мере добило је 4 ученика, због непоштовања Кућног реда.
Доминантни облици рада су били у малој групи и индивидуални рад, где су ученици
подстицани, упућивани, поучавани и где су се обављали саветодавни разговори.
Индивидуалним радом са ученицима савладане су личне тешкоће, у адаптацији за нове
ученике, пружање подршке и помоћи у школским обавезама, помоћ у процени сопствених
могућности, боље упознавање себе и мењање понашања.
Одржано је 4 састанка васпитне групе на којим су ученици упознати са одредбама Кућног
реда, мотивисани за укључивање у активности које организује дом, анализирани су успеси у
школи и разговарало се о хигијени. Такође, током године је одржано и више састанака собног
колектива где смо решавали проблеме унутар групе.
Сарадња са родитељима је била задовољавајућа, одвијала се углавном телефонским путем,
док је неколицина родитеља током године и посећивала дом. Родитељи су благовремено
обавештавани о школском успеху и понашању како у школи тако и у оквиру дома.
Током школске године редовно сам комуницирала са одељенским старешинама телефонским
путем, а школе обилазила током класификационих периода.
Рад сам обављала у две секције: стонотениској и креативно едукативној. У међународном
пројекту E - twinning радила сам на осмишљавању и реализацији задатака са ученицима и
колегама. Такође, рад сам обављала и у васпитно дисциплинској комисији.
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Ефекат планираног рада је у потпуности остварен.
Теме реализоване у 4. васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у

Теме
Организација функционисање и правила живота у Ученичком
центру
Права обавезе и одговорности ученика у дому
Процес адаптације на нову средину
Окружење у којем су школа и дом

Време
реализациjе
Септембар
Септембар
Септембар
Септембар

Долажење до потребних информација
Адолесценција и проблем одвајања од породице
Слободно време у функцији адаптације на нову средину

Октобар
Октобар
Октобар

Планирање учења и учење по плану

Октобар

Стратегија учења

Фебруар

Мотивација за учење
Пажња, концентрација

Новембар
Март

Чиниоци школског успеха и неуспеха
Праћење тока и резултата учења

Април
Јануар

Помоћ вршњака у учењу

Мај

Професионални развој
Учење као процес и врсте учења
Слика о себи: самопоуздање, самопоштовање..
Препознавање сопствених и туђих осећања
Морал и вредности
Здрави стилови живота

Мај
Април
Фебруар
Март
Фебруар
Мај

Хемијске зависности
Животне вештине..

Мај
Јун

Стрес и начини превазилажења
Ризична понашања и управљање ризицима

Новембар
Јун

Безбедно и небезбедно понашање
Организација слободног времена
Подстицање емпатије

Јун
Март
Новембар

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
Конструктивна комуникација

Мај

Успостављање, неговање и развијање односа са другима

Децембар

Април
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заједници

Конфликти, врсте и стилови поступања

Јун

Сарадња и тимски рад
Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Асертивна комуникација

Фебруар
Март
Мај

Укупно 34 теме

V васпитна групe
Ивана Вељашевић
На почетку школске 2022. године V васпитна група имала је 24 ученика а на крају 23 ученика.
Структуру групе чинили су углавном ученици грађевинске школе (19) док су остали ученици
похађали Саобраћајну школу (3) и ЕТШ “Стари град“ (1). Почетни школски успех групе је
3,51.
За 4 ученика васпитне групе изречене су васпитно-дисциплинске мере које су уз појачан
васпитни рад позитивно утицале на промену понашања код ученика. 5 ученика је похваљено
и награђено за добро владање у дому и учешће у домским активностима. Појачан васпитни
рад у оквиру кога је укључен и психолог из Дома здравља примењен је и за ученика М.П.
због забрињавајућих промена у понашању. Појачан васпитни рад подразумевао је
интезивније индивидуалне разговоре са ученицима и сарадњу са родитељима (где је било
могуће) и педагогом радне јединице. Такође, ученици су укључивани у едукативне програме
и друге активности у дому.
Годишњи план и програм васпитног рада је у потпуности реализован методама
координације, сарадње, размене, подршке и упућивања у индивидуалном раду са ученицима
и раду са малом групом. У индивидуалном раду са ученицима као најдоминантнија се
наметнула проблематика реалног сагледавања себе ,сопствених потреба и осећања, затим
конструктивна комуникација као и значај постојања правила и границе сопствених права.
Утоку школске године одржане су и три трибине везане за развијање грађанске
свести код ученика.
У школској 2021/2022. години одржано је 5 састанака васпитне групе. Акценат на сваком
састанку било је владање и понашање ученика у дому и школи, поштовање правила Кућног
реда, општа и лична хигијена, анализа школског успеха и изостанци у школи као и актуелни
проблеми .Ученици су мотивисани да се ангажују у различитим домским активностима и
секцијама према сопственим интересовањима и афинитетима.
У циљу подршке у развоју ученика остварена је континуирана и конструктивна
комуникација са родитељима , најчешће телефонским путем. Сарадња је подразумевала
размену релевантних информација везаних за адаптацију ученика на нову средину,
понашање у школи и дому и школски успех. Приликом усељења ученика у дом одржан је
родитељски састанак на коме су родитељи упознати са домским контекстом, начином рада
васпитача,утврђени су обострани захтеви ,очекивања и потребе, као и начин,динамика и
фреквенција комуникације.
Сарадња са школом , у већини случајева, одвијала се једносмерно. Контактирани су
одељенске старешине, предметни наставници и ређе, стручни сарадници у циљу добијања
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информација везаних за школски успех, владање и изостанке ученика.
Годишњи програм рада је реализован према утврђеном плану. Како су готово све теме
обрађене и претходних година, код старијих ученика се примећује значајан напредак у
очекиваним исходима који нису више само на сазнајном нивоу.У том смислу, може се рећи
да је програм васпитног рада успешно реализован.
Теме реализоване у V васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Теме
Упознавање ученика са домом, организација,
функционисање и правила живота у Ученичком центру
Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину
Окружење у коме су школа и наша установа

Време
реализациjе
Септембар
Септембар
Септембар
Септембар

Слободно време у функцији адаптације на нову средину
Долажење до потребних информација

Октобар

Пажња и концентрација

Мај

Планирање учења и учење по плану

Октобар

Методе и технике успешног учења
Мотивација за учење
Стратегија учења
Чиниоци школског успеха и неуспеха
Праћење тока и резултата учења

Мај
Новембар
Децембар
Март
Јануар

Помоћ вршњака у учењу

Јун

Професионални развој

Април

Слика о себи
Осећања
Морал и вредности
Здрави стилови живота

Октобар
Март
Новембар
Мај

Животне вештине: доношење одлука, супротстављање
притиску вршњака
Стрес и начини превазилажења

Новембар

Безбедно и небезбедно понашање
Превенција насиља

Јун
Фебруар

Организација слободног времена
Сексуална обавештеност
Бес

Март
Март
Децембар

Уважавање различитости , толеранција према разликама

Фебруар

Децембар
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Живот
у
заједници

Подршка и помоћ особама са тешкоћама

Фебруар

Конструктивна комуникација
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

Мај
Децембар

Конфликти
Сарадња у групи, тимски рад
Предрасуде и стереотипи
Усвајање правила бонтона
Активности које организује Ученички центар
Укупно _35_ тема

Мај
Новембар
Јун
Јун
Октобар

Васпитач VI васпитнe групe
Блажо Шћепановић

•

•
•
•

На почетку школске године шеста васпитан група у Р.Ј „Алекса Дејовић“ имала је 21 ученика
и просек групе износио је 3,49. На крају наставне године група је бројала 20 ученика од тога
11 ученика прве године, 5 ученика друге године, 4 ученика треће године. Један ученик је
похађао Геодетску – техничку школу, 3 ученика су похађала Грађевинскко- техничку школу,
11 ученика Грађевинску школу, један ученик Медицинску школу Звездара, један ученик
Правно пословну школу, један ученик Саобраћајну школу, један ученик Угоститељску туристичку и један ученик Фармацеутско- физиотерапеутску школу.
Планирано је 36 базичних тема:
Прво тематско подручије „ Адаптација на живот у дому“. Предвиђено је седам тема које су
све успешно реализоване. Ученици су се брзо и без траума адаптирали на нову животну
средину, прихватили нове обавезе и кућни ред дома.
Друго тематско подручије „ Учење и школска успешност“. Планирано је девет тема и све су
реализоване.
Трећа тематска област „ Животне вештине“. Предвиђено је дванаест тема, а једанаест тема је
реализовано.
Четврта тематска област „ Живот у заједници“. Предвиђено је осам тема, седам је реализовано.
Због потреба васпитне групе три теме су поново обрађене и све су реализоване у јуну
месецу.
При реализацији тематских области ученици су узели актвино учешће, показали
иницијативу и заинтересованост за теме које су обрађене. Теме су реализоване кроз редован
рад у дому. Доминантан облик рада био је рад са малом групом и индивидуалан рад.
У току школске године остварена је редовна комуникација са родитељима, одељенским
старешинама, предметним професорима и педагошком службом. Свакодневна комуникација
и сарадња са колегама васпитачима, стручним сарадником и управником Р.Ј.
Један ученик је награђен ( Н.Д ) освојио је прво место на републичкој домијади у
дисциплини стони тенис и проглашен је за најбољег спортисту Р.Ј „ Алекса Дејовић“. Један
ученик кажњен је укором пред искључење и спроведене су мере појачаног рада са њим.
У школској 2021/22 години одржано је пет састанка VI васпитне групе, акценат састанака
је био на поштовању кућног реда дома, школској успешности и коришћења садржаја дома.
Кошаркашка секција је радила у складу са могућностима рада на отвореном и временским
условима. Акценат секције је био базиран на повећању заинтересованости за кошарку, учењу
нових вештина, дружењу, бољем упознавању ученика и боравку на отвореном.
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Теме реализоване у 6. васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме
1.Организација и функционисање и правила живота у Ученичком
центру.
2.Права, обавезе и одговорност ученика
3.Процес адаптације на нову средину.
4.Окружење у коме су школа и дом..
5.Долажење до потребних информација.
6.Адолесценција и проблем одвајања од породице.
7.Права младих.
1.Планирање учења и учење по плану.
2.Стратегија учења..
3.Мотивација за учење.
4.Пажња, концетрација.
5.Чиниоци школског успеха и неуспеха.
6.Праћење тока и резултата учења.
7. Помоћ вршњака у учењу.
8.Подстицање, стварање радних навика.
9.Како побољшати школску успешност.

1.Слика о себи, самоперцепција, самопоштовање.
2.Осећања:препознавање споствених и туђих осећања, изражавање
Осећања на социјално прихватљив начин.
3.Морал и вредности.
4.Здрави стилови живота: исхрана, физичка активност,ментално
Здравље, хигијена.
5.Животне вештине:доношење одлука, решавање проблема, супроСтављање притиску вршњака, критичко мишљење.
Животне
6.Стрес и начин његовог превазилажења.
Вештине
7.Ризичнопонашање и управљање ризицима.
8.Безбедно и небезбедно понашање, првенција повреда и насиља.
9.Организација слободног времена.
10.Утицај масовних медија и савремених технологија на формирање
Вредности.
11.Хемијска и нехемијска зависност.
12.Бес,узроци беса и стратегија превазилажења.
1.Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других.
2.Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији.
3.Успостављање, неговање и развијање односа са другима.
Живот
4. Конфликти, врсте и поступање у конфликту.
у
5. Сарадња, тимски рад.
заједници
6.Подршка и помоћ особама које имају тешкоће.
7.Активности које организује Ученички центар и начин учествовања
у њима.
8.Асертивна комуникација.
Укупно 36 тема

Време
реализациjе
Септембар
Септембар
Новембар
Септембар
Септембар
Фебруар
Фебруар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Март
Мај
Мај
Октобар
Октобар
Новембар
Децембар/Јун
Децембар
Јануар
Март/Јун
Април
Април
Мај
Мај
/
Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар
Март/Јун
Април
Април
/

Поред вођења кошаркашке секције учествовао сам у инструктивном раду домске теретане и
рад ученичког парламента.
Кроз свакодневни разговор ученици су показали спремност на сарадњу, размену
мишљења, напредак, лични развој, побољшање успеха, учешће у раду секција и активан
живот у дому.
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VII васпитна група
Кристина Миљковић
Реализоване су 33 теме. До одступања је дошло због полагања испита за лиценцу и присуства
на Конференцији у Врњачкој Бањи.Формално нереализоване теме су обрађене у оквиру
сродних тема и кроз радионице са ученицима.
Број награђених ученика.Похвалу Педагошког већа добило је 6 ученика због
истицања својим радом и понашањем и учешћем у слободним активностима (секције и
радионице).
Број ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама. Два ученика групе
имају изречене мере и то 2 опомене. Уз појачан васпитни рад и константне индивидуалне
разговоре, ученици су знатно поправили своје понашање и владање.
Појачан васпитни рад:Са ученицима сам водила појачан васпитни рад и то:
А. Б. Због дислексије и дисграфије вођен је иснтруктивни рад, помоћ у учењу, израда
домаћих задатака, праћење школског успеха, саветовање са стручним сарадником и редован
контакт са мајком у циљу усклађивања информација и пружања адекватне подршке. Након
разговора са одељенским старешином и мајком, због лоших оцена и већег броја изостанака
са онлајн наставе, током боравка код куће, ученик се исписао из школе и наше установе
14.03.2022. године и вратио кући у Краљево.
Д. П. Ученик се 18.10.2021. године уселио у дом. Мајка је информисала о породичној
ситуацији, насиљу у породици, а сестра о односима и блискости са братом, тако да су са
учеником од почетка вођени разговори и са стручним сарадником. Са ОС сам била у
редовном контакту збогслабих оцена. Са учеником направљен план учења, договор о
поправљању слабих оцена и важности редовног похађања наставе. Теме разговора су биле и
о учениковим емоцијама и о виђењу и осећањима о односима у породици.Укључен је у рад
секција и редовно посећује догађаје у организацији културно-образовног програма. Потребно
је и даљередовно пратити успех у школи.
Начин реализације.Преовладавале су следеће методе и технике: подучавање,
упућивање, размена мишљења, информисање, саветовање, сугестије и подстицање, а
остварени су најчешће радом у малим групама и индивидуалним радом. Рад са већом групом
реализован је организовањем радионица и трибина, као и на састанцима васпитне групе.
Индивидуални рад са ученицима.Узимајући у обзир узраст ученика, потребе и
индивидуалне разлике међу њима, стављен је акценат на следећим темама: процес адаптације
на нову средину, правила живота уУченичком центру, мотивација за учење, планирање
учења, ризична понашања и управљање ризицима, уважавање различитости, толеранција,
поштовања права других, конструктивна комуникација и конфликти, врсте и стилови
поступања у конфликтима.Током целе године акценат је био на хигијенским мерама и
подстицању ученика на поштовање правила и процедура како би се смањио ризик заразе
вирусом ковид 19. По потреби сам водила индивидуалне саветодавне разговоре (помоћ у
превазилажењу породичних проблема, помоћ у учењу, опоравак након прележаног вируса
ковид-19, помоћ у решавању проблема у собном колективу).
Састанци васпитне групе. Одржана су 4 састанка 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.
Сарадња са родитељима. У току школске године остварена је редовна комуникација
са родитељима, а са родитељима нових ученика појачаног интензитета током адаптације
ученика. Комуникација са мајком А. Б. била је учесталија, као и са мајком Д. П. Остварена је
телефонским разговорима, вајбер порукама или током посета ученика.
Сарадња са школом.Са одељењским старешинама, као и са појединим предметним
професорима и педагошко-психолошком службом остварена је успешна сарадња, а
интензивнија са старешинама ученика прве године због потреба адаптације ученика (А. Б. и
Д. П.).
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Активности васпитача у секцијама, комисијама, тимовима. У току школске
године била сам реализатор здравствене секције и креативно-едукативне радионице, као и
члан Тима за превенцију злоупотребе од психоактивних супстанци. Ученици су мотивисани
и ангажовани у разним секцијама, радионицама према њиховим интересовањима и
афинитетима. Већина ученика показала је заинтересованост за спортске активности,
предавања из здравствених тема, као и за креативне, едукативне и друге радионице и
трибине.
Радионице, трибине и остале активности у којима сам учествовала на нивоу РЈ:
- Турнир у стоном фудбалу, Б. Шћепановић, Т. Кнежевић и К. Миљковић, 17.11.2022.
- Новогодишњи турнир у стоном фудбалу, С. Марић,К. Миљковић, 27.12.2021.
- Предавање „Безбедност деце на интернету и друштвеним мрежама“, Катарина Јонев
Ћираковић,10.03.2022.
- ППТ презентација „Дан планете Земље“, сарадња проф. Грађевинске школе М. Годан, С.
Марић и К. Миљковић са ученицима, 21.04.2022.
- Свечаност поводам Дана УЦБ, УК „Влада Дивљан“, 01.11.2021, присуство
- Регионална домијада – музичко-сценски наступ УЦБ, 14.04.2022, присуство
- Сликање матураната графичка припрема матурантских честитки, организација,мај, 2022.
Закључак извештаја. 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. Постојала је потреба за сталним
подстицањем заинтересованости за учење и постизање бољег школског успеха.Присуство
вируса ковид-19, и смањена социјализација представљају неке од проблема у току ове
школске године. Потребно је што више обратити пажњу на менталну хигијену адолесцената.
Реализација одређених тема кроз организоване радионице, циклусе и активности на нивоу РЈ
треба наставити јерсе подстичу тимски дух и сарадња и уче правила добре комуникације.
План је реализован и циљеви остварени тако да сам задовољна протеклим радом са
ученицима седме васпитне групе.
Теме реализоване у деветој васпитној групиРЈ „Алекса Дејовић“
Област

Адаптација
наживот
у Дому

Учење и
школскауспешност

Теме

Упознавање ученика са нашом установом и
стварање услова за учење
Организација, функционисање и правила живота у
дому
Права, обавезе и одговорност ученика у
Ученичком центру
Процес адаптације на нову средину
Окружење у коме су школа и наша установа
Долажење до потребних информација
Eфикасно и безбедно коришћење интернета

Време
реализациjе
IX
IX
IX

Пажња и концентрација

IX
XII
III
X

Планирање учења и учење по плану

IV

Методе и технике успешног учења

X

Мотивацијауучењу
Стратегијаучења

XI

Чиниоци школског успеха и неуспеха
Праћење тока и резултата учења
Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој

III
I, V, VI
VI
V

II
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Животне
вештине

Живот
у
заједници

Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих
осећања, изражавање осећања на социјално
прихватљив начин
Морал и вредности
Подстицање емпатије
Здрави стилови живота: исхрана и физичка
активност, ментално здравље, хигијена (лична и
хигијена заједничког простора)
Животне вештине: доношење одлука,
решавањепроблема, супротстављање притиску
вршњака, критичко мишљење
Стрес и начин његовог превазилажења
Безбедно и небезбедно понашање,
превенцијанасиља
Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење
беса
Организација слободног времена
Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија),
сексуално и репродуктивно здравље
Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других
Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са
другима
Конфликти, врсте и стилови поступања у
конфликтима
Сарадња у групи, тимскирад
Предрасуде, неговање толеранције
Активности које организује Ученички центар и
начин учествовања у њима
Моја породица

III

IV
V
II

VI

XII

X
II
IV
XI
VI
II
IV
III
V
VI
X
XI

Укупно 36 тема

Годишњи извештај васпитног рада 8. васпитне групе и рад васпитача
Ребић Сање

-

Васпитач Ребић Сања отпочиње рад са ученицима осме васпитне групе 30.05.2022.
године.
Укупно 17 ученика завршава школску годину (увидом у дневник васпитног рада 8
васпитне групе 19 ученика се у септембру уселило у РЈ „Алекса Дејовић“, и један
ученик је примљен почетком другог полугодишта; у току школске године 3 ученика
напуштају дом).
Структура ученика по образовном профилу (на крају школске године):
Грађевинска школа (трећи степен) – 9 ученика (52,96%)
ГТШ „Бранко Жежељ“ – 2 ученика (11,76%)
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1.
2.
3.
4.

-

Медицинска школа Звездара – 1 ученик (5,88%)
Геодетска школа – 2 ученика (11,76%)
Спортска гимназија – 1 ученик (5,88%)
Друга економска гимназија – 1 ученик (5,88%)
Техничка железничка школа – 1 ученик (5,88%)
Структура ученика по години школовања (на крају школске године):
1 година – 6 ученика (35,29%)
2 година – 5 ученика (29,42%)
3 година – 4 ученика (23,53%)
4 година – 2 ученика (11,76%)
Школске 2021./22. године три ученика завршава формално средњошколско образовање
(два ученика четворогодишњег обрзовног профила и један ученик трогодишњег
профила).
Просечни донети успех ученика је 3.50.
Увидом у докуметнацију план и програм васпитног рада теме из програмских подручја
реализована су у потпуности предвиђеном динамиком, и то из подручја:
Адаптација на живот у Дому – 7 тема
Учење и школска успешност – 9 тема
Животне вештине – 8 тема
Живот у заједници – 7 тема
Индивидуални васпитни рад са ученицима је структуриран и систематичан. Сарадња са
родитељима и школом била је континуирана и благовремена у сладу са потребама
(појачана на класификационим периодима).
Ученику С. М. уручена је похвалница за примерено понашање у Установи. Ученик С. В.
је добио 4 бода за освојено друго место на Регионалном такмичењу Домијада одржаном
у Београду. Није било значајних успеха мање групе или васпитне групе током школске
године.
Изречена је једна васпитно-дисциплинска мера ученику Т. Д. (укор пред исључење).
Појачан је васпитни рад са учеником у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и стручним сарадником радне
јединице, Мирјаном Лазић.
Евиденције стручног усавршавања и осталих послова:
„Међународни дан писмености“ (текст за сајт – 08.09.2021.),
„Новинарска креативност“ (текст за сајт – 15.10.2021.),
„Превенција уптребе психоактивних супстанци (интерно стручно усавршавање
29.09.2021. – излагач васпитач Кристина Миљковић)
„Толеранција“ (приказ практичне активности 25.11.2021. – излагач васпитач Радовић
Марина)
„Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“ (семинар –
03.12.2021.)
„Спорт и рекреација“ (интерно стручно усавршавање 08.12.2021. – излагач васпитач
Шћепановић Блажо)
„Слободне активности ученика“ (интерно стручно усавршавање 08.12.2021. – излагач
васпитач Татјана Кнежевић)
„Статус српског језика„ (интерно стручно усавршавање 24.02.2022. – излагач вапистач
Радовић Марина)
„Етика и интегритет“ (вебинар 29.06.2022.)
162

-

„Значај развоја грађанске свести и активизма код младих“ (интерно стручно усавршавање
30.06.2022. – излагач васпитач Вељашевић Ивана)
„Клептоманија код адолесцената“ (интерно стручно усавршавање 30.06.2022. – излагач
васпитач Шејић Јелена)
„Извештај са вебинара о подизању свести у установама – Етика и интегритет“ (интерно
стручно усавршавање 30.06.2022. – излагање васпитач Чабаркапа Марко)
„Поремећај у исхрани“ (интерно стручно усавршавање 30.06.2022. – излагач васпитач
Драган
Павловић).
Увидом у слободне активности (литерарна секција, новинарска секција и библитечка
секција)
све
предвиђене
активности
су
реализоване.
Одржана су четири састанка васпитне групе (одржан је састанак васпитне групе
06.06.2022. по преузимању).
Васпитач Ребић Сања
IX васпитна групе

Слободанка Марић
Планиране теме су реализоване.
Број награђених ученика. Похвалу Педагошког већа добило је 2 ученика због
истицања својим радом и понашањем и учешћем у слободним активностима (секције и
радионице).
Број ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама. 7 ученика групе
има изречене мере, од којих су 2 опомене, 4 укора и једно искључење из дома.
Појачан васпитни рад. Са ученицима сам водила појачан васпитни рад и то:
В. Д. (опомена, укор) – Од септембра месеца, због нарушавања правила Кућног реда,
али и због несугласица са цимером Д. С, са учеником је вођен појачан васпитни рад, у који
су били укључени отац, стручни сарадник, управник РЈ, а након сукоба са Д. С. и Тим за
заштиту ученика од насиља, дискриминације и занемаривања. Д. В. је било потребно
развијање осећаја за време и често подсећање на важност доласка у дом на време, с једне
стране, и рад на мирном начину превазилажења сукоба у собном колективу, са друге. Током
целе школске године смо разговарали о техникама ненасилне комуникације, важности
љубазног тона, обраћања са поштовањем према старијима и развијања толеранције.
Резултат рада је побољшање вештина комуникације и долазак у дом на време.
Д. С. (укор, искључење) – Ученик често долази у сукобе са ученицима и собног
колектива, али и другим ученицима. Отац је био активно укључен у решавање проблема.
Редовно су вођени разговори са групним васпитачем, стручним сарадником и управником,
као и осталим васпитачима. Проблеми у понашању и даље су били присутни. Након сукоба
у коме је учествовао, Д. С. је премештен у други собни колектив. Оба родитеља укључена,
ОС обавештен, одржан састанак Тима за заштиту ученика од насиља, дискриминације и
занемаривања, вођени индивидуални и групни разговори, саветовано да се бави спортском
активношћу како би умањио бес, али ученик, и поред жеље да промени понашање,
нарушавао је правила Кућног реда и долазио у сукоб са ученицима због неприлагођеног
понашања. Саветован разговор са терапеутом кога је и раније посећивао, али није
реализован. Пошто су исцрпљене све могућности, а након следећег записа у Књизи
дежурства поводом сукоба са учеником, искључен из дома.
А. Г. (укор) – Ученику је изречена мера након одбијања да изврши захтев васпитача,
163

тако да је појачан рад имао за циљ подстицање ненасилне комуникације, без грубог тона у
опхођењу и поштовање правила Кућног реда. У рад су били укључени родитељи и групни
васпитач, а ученик је убрзо увидео значај добре комуникације и усвојио је.
М. М. (укор) – Мера је изречена након дрског опхођења према васпитачу и одбијања
да изврши његов захтев. Појачан васпитни рад имао је за циљ вежбање и побољшање
комуникацијских вештина, љубазнији тон и поштовање правила Кућног реда. У рад су били
укључени мајка, стручни сарадник и групни васпитач. Ученик је, након саветодавних
разговора и анализе примера добре и лоше комуникације, побољшао своје комуникацијске
вештине на којима треба и даље радити.
Б. Д. (укор) – Услед сукоба у собном колективу 44 и учествовања у њему, обављен
разговор са Тимом за заштиту ученика од насиља, стручним сарадником, управником,
групним васпитачем, мајком и ученицима собног колектива. Циљ је био побољшати
комуникацију и увидети важност ненасилног одговора, тј. мирног решавања сукоба.
Сукобљени ученици су се помирили и узајамно извинили због својих поступака. Ученици
собног колектива су били битна подршка у корекцији понашања, као и интензивни
разговори мајка – васпитач – ученик.
М. С. (опомена) – Појачан васпитни рад реализован је како би ученик увидео значај
поштовања правила понашања у дому и важности пријаве било каквог сукоба међу
ученицима. Присуство на Тиму, а и координисани разговори са мајком, стручним
сарадником и групном васпитачицом утицали су да ученик поштује правила Кућног реда и
увиди опасности до којих може дођи при насилном решавању сукоба. Потребно је и даље
радити на увиђању важности поштовања правила и евентуалним последицама уколико се
иста не поштују.
Начин реализације. Преовладавале су следеће методе и технике: метод разговора,
поучавање, усмеравање, информисање, саветовање, подстицање, размена, а који су
остварени најчешће радом у малим групама и индивидуалним радом. Реализација
радионица и трибина и састанци васпитне групе одвијали су се у раду са већом групом.
Индивидуални рад са ученицима. Током целе године доминантне теме биле су
вези са хигијенским мерама као и подстицања ученика на поштовање правила и процедура
за смањење ризика заразе вирусом ковид-19. Акценат је био на адаптацији нових ученика,
учењу и праћењу тока учења, толеранцији, ненасилној комуникацији, подстицању здравих
стилова живота и физичке активности као једним од начина превазилажења стреса и
ослобађања беса, на одржавању и неговању добрих односа, развијању правилних ставова
према ризичном понашању и јачању моралних вредности. По потреби су вођени
индивидуални саветодавни разговори у циљу помоћи у превазилажењу несугласица са
другим ученицима, породичних проблема и бољој организацији времена за учење. У
сарадњи са стручним сарадником пратила сам понашање ученика П. Н. након смрти члана
породице, разговарала са учеником С. Ћ. о начинима прихватања породничних односа и
подстицала га на похађање наставе, водила учестале разговоре са учеником Д. С. због
проблема у понашању, са В. Д. вежбала технике ненасилне комуникације и пратила
опоравак ученика након прележаног вируса ковид-19 и пружала помоћ у решавању
проблема у собном колективу.
Састанци васпитне групе. Одржано је 6 састанака групе. Обухваћене теме:
поштовање правила понашања у дому, општа и лична хигијена, важност поштовања
превентивних мера у циљу спречавања ширења вируса ковид-19, адаптација нових ученика,
безбедност ученика, анализа школског успеха и актуелни текући проблеми.
Сарадња са родитељима. Сарадња је била веома успешна. Комуникација са
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родитељима нових ученика појачаног интензитета остварена је на обострану иницијативу
током адаптације ученика, али и током целе школске године. Комуникација са мајком П. Г.
била је учесталија, као и са оцем Д. С, затим мајкама А. Г, Н. Д, Б. Д и М. С. Комуникација
је остварена телефонским разговорима, вајбер порукама или током посета ученице.
Сарадња са школом. Остварена је успешна сарадња са одељењским старешинама,
а интензивнија са старешинама ученика прве године због потреба адаптације. Сарадња је
отежана само са једним ОС Грађевинске школе, али уз помоћ ученика и педагога
превазилазили смо повремени изостанак комуникације.
Активности васпитача у секцијама, комисијама, тимовима. У току школске
године била сам реализатор новинарске, литерарне и здравствене секције, инстаграм налога
РЈ и сарадње са културно-образовним сегментом УЦБ и члан Тима за превенцију ковида-19
РЈ. Ученици су мотивисани да се ангажују у секцијама у складу са својим интересовањима.
Радионице, трибине и остале активности у којима сам учествовала на нивоу УЦБ:
- еТвининг пројекат: „Упознајмо се – културном баштином до толеранције“, током школске
године, Т. Кнежевић, Ј. Јелић и С. Марић
- Предавање „Безбедност деце на интернету и друштвеним мрежама“, Катарина Јонев
Ћираковић, 10.03.2022.
- Онлајн састанак евалуација „еТвининг“ пројекта, сви учесници пројекта, 26.05.2022.
- Завршни концерт ученика музичке школе РЈ „Змај“, 14.06.2022.
Радионице, трибине и остале активности у којима сам учествовала на нивоу РЈ:
- током септембра и половине месеца октобра радила сам паралелно на месту васпитача и
референта, често и прековремено како бих испунила своје обавезе
- Радионица „Узроци и последице вршњачког насиља“, М. Лазић и С. Марић, 03.11.2021.
- Радионица „Светски дан детета“, 18.11.2021.
- Радионица поводом Светског дана против насиља над женама, М. Лазић и С. Марић,
25.11.2021.
- Новогодишњи турнир у стоном фудбалу, К. Миљковић и С. Марић, 27.12.2021.
- Трибина „Како славимо Божић – православни и католички Божић“, Ј. Шејић и С. Марић,
28.12.2021.
- Радионица „Љубав и њене теорије“, М. Лазић и С. Марић, 09.02.2022.
- Радионица “Дан ружичастих мајица“, М. Лазић и С. Марић, 23.02.2022.
- Радионица „Водич за дневну шминку“, 02.03.2022.
- Радионица „Стереотипи и предрасуде о мушко-женским улогама“, М. Лазић и С. Марић,
07.03.2022.
- Радионица „Женско право гласа“, М. Радовић и С. Марић, 07.03.2022.
- Радионица „Репродуктивно здравље“, М. Лазић и С. Марић, 22.03.2022.
- Пројекција филма „И ја имам срце“ и дебата „Штетни утицаји психоактивних супстанци“,
М. Лазић и С. Марић, 13.04.2022.
- ППТ презентација „Дан планете Земље“, сарадња проф. Грађевинске школе М. Годан, К.
Миљковић и С. Марић са ученицима, 21.04.2022.
- Предавање, презентација и дебата на тему „Снус“, М. Лазић и С. Марић, 27.04.2022.
- Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације и занемаривања, (присуство због
укључености ученика IX групе), 18.11.2021, 06.12.2021. и 14.06.2022.
- Замена одсутне колегинице током јуна месеца и вођење 2 васпитне групе (праћење
ученика, раздуживање и исељење из дома, евиденција оцена, успеха и просечне оцене
групе, писање извештаја за обе групе....)
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Закључак извештаја. Процена укупног рада, иновације, могуће корекције,
иновације у циљу побољшања квалитета васпитног рада
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, према њиховој процени, били мање мотивисани за учење и нису имали
континуитет у раду због комбинованог модела наставе. Стално подсећање на поштовање
епидемиолошких мера и смањена социјализација представљају одређени притисак на њих
па је потребно јачати менталне капацитете и неговати менталну хигијену. Инстаграм РЈ је
позитивно деловао на повезивање и мотивисање појединих ученика и подстицање
активности ученика. Следеће године увести активности које могу да се реализују на
отвореном. Реализацију одређених тема кроз организоване радионице, циклусе и
активности на нивоу РЈ треба наставити јер су исходи остварени а подстичу тимски дух и
сарадњу и неговање добре комуникације. Подстицати на редовно испуњавање обавеза и
учење у току следеће школске године. Увести еколошке теме и месечно чишћење дворишта,
шетње у природи, већи број интерних турнира и подстицати сарадњу и дружење ученика
свих радних јединица.
С обзиром на околности у којима се одвијала ова школска година, карактеристике
ученика вапитне групе, додатне послове које сам обављала, уређивање часописа без
претходног искуства, боловања и броја секција а да су план и исходи васпитно-образовног
рада остварени, задовољна сам протеклим радом са ученицима девете васпитне групе.
Теме реализоване у деветој васпитној групи РЈ Алекса Дејовић
Област

Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме
Организација, функционисање и правила живота у Ученичком
центру
Права, обавезе и одговорност ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
IX
IX, I, VI
X

Долажење до потребних информација

IX

Окружење у коме су школа и наша установа

IX

Адолесценција и проблем одвајања од породице

X

Eфикасно и безбедно коришћење интернета

III

Слободно време у функцији адаптације на нову средину

X

Планирање учења и учење по плану
Учење као процес и врсте учења

X

Стратегија учења
Мотивација за учење
Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха
Помоћ вршњака у учењу

XI
III
III
I
II

Праћење тока и резултата учења

XI, XII, IV,V,
VI
V
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Професионални развој

XII

Животне
вештине

Живот
у
заједници

Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање –
Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање
осећања на социјално прихватљив начин
Морал и вредности
Подстицање емпатије
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално
здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког простора)

XI

Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење
Стрес и начин његовог превазилажења

VI

Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса

IV

Безбедно и небезбедно понашање, превенција

XII

Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија), сексуално и
репродуктивно здравље
Организација слободног времена

V

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других

XI

Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са другима
Moja породица
Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

II
VI
IV
XII

Сарадња, тимски рад
Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Активности које организује Ученички центар и начин учествовања у
њима
Учење техника асертивнже комуникације
Укупно 37 тема

XII
II
V
II

III

XI

III
VI
X
IV

X васпитна група

Драган Павловић
• Није било награђених ученика, изречене су 4 васпитно дисциплинске мере
• Појачан васпитни рад је спроведен упућивањем ученика на поштовање правила Кућног
реда и праћење промена у понашању и корекција у понашању ученика
• Начин реализације и методе и облици рада су били: подстицање, саветовање и упућивање,
мала група, микро група 3 - 5. Специфичне личне теме су рађене индивидуално
• Кроз индивидуални рад су обрађиване теме личних и породичних проблема као и
међуљудски односи. Како је дом колективни смештај он захтева од ученика толеранцију и
поштовање различитости. Са ученицима који су имали проблема у адаптацији и навикавање
на донска правила, индивидуално је рађено саветодавно подстицање и упућивање са циљем
олакшања интеграције.
• Разговор са родитељима је био континуиран, највише са ученицима који су имали
проблема са школским успехом ( негативне оцене )
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• Сарадња са школама се одвијала кроз телефонске разговоре са одељенским старешинама
и посете школама
• Редован и континуиран рад се одвијао по плану и програму за секције шах и мали фудбал
за девојчице
• Ефекат планираног рада је у потпуности остварен
• Савесно и одговорно обављен посао васпитача током целе школске године уз сарадњу са
колегама, управником и стручним сарадником

Теме реализоване у X васпитној групи
Област
Адаптацијанаживот
у Дому

Теме
Организација и адаптација на живот у Установи

Време
реализациjе
IX

Права, обавезе и одговорности ученика у Ученичком
центру
Процес адаптације на нову средину

IX

Окружење у коме су школа и наша установа

X

Долажење до потребних информација

X

Упознавање са правилницима који се тичу новонастале
ситуације

IX

Ефикасно и безбедно коришћење интернета

II

Планирање учења и учење по плану

X

Стратегије учења

XI

Мотивација за учење

XI

Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха

XII
XII

IX

Учење и школска
успешност

Праћење тока и резултата учења

Животне

I

Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој
Методе и технике успешног учења
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање и
самопоуздање
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања

III
VI
IV
V

Морал и вредности
Здрави стилови живота

VI
XII

Животне вештине: доношење одлука, решавање
проблема

III

II
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вештине

Живот
у
заједници

Стрес и начин његовог превазилажења

II

Ризична понашања
Безбедно и небезбедно понашање

IV
X

Превенција повреда и насиља
Организација слободног времена
Подстицање и развијање креативности

V
XI
VI

Уважавање различитости и толеранције

V

Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији

III

Успостављање, неговање и развијање односа са
другима
Конфликти, врсте и стилови поступања
Сарадња, тимски рад

XI

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима
Предрасуде и неговање толеранције

IV
III

V
II

XII, IV

Укупно35 тема

XI васпитна група
Братислав Радовановић (1.9.2022.-16.5.2022.)
Данило Шћекић ( 17.5. -24.6.2022.)
• На основу увида у педагошку документацију једанаеста васпитна група је школску годину
започела са 19 ученица. Један ученик је напустио Установу због наставка школовања у
родном месту, тако да једанаеста васпитна група на крају године броји 18 ученика.
• Ученици су похађали 5 различитих београдских средњих школа. Грађевинску школу – 14
ученика; ГТШ „Бранко Жежељ“ – 2 ученика; АТШ – 1 ученик; Бродарску школу – 1 ученик;
ГСП Врачар– 1 ученик.
• Структуру по разредима ову васпитну групу чинили су 8 ученика I разреда, 5 ученика II
разреда, 4 ученика III и 2 ученика IV разреда.
• Донет успех на почетку школске године је био 3,43 (средња оцена), на крају првог
полугодишта 2,81, на крају другог полугодишта 3,57 (средња оцена), један ученик је има
недовањан општи успех.
• Васпитна група може се похвалити одговорним понашањем ученика, три ученика су имала
изречену васпитно-дисциплинску меру (један укор пред искучење, један укор и једна
опомена) са ученицима М.Б. З.П. и И.П је реализован појачан васпитни рад. Ученик С.С. је
награђен са 2 бода због учешћа на Регионалној домијади у Одбојци и освојеног трећег места.
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• Ученици прве године су се добро адатирали и прихватили живот у колективу. Већина
ученика је показала заинтересованост за домске активности, учешће у радионицама кроз које
је подстицана боља међусобна интеракција и тимски дух.
• Кроз свакодневне разговоре, групне и индивидуалне, ученици су показали спремност за
сарадњу, размену мишљења, лични развој, напредак и решавање текућих проблема на
конструктиван начин.
• Код неких ученика јављала се потреба за сталним подстицањем заинтересованости за
учење и постизање бољег школског успеха.
• Програм рада реализован је према плану и програму, кроз различите методе и технике
рада, а најчешће коришћени облици рада били су мала група и индивидуални рад, где су
ученице активно учествовале у информисању и размени мишљења.
• У индивидуалном разговору акценат је стављен на теме везане за адаптацију нових
ученица, праћење тока учења и учење, сарадњу и тимски рад, комуникацију и толеранцију,
хигијену животног простора и личну хигијену.
• Одржано је пет састанака васпитне групе. Разговарало се о поштовању правила понашања
у Дому, безбедности ученика, важности одржавања опште и личне хигијене, анализи
школског успеха ученика, као и актуелним текућим проблемима.
• Сарадња са родитељима обављала се редовно, најчешће се комуницирало телефонским
путем док су неки родитељи долазили и у посету Дому. Са родитељима се разговарало о
процесу адаптације ученика прве године, запаженим променама у понашању, измиривању
месечних обавеза према дому за смештај и исхрану ученика и о осталим темама од интереса
за ученике.
• Са школом и разредним старешинама сарадња је била успешна. Комуниција се углавном
обављала путем телефона. Пратио се ток адаптације, владање, успешност у учењу и
редовност похађањеа наставе.
Теме реализоване у XI васпитној групи РЈ А.Дејовић
Област

Организација, функционисање и правила живота у
Адаптација на живот Ученичком центру
у Дому
Права, обавезе и одговорност ученика у дому

Процес адаптације на нову средину
Долажење до потребних информација
Окружење у коме су школа и наша установа

Време
реализациjе
IX
IX
IX
X
X

Адолесценција и проблем одвајања од породице
Ефикасно и безбедно коришћење интернета
Слободно време у функцији адаптације на нову
средину
Планирање учења и учење по плану

X
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Учење и школска
успешност

Учење као процес и врсте учења

XII

Стратегија учења

II

Мотивација за учење

XII

Помоћ вршњака у учењу РЈ. А.Дејовић

III

Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха

II
XI

Праћење тока и резултата учења

II

Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој

VI
III
IV

Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих III
осећања, изражавање осећања на социјално
прихватљив начин
Животне
Вештине

III
Морал и вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка V
активност, ментално здравље, хигијена (лична и
хигијена заједничког простора)
Хемијске зависности (алкохолизам, наркоманија)

V

Сексуално и репродуктивно здравље

II

Животне вештине: доношење одлука, решавање
IV
проблема, супротстављање притиску вршњака,
критичко мишљење Животне вештине: доношење
одлука, решавање проблема, супротстављање притиску
вршњака, критичко мишљење превазилажења стреса
Стрес и начин његовог превазилажења
IV
Ризична понашања и управљање ризицима
Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда
и насиља. Безбедност у нашој установи

VI
XI

Организација слободног времена

XII

Уважавање различитости, толеранција, поштовањ XI
еправадругих
Живот
у
заједници

Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Успостављање, неговање и развијање односа са
другима

V

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

V

Сарадња, тимски рад

I
VI
III

Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима

XI

Укупно 35 тема
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XII васпитнe групe

Марко Чабаркапа
Дванаеста васпитна група имала је 18 ученика на почетку школске године да би се тај број
током године свео на 16 .
Просечна оцена на почетку школске године је 3.80 а на крају је 3.71
На крају школске године 11 ученика је са врло добрим и 5 са добрим успехом.
Школе које су ученици похађали су: грађевинска школа, медицинска школа, ффш, дрво арт
и 7. гимназија , а структуру по разредима чине дванаест ученика првог разреда, пет ученика
другог разреда, два ученика трећег разреда и један ученик четвртог разреда.
Васпитна група нема кажњених ученика, док у одлуком педагошког већа награђени ученици
П. Н., Д. Ђ., М. М., М. В., К. О., П. М., и Т. С. за изузетно владање и учествовање у више
домских секција и промоцији наше установе на леп начин како у својим школама тако и у
свом месту.
Сарадња са родитељима је била током целе школске године. Најчешће су вођени разговори
око техничких проблема, редовном измиривању обавеза према Установи, здравственим
проблемима ученика, адаптацији, праћењу тока и редовном похађању наставе.
Сарадња са школом успостављена је разговорима са професорима и педагозима школа путем
телефона и одласком у школе, као и увидом у електронски дневник, ради успешног праћења
тока адаптације, успешности у учењу и редовног похађања наставе.
Рад у фудбалској и одбојкашкој секцији се одвијао у складу са временским приликма на
спортском терену радне јединице Алекса Дејовић. Такође сваког другог четвртка одбојку смо
упражњавали у сали Прве економске школе у Земуну. У децембру месецу мушка екипа је
освојила Светосавски турнир у фудбалу. Пет наших ученика узело је учешће на Регионалној
домијади у фудбалу, док је у одбојци то радило 4 ученика. Треба напоменути да је наша
ученица И. П. била једна од најбољих играчица Регионалне домијаде, која је својом игром
допринела освајању исте. На жалост због повреде није могла да учетвује у освајању
Републичке домијаде. У мају месецу организовао сам фудбалски турнир Алекса Дејовић где
је учешће узело 8 екипа од тога 2 екипа су биле из радне јединице Петар Драпшин.
Предлог за побољшање васпитног рада: Молим да се информације прецизно и правовремено
достављају, у целости, како не би долазило до забуне или блокаде рада. Такође, било би
добро, када би СВИ домски акти стајали на једном доступном месту како би по потреби
могли да их користимо. Правовремено довођење замене јер одсуство васпитача веома
негативно утиче на ученике, док то у радној јединици ремети организацију рада.

Теме реализоване у дванаестој васпитној групи РЈ Алекса Дејовић
Време
реализациjе

Област

Адаптација
на живот
у Дому

Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
Права, обавезе и одговорност ученика у Установи
Процес адаптације на нову средину
Окружење у коме су школа и наша установа

IX
IX
IX
IX
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Учење и
школска
успешност

Долажење до потребних информација

X

Адолесценција и проблем одвајања од породице

X

Планирање учења и учење по плану

XII

Стратегија учења

X

Мотивација за учење

X

Подстицање стварања радиних навика

III

Помоћ вршњака у учењу

XII

Пажња, концентрација
Чиниоци школског успеха и неуспеха

XII

Праћење тока и резултата учења

I

Професионални развој

V
IV

XI , XII

Како побољшати школску успешност
IV
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – Како видим себе?
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, III
изражавање осећања на социјално прихватљив начин

Животне
Вештине

II
Морал и вредности
Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, XI
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора)
Утицај масовних медија и савремених технологија на VI
формирање вредности
Животне вештине: доношење одлука, решавање, супротстављање II
притиску вршњака, критичко мишљење
V
Стрес и начин његовог превазилажења
Ризична понашања и управљање ризицима
Организација слободног времена

VI
IV

Бес , узроци и стратегије за превазилажење беса

V

Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља.
Безбедност у Дому
Толеранција и разумевање

VI

XI
Уважавање различитости, толеранција, поштовање права III
Живот
у
заједници

других
Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Подршка и помоћ особама које имају тешкоће

III
IV

Успостављање, неговање и развијање односа са другима

XI

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

VI

Сарадња, тимски рад
Активности које Ученички центар организује и начини
учествовања у њима

VI
II
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Асертивна комуникација
Укупно 36 тема
Облик рада: Индивидуални разговори и рад у малој групи
Метода рада: Упућивање, подстицање и информисање

V

XIII васпитнa групa
Јована Јелић
- У реализацији васпитног рада доминантне методе и облици рада су били: рад у малој групи,
индивидуални рад, разговор и саветовање.
- У индивидуалном раду са ученицима доминантне теме биле су везане за побољшање
хигијена соба, мотивација у постизању бољег успеха у школи и упућивање у квалитетно
испуњавање слободног времена.
- Током ове школске године одржано је шест групних састанака, чије су теме биле везане и
актуалне у односу на период њиховог одржавања.
- Током школске 2021-2022. године било је награђених два и кажњених девет ученика. Од
кажњених ученика изречене мере су : једна опомена, два укора и шест укора пред искључење
( са тим ученицима је обављен појачани васпитни рад ).
- Сарадња са родитељима је била редовна и појачаног интезитета везаног за кажњене
ученике, као и код неизмирених обавеза према дому.
- Сарадња са школама је била редовна у класификационим периодима и појачаног интезитета
везаног за кажњене ученике, као и ученике који нису испуњавали редовне обавезе према
школи.
- Стручна усавршавања ван установе : семинар ''Превенција прекомерне употребе и
зависност од савремене технологије''; вебинар ''Васпитна улога установе у превенцији
ризичних и друштвено неприхватњивих понашања ученика''; Полагање и добијање лиценце
за рад; конференција ''Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије'';
Етвиниг пројекат – активно учествовање током целе школске године.
- Активности у секцијама: све планиране активности у оквиру секција које сам водила ове
школске године ( инстаграм, фото и сарадња са програмском) су уредно и увремењено
реализоване.
Закључак: свој рад у овој школској години нескромно и објективно оцењујем као високо
квалитетан како у остваривању целокупног редовног васпитног рада, тако и запажено
иновативан и креативан у остваривању и реализацији у додатним активностима ( пројекти,
тим билдинг, Домијада и сл.).
Теме реализоване у 13 васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
Конституисање васпитне групе

Време
реализациjе
Сеп.

Задуживање домске имовине
Права, обавезе и одговорности ученика

Сеп.
Сеп.

Ковид процедуре

Сеп.

Праћење тока адаптације ученика

Окт.
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Корисне сервисне информације

Окт.

Праћење поштовања кућног реда

Окт.

Онлајн учење

Нов.

Услови учења

Нов.

Стратегија учења

Нов.

Пажња и концентрација
Мотивација учења

Нов.
Окт.

Планирање учења

Дец.

Чиниоци школског успеха и неуспеха
Анализа успеха на полугодишту
Праћење тока учења
Емоције и осећања
Морал

Феб.
Јан.
Дец.
мај
мај

Медији
Интернет

Мар.
Мар.

Слободно време

Апр.

Правилна исхрана

Апр.

Вршњачке групе
Заштита животне средине

Мар.
Апр.

Култура и хигијена тела
Превенција полно преносивих болести
Алкохолизам

Дец.
Дец.
јун

Коцкање

јун

Породица

мај

Комуникација

Мар.

Толеранција и правадругих
Пријатељство

Феб.
мај

Култура лепог понашања
Конфликти
Ангажовање у локалној заједници

Апр.
Феб.
јун

Укупно 35 тема
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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.
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 током једног дела школске
године.
Треба напоменути да је и током ове школске године дошло до промене у структури
запослених у нашој радној јединици и одсуства због боловања запослених. 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 коју установа води. Пратећа педагошка документација је
од стране вежине васпитача коректно и на време вођена.
У оквиру организације и реализације садржаја слободних активности, већина секција је
континуирано радила током школске године. У том смислу праћена су интересовања и
способности ученика, а у непосредном раду су примењиване све прописане епидемиолошке
мере превенције (у периоду када је било потребно).
Можемо закључити да је и ова школска година завршена без већих тешкоћа уз максимално
ангажовање васпитача, стручног сарадника и управника као и осталих запослених у РЈ
''Алекса Дејовић''.
Управник:
Владо Стијеповић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У РЈ „ЗМАЈ”
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДИОЦА
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
176

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сарадња са шефом службе за васпитни рад
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: Ове школске године смо се на срећу вратили уобичајеном начину рада, па смо
несметано могли да организујемо рад свих секција које подразумевају масовнија окупљања.
Одражана је и Републичка домијада којој смо ми као установа били домаћини. Ученици су
имали журку за крај године, али и матурску вечеру са свим васпитачима и управником.
Половином јуна месеца у дворишту РЈ Змај је одржан и концерт са ученицима музичких
школа који су смештени у РЈ Змај.
Управник РЈ
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ САСТАНЦИМА ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА
Током ове школске године je одржано осам 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
капацитетрадне јдинице пун, с тим да је једна соба, односно четири места предвиђено за
собу за изолацију.
На другом педагошком већу смо закључили да је у глобалу адаптација нових ученика на
задовољавајућем нивоу, презентоване су новине у раду дисциплинске комисије и правилнику
који је измењен, неопходно појачати васпитни рад. Васпитачима је речено да активно раде
на својим портфолиима. Интерну едукацију је имала васпитачица Јелена Драгићевић
''Извештај о закључцима предавача са конференције у Врњачкој Бањи''. Излагању се
прикључила и Биљана Јанковић (стручни сарадник) представивши рад ''Превенција
злоупотребе психоактивних супстанци- Снус''
На трећем педагошком већу је презентован извештај о резултатима анкете изложености
ученика насиљу, које је презентовала стручни сарадник Биљана Јанковић. Такође је одржана
интерна едукације – васпитач Миодраг Подовац, ''Теорија кризе (период адолесценције)''.
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На четвртом педагошком већу одржане су две интерне едукације, једну је имала васпитачица
Александрија Караичић ''Управљање тешким разговорима'', а другу васпитачица Исидора
Обрадовић ''Развијање вештине јасног мишљења''.
На петом педагошком већу такође смо слушали две интерне едукације, васпитача Милоја
Кнежевића ''Психологија групе'' и васпитачицу Маријану Шешић ''Самопоуздање и
самопоштовање''.
Шесто педагошко веће је обележила дискусија о припреми и домијади која је следила и
слушали смо предавање васпитачице Наде Кековић ''Невербална комуникација''.
На седмом педагошком већу смо разматрали жалбу на претходно донету одлуку
Дисциплинске комисије, формирали смо уписну комисију а затим слушали предавање
васпитача Милоша Касалице ''Активан одмор''.
Активности које су реализоване, а односе се на превенцију дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања као и осталих ризичних облика понашања ученика,
првенствено употребе алкохола и психоактивних супстанци су свакодневне. Васпитачи и
стручни сарадник кроз свакодневни васпитни рад едеукују ученике и раде на превенцији.
Такође редовно држе састанке васпитних група. Приказују им едукативне филмове,
препоручују литературу коју могу да прочитају и самостално се едукују. Воде их на
позоришне представе са поменутом тематиком. Израда паноа едукативног карактера о
штетности алкохола, дувана и осталих психоактивних супстанци. Упућују их на бављење
спортом или неким хобијем како би паметно испунили своје слободно време. Свакодневни
разговори са психологом.
На последњем педагошком већу смо анализирали успех на крају године, одлучили који
ученици су награђени, дефинисали правила рада уписне комисије. Интерно стручно
усавршавање реализовала је Снежана Ђуровић (васпитач) ''Адолесценција и адолесцентне
кризе''.
Управник РЈ
Бранка Дамјановић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
На почетку школске 2021/22 године, у складу са Програмом заштите ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, оформљен је Тим за заштиту
ученика на нивоу радне јединице. Чланови Тима су: Бранка Дамјановић (управник), Биљана
Јанковић (стручни сарадник), Александрија Караичић (васпитач) и И.П. ученик другог
разреда, Саобраћајно-техничке школе.
Током целе школске године у раду са ученицима реализоване су бројне активности
Тима у циљу превенције насиља и насилничког понашања. Неопходно је поменути залагање
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и труд васпитача да кроз свакодневни рад са ученицима промовишу равноправност,
толеранцију и развијање квалитетних, емпатичних односа.
Неке од реализованих превентивних активности у РЈ ''Змај'' током школске 2021/22
године биле су:
Низ садржаја и активности поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља
(дискусија и размена мишљења са ученицима након емитовања филма ''Посматрачи'';
изложба ''Дан розих мајица''; групна активност са ученицима ''Упути речи подршке другу
који трпи насиље'')
Позоришна представа ''Деца на интернету 2''
Групна активност ''Вештине комуникације'' намењена пре свега ученицима који су
укључени у појачан васпитни рад
Обележавање датума важних за развијање свести о нултој толеранцији на насиље
(Међународни дан толеранције и Међународни дан љубазности)
Имплементација пожељног понашања кроз лични пример сваког појединца
Посебно је истицана обавеза сваког од нас да реагујемо у ситуацији насилничког понашања
у циљу заустављања насиља
Реализација анкете о Изложености ученика насиљу о чијим су резултатима обавештени
Педагошко веће и Ученички парламент радне јединице
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
састао се четири пута током ове школске године. Разматране су ситуације у којима је након
вербалног сукоба или неспоразума (увреде, свађе, претње) дошло до физичког насиља
(шамарање, ударање). Циљ рада Тима био је разумевање ситуације која је довела до
конфликта, подстицање ученика на конструктивно решавање сукоба и пружање подршке у
успостављању боље комуникације међу ученицима.
Активности Тима биле су усмерене и на оснаживању ученика у препознавању
насичничког понашања (у оквиру породице или породичних односа) где је континуираним
разговорима и саветодавним радом са ученицима пружана адекватна подршка и заштита.
Кроз рад васпитача са васпитном групом реализоване су теме: уважавање различитост,
толеранције, поштовања права других, колфликти и конструктивно решавање сукоба.
Потребно је нагласити и значај индивидуалних разговора васпитача, стручног сарадника и
управника са ученицима код којих се процени да постоји могућност за испољавањем
непримереног понашања као и значај реаговања у циљу кориговања истог.
У поменутим случајевима насиља Тим је поступао у складу са Програмом заштите
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, поштујући задате
кораке при интервенцији о чему је вођена потребна документација.
Биљана Јанковић, стручни сарадник
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ
ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА МЕЂУ УЧЕНИЦИМА
На почетку школске године оформљен је тим на нивоу радне јединице који чине: Бранка
Дамјановић (управник), Биљана Јанковић (стручни сарадник), Исидора Обрадовић
(васпитач). На Ученичком парламенту изабран је ученик који је део овог тима.
Активности Тима биле су првенствено превентивне са циљем информисања ученика о
значају превенције ризичног понашања, штетности дрога и њиховог утицаја на младог човека
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те оснаживању да се не експериментише са овим супстанцама.
Имплементација програма превенције остварена је и кроз обраду базичних тема у раду са
ученицима као што су: подстицање здравих стилови живота, укључивање ученика у спортске
активности које организује дом, ризична понашања и болести зависности, подстицање
одговорног односа према сопственом здрављу и сл.
Конкретније, Тим је реализовао следеће превентивне активности:
- ''Информисање и пружање подршке ученицима у очувању здравља'', групна активност са
ученицима
- ''Алкохолизам и млади'', групна активност
- '' Превенција употребе психоактивних супстанци'', групна активност
- У циљу информисања васпитача стручни сарадник је на Педагошком већу говорила о
''Злоупотреби
психоактивних
супстанци
–
Снус''.
Васпитачи у нашој радној јединици су кроз своје практичне активности са ученицима дали
допринос превенцији овог ризичног понашања бавећи се темама као што су:
- ''Ризична понашања (пороци) у тинејџерском узрасту'' Милош Касалица
- ''Истине и заблуде о алкохолизму'' Миодраг Подовац
- ''Хемијске зависности – алкохолизам'' Јелена Драгићевић
Велики допринос превенцији остварен је и током рада здравствене секције. У новембру
(месецу борбе против болести зависности) васпитачи у оквиру ове секције су направили
посебан осврт на тему алкохолизма. Ученици су информисани о последицама прекомерне
употребе алкохола. Кроз анонимну анкету испитано је искуство наших ученика са
алкохолом. Резултати су послужили као основа за дискусију, размену мишљења и ставова
ученика о овој теми.
И у наредној школској години трудићемо се да осмислимо садржински разноврсне
активности како бисмо код ученика повећали свест о проблему и последицама наркоманије.
Наставићемо информисати нове генерације о ризицима и последицама коришћења
психоактивних супстанци. Континуирано се усавршавати, пратећи нова сазнања о овој теми.
Биљана Јанковић, стручни сарадник
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID 19

-

Тим за превенцију болести Covid 19 у РЈ ''Змај'' чиниле су: Бранка Дамјановић (управник),
Биљана Јанковић (стручни сарадник) и Маријана Шешић (васпитач).
Активности тима обухватале су:
Пружање информација ученицима и запосленима о начину преношења вируса и симптомима
болести
Редовно информисање о препорукама надлежних служби и праћење промена
епидемиолошке ситуације
Праћење одржавања хигијене соба (подстицање ученика на редовно одржавање хигијене)
Праћење примене процедуре у случају када ученика има температуру
Праћење броја ученика код којих је потврђен Covid 19 и њиховог опоравка
Пружање подршке ученицима у очувању њиховог здравља и безбедности
Реализација васпитних тема које су у вези са одржавањем хигијене, спречавању ширења
зарзних болести, здравственом културом и сл.
Биљана Јановић, стручни сарадник
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент чине представници васпитних група у радној јединици ''Змај''. На
првом састанку гласањем су изабрани ученици представници парламента (председник,
заменик, благајник и записничар). Представљени су запослени чланови Ученичког
парламента: Бранка Дамјановић (управник), Биљана Јанковић (стручни сарадник) и
Александрија Караичић (васпитач).
Тада је ученицима престављена улога Ученичког парламента – могућност да се чује реч
ученика, њихови предлози, жеље и сугестије. Ученици су позвани да се међусобно
договарају, сарађују, предлажу и износе своје ставове. Учествовањем у раду парламента
ученици се оснажују да износе своје ставове поткрепљене аргументима, да развијају
комуникацију, науче како да се заложе за себе и своје вршњаке. Представници парламента
су спона са својом васпитном групом.
На првом састанку Ученичког парламента изабрани су и ученици представници за Тим за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тим за
превенцију злоупотребе дрога међу ученицима. Ученици су упознати са осталим члановима
оба Тима и позвани на нулту толеранцију на насиље. Представљен је Правилник о
поступању установе у случају сумње или утврђеног насилничког или дискриминативног
понашања као и са одредбама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности у
вези са овом темом.
Теме осталих састанака Ученичког парламента биле су:
- Подсећање ученика на правила понашања ученика у дому и одредбе Кућног реда
- Упознавање ученика са резултатима анкете о ''Изложености ученика насиљу''
- Информисање о успеху ученика током школске године
- Организовање матурске вечери
- Предлог хуманитарне акције
- Предлог награђивања најуреднијих соба током школске године
Биљана Јанковић, стручни сарадник

Извештај о раду Дисциплинске комисије РЈ ''Змај''
Дисциплинска комисија је током школске 2021/22. године радила у следећем
саставу:
1. Милоје Кнежевић – председник,
2. Снежана Ђуровић – члан и
3. Исидора Обрадовић – члан.
Током школске године одржано је седам састанака на којима је изречено 17
васпитно-дисциплинских мера за 16 ученика.
Изречене су следеће васпитно-дисциплинске мере:
1. Опомена - 6 ученика,
2. Укор – 10 ученика,
3. Укор пред искључење – 1 ученик.
Лакше мере су изречене за 15 ученика (93,75%) а теже мере за 1 ученика
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(6,25%). Ученик коме је изречена тежа мера је већ имао изречену васпитнодисциплинску меру укор па је то била отежавајућа околност.
Уколико се има у виду полна структура ученика којима су изречене васпитнодисциплинске мере подаци су следећи:
1. Дечаци – 12 (75%),
2. Девојчице – 4 (25%).
Поводи изрицања васпитно-дисциплинских мера се могу поделити на:
1. Кршење одредаба Кућног реда и правила понашања – 11 ученика (68,75%),
2. Конфликт између ученика – 5 ученика (31,25%).
Комисија се у свом раду придржавала Правилника са циљем да изречене
васпитно-десциплинске мере доведу до промена у понашању ученика. Поступност при
изрицању васпитно-дисциплинских мера је веома поштована а тежа мера је изречена у
ситуацији када није било других могућности.
Вођена је адекватна документација са састанака Дисциплинске комисије, а о одлукама су
обавештавани управница радне јединице и групни васпитачи
Након тога су групни васпитачи обавештавали родитеље и обављали развоворе са појединим
ученицима.
У складу са одлукама дисциплинске комисије, реализован је појачан васпитни рад са
ученицима којима су изречене васпитно-дисциплинске мере.
Образлагани су разлози изрицања одређене мере и они су то прихватали као реалност.
Само у случају изрицања теже васпитно-дисциплинске мере за једног ученика нисмо наишли
на прихватање аргумената од ученика и његових родитеља.

Извештаји о раду васпитача са васпитном групом
I васпитна група
Јелена Драгићевић
- Број награђених ученика 14 награђених (10 ученика за освојена места на Регионалној и
Републичкој Домијади , од којих је 4 ученика завршна година) и 4 ученика којису
награђени због учешћа у секцијама
- Ученици са изреченим васпитно – дисциплинским мерама : 1. ученик (укор). Појачан
васпитни рад са учеником није могао бити реализован зато што је ученик након изречене
дисциплинске мере имао повреду због које претходна два месеца пред крај школске године
није боравио у Р.Ј.
- Доминантни методи и облици рада са ученицима : рад у малој групи, индивидуални
рад, упућивање, сарадња, подстицање
- Индивидуални рад са ученицима: Вођени саветодавни разговор о високо постављеним
циљевима ученика , а ученици су често подстицани на побољшање школске успешности и
мотивисани на постизање бољих резултата у школи.
- Састанци васпитних група : Одржано 5 састанака васпитне групе. Теме са састанака
биле су базиране на проналажење решења за побољшање школског успеха, проналажење
решења у вези испуњавања обавеза и поштовања правила Кућног реда Установе.
- Сарадња са родитељима : Вођени су саветодавни разговори у вези адаптације ученика,
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углавном првака, а родитељи су правовремено обавештавани о успеху ученика на крају
сваког класификационог периода. Од септембра месеца вођени су интензивни разговори са
мајком ученице С.Ч. због честих промена у понашању и погоршаног здравственог стања.
- Сарадња са школом : Перманентна сарадња са разредним старешинама и стручним
сарадницима у школама ученика. Евидентиран је увид у оцене и изастанке на крају сваког
класификационог периода.
- Активности васпитача у секцијама : у току ове школске године била сам реализатор
секције за музичке културно – уметничке активности, била сам задужена за секцију за
културу живљења, као и у активности које организује дом у склопу васпитне службе.
Теме реализоване у I васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
вештине

Теме
1.1.Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2.Права , обавезе и одговорности ученика у Установи
1.3.Процес адаптације на животну средину

Време
реализациjе
IX
IX
IX

1.4.Окружење у коме сунаша установа и школа

X

1.5.Долажење до потребних информација

IX

1.6.Права младих

II

1.7.Адолесценција и проблем одвајања од породице

I

1.8.Ефикасно и безбедно коришћење интернета

III

2.1.Планирање учења и учење по плану

X

2.2.Стратегија учења

XI

2.3.Мотивација за учење

XI

2.4.Пажња и концентрација
2.5.Чиниоци школског успеха и неуспеха

XII
XII

2.6.Праћење тока и резултата учења

IV

2.7.Помоћ вршњака у учењу
2.8.Професионални развој
2.9.О памћењу и заборављању
2.10.Анализа школског успеха на класификационим периодима
2.11.Како побољшати школску успешност
2.12.Вршњачко учење
3.1.Хигијена и остале мере превенције у току епидемије
3.2.Слика о себи : самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање, како видим себе
3.3.Морал и вредности
3.4.Здрави стилови живота
3.5.Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема

X
III
V
I
II
IV

III
V
XII

3.6.Стрес и начин његовог превазилажења
3.7.Ризична понашања и управљање ризика
3.8.Учење технике комтроле беса

IV
I
V

3.9.Разликовање љубави и заљубљивање
3.10.Организовање слободних активности

V
XII

IX
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3.11.Конструктивно решавање сукоба
3.12.Осећање : препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
4.1. Уважавње различитости, толеранција, поштовање права
других
Живот
4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
у
4.3.Успостављање , неговање и развијање односа са другима
заједници
4.4Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима
4.5. Сарадња, тимски рад
4.6.Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
4.7. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима
Укупно _39__ тема

VI
X
XI
III
II
VI
VI
IV
XI

II васпитна група
Mиодраг Подовац
Друга васпитна група има 23 ученика. Награђено је 11 ученика, а 5 ученика са изреченим
васпитно-дисциплинским мерама, од чега је један ученик кажњен укором, а 4 опоменом.
Са свим ученицима којима су изречене мере, вођен је појачан васпитни рад у складу са
природом прекршаја.
Најчешћи облик вапитног рада је био у групи, собном колективу кроз разговоре, саветовање,
упућивање, информисање.
Индивидуални рад је примењиван са сваким учеником по потреби, а нарочито са ученицима
којима су изречене мере, у циљу промене понашања.
Одржана су четири састанка васпитне групе. Главне теме су биле успех у школи, поштовање
кућног реда, односи у собном колективу и хигијена.
Сарадња са родитељима је била редовна и састојала се у информисању о понашању ученика,
успеху и изостанцима, договору о плаћању.
Сарадња са школом се одвијала на сваком класификационом периоду, а по потреби и чешће.
Теме реализоване у _другој_ васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
1.Адаптација на домске услове живота и поштовање
епидемиолошких мера
2. Учешће ученика у организацији живота и рада у Установи

Време
реализациjе
9
10

3. Кућни ред дома и ритам радног дана

9,3

4. Односи у васпитној групи

11

5. Правила понашања и одговорност ученика у Установи

1
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

1. Учење у домским условима, прилагођавање на наставу на
даљину
2. Планирање учења и учење по плану

9

3. Извори знања и средства учења

9

4. Чиниоци који детерминишу учење

12

5. Мотивација за учење

2

6. Мере за побољшање успеха

5

7. Праћење тока и ефекат учења

10

8. Општа анализа школског успеха

2,6

9. Памћење и заборављање

11

10. Сарадња и размена у процесу учења

12,4

11. Анализа личног (не)успеха

1

12. Методе и технике успешног учења

11

1. Подстицање развоја личне одговорности

12

2. Значај спорта за развој личности

1

3.Потребе, жеље и интересовања ученика у слободно време

9

4.Вршњачко насиље

4

5.Адолесценција-развојни проблеми

10,3

6. Развијање хигијенских и естетских навика

11

7.Исхрана и здравље

6

8.Ризична понашања и болести зависности, алкохолизам и
пушење
9.Решавање индивидуалних проблема и криза

12

10.Подстицање самопоуздања и самопоштовања

6

11.Социјално (не)прихватљиво понашање

11

12.Нехемијске зависности (кладионице, интернет)

3

13. Критички однос према информацијама са интернета

5

14.Подстицање свести о себи и одговорности према заједници

6

10

4
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Живот
у
заједници

1. Конфликти – врсте и начини превазилажења

3

2. Укључивање ученика у рад секција и ученичког парламента

9

3.Развој капацитета за толеранцију фрустрације

10

4. Развијање толеранције

4

5.Лепо и ружно понашање

3

6.Језичка култура и говор младих

5

7. Однос према животној средини

12

Укупно _38__ тема

III васпитна група
Mилоје Кнежевић
Награђивање ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Ученицима треће васпитне групе нису изрицане васпитно-дисциплинске мере током
школске године. Награђени су ученици који су били активни у раду секција. О награђивању
ученика је одлучено на последњој седници Педагошког већа – 11 ученикаиз васпитне групе
је награђено.
Методе и облици рада
Најчешће коришћена метода васпитног рада је био разговор. Ова метода је ученицима
била и највише потребна. Информисање о различитим питањима је посебно било актуелно
због епидемиолошке ситуације и повремених промена у здравственим стањима ученика.
Ученици су подстицани на активност у Установи. Код појединаца се подстицање односило
на учење и учешће у одржавању хигијене ученичке собе а код других на организовање
слободног времена ученика. Саветовање је било неопходно када су се ученици налазили у за
њих новим ситуацијама.
Индивидуални рад и рад у малој групи су били најдоминантнији облици рада. Собни
колектив је мала група са којом се најчешће воде разговори на различите теме. Због динамике
дневних обавеза ученика по собним колективима веома често постоје услови и за
индивидуални рад. Сам индивидуални рад је реализован у ситуацијама када се радило о
специфичним околностима, здравственим проблемима ученика, породичним проблемима
или када су сами ученици изражавали ту жељу.
Индивидуални рад са ученицима
Индивидуални рад се одвијао интензивније са неколико ученика зато што су
околности то захтевале. Здравствени проблеми ученице, због којих је веома често изостајала
са наставе и из Установе, су претпостављали дискретнију размену информација о њеном
тренутном здравственом стању, емоцијама и потребним терапијама. Контакти са ученицом
су били вид подршке у настојању да превазиђе своје проблеме. Добијала је сигнале да се
радујемо њеном повратку. Повратна информација је била у смислу да јој подршка много
значи. Ученица се после дужег времена вратила у нашу установу и својим радом успела да
постигне велики успех. Веома је позитивна и боравак у колективу јој прија. Друга ученица је
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теже пролазила кроз период адаптације на колективни смештај па је захтевала већу пажњу.
Овде се истовремено радило и о сложенијој породичној ситуацији. На крају школске године
се може констатовати да је у овом случају учињен напредак али се више очекивало.
Најчешће теме у индивидуалном раду са ученицима су везане за учење. Промене
облика наставе су код појединих ученика доводиле до губитка мотива за учење. Организација
рада при праћењу наставе на даљину је у појединим школама имала за последицу недовољан
ангажман ученика. Таква ситуација је захтевала стално подстицање ученика на рад.
Састанци васпитне групе
У сваком кварталу је одржан по један састанак васпитне групе. Није било повода за
одржавањем ванредних састанака. Поред актуелности у раду обрађиване су и поједине теме.
Избор тема је усаглашен са периодом школске године. Почетком школске године је било
актуелно поштовање превентивних мера као и упознавање нових ученика са Кућним редом,
правима и одговорностима ученика у Ученичком центру. Подршка новим ученицима је
важна како би се што лакше адаптирали на колективни смештај. Анализа успеха у условима
различитих облика наставе, поготово одступања од планираног, је била битна како би се
постигла боља школска успешност. На састанцима су наглашаване и обавезе одржавања
хигијене ученичких соба. Неговање толеранције је било актуелно због слабијег
функционисања једног собног колектива. При крају школске године су биле важне успомене
које ученици носе са собом из наше установе.
Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима је зависила од потреба и одвијала се двосмерно.
Вишегодишње присуство ученика у Установи олакшава сарадњу са родитељима, поготово
уколико се ради о примерним и успешним ученицима. До интензивније сарадње са
родитељима долази уколико постоје потешкоће у адаптацији ученика, због школске
неуспешности или промене у понашању ученика. Током школске године сарадња са
родитељима је била конструктивна и континуирана. Родитељи су прихватали информације о
функционисању ученика у колективном смештају као добронамерне и корисне. Били су
такође спремни да поделе информације са групним васпитачем о породничним односима и
здравственим стањима ученика и других чланова домаћинства. За подршку коју су добијали
су изражавали захвалност.
Сарадња са школама
Сарадња са школама се у периоду спровођења превентивних мера одвијала отежано.
Посете школама нису биле пожељне па су информације размењиване путем СМС порука, email-a или телефонског разговора. Током другог полугодишта ситуација се вратила у редовно
стање. Васпитачи сада могу да добију информације у школама о успеху, похађању наставе
и понашању ученика. Присупачност професора је различита, зависно од школе до школе и
од професора до професора. Некада потешкоћу представља пријем странака само у време
отворених врата, немогућност позива ван радног времена професора и слично. Током
школске године није било потешкоћа у комуникацији са запосленима у школама посебно
када су у питању ученици који су захтевали подршку или појачано праћење редовности у
похађању наставе и школској успешности.
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Закључак:
Највећим успехом током ове школске године се може сматрати повратак у „нормалу“. Након
две пуне године, током којих су услови за рад били веома отежани, ученике и запослене је
обрадовао повратак редовним обавезама и животу. Шта смо све „добили“: живот без маски,
редовно похађање наставе у школама, већи ангажман кроз секције, такмичења (Домијада, и
слично), матурске вечери у организацији школа, матурске вечере и журке , екскурзије, ...
Вратило је све то осмех на лице пре свега ученицима. Биће веома важан тренутак повратка
ученика медицинских школа на праксе у болнице.
Претходни период је показао и виталност система образовања и васпитања јер се и у
отежаним условима рад наставио а ученици су привели школску годину крају.

Теме реализоване у III васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
2. Права, обавезе и одговорности ученика у

Ученичком центру
3. Окружење у коме су школа и Ученички центар
4. Представљање Тима за заштиту ученика и његове улоге
у Ученичком центру
5. Процес адаптације на нову средину
6. Информисање ученика о домским активностима
7. Неговање опште и личне хигијене у РЈ „Змај“
1. Планирање учења и учење по плану

Учење и
школска
успешност

Животне
вештине

Време
реализациjе
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X

2. Стратегије учења

XI

3. Улога и значај мотивације у процесу учења

XII

4. Обезбеђивање оптималних услова за учење

XII

5. Подстицање стварања радних навика

II

6. Помоћ вршњака у учењу

IV

7. Праћење реализације планова учења
8. Упознавање са индивидуалним карактеристикама
ученика у процесу учења
9. Анализа школског успеха на класификационим
периодима
10. Помоћ у професионалној оријентацији
1. Слика о себи: самопоуздање
2. Осећања: разумевање осећања и улоге осећања

XI
II

3. Подстицање моралног развоја
4. Одговоран однос према сопственом здрављу
5. Утицај мас-медија и подстицање критичког мишљења
према њима
6. Безбедност ученика на интернету
7. Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса
8. Толеранција и разумевање

XI
II
V

I
III
VI
IV

III
II
XII
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Хемијске и нехемијске зависности
Стрес и начини његовог превазилажења
Подстицање емпатије
Активно и пасивно коришћење слободног времена
Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
3. Конфликти
4. Подстицање тимског рада

V
XII
V
V
IV

5. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
6. Усвајање правила бонтона
7. Моји пријатељи

V
VI
VI

9.
10.
11.
12.
1.
Живот
у
заједници

XI
IV
II

Укупно 36 тема

IV васпитна група
Нада Кековић
Број награђених ученика - 10
Број ученика са изреченим васпитно-дисциплинским мерама - 3
Опомена - 1 ученик, укор - 2 ученика
Појачан васпитни рад
Током другог полугодишта, када су и изречене васпитно-дисциплинске мере, појачан је
васпитни рад који се одвијао кроз додатно укључивање у секције и разговоре на тему насиља
и болести зависности (утроци, последице, моралне норме понашања и сл.). Рад са ученицима
одвијао се индивидуално путем разговора, упућивања и саветовања.
Индивидуални рад
Индивидуални рад са ученицима прве године је био усмерен на олакшавање процеса
адаптације на домску и школску средину, превазилажење емотивних криза насталих
одвајањем од породице, радним навикама и условима учења у дому, методама и техникама
успешног учења. Са ученицима на нивоу групе, најчешћи индивидуални разговори били су
усмерени на хигијенско-естетски значај живота у Установи, проблеме у савладавању
градива, међуљудским односима, и интересовањима ученика, начинима коришћења
слободног времена и др.
Састанци васпитне групе
Током школске године одржано је шест састанака васпитне групе. Доминантне теме су се
односиле на мере превенције и заштиту здравља у време епидемије коронавируса, хигијени
соба у условима епидемије и уопште, анализи успеха и дисциплине и подстицање на
активније учење, поштовање Кућног реда итд.
Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима је била константна током целе године. Са појединим
родитељима, у зависности од ситуације, сарадња је била интензивнија. То се нарочито
односило на ученике који су имали проблема у савладавању градива због здравствених
тегоба (ПС и ДП), недостатку мотивације за учење, на ученике са понашајним проблемима,
лошим међуљудским односима са професорима и лошим међуљудским односима у соби.
Посебно интензивна сарадња је била са родитељима ученица које су показале непримерено
понашање МР,АР, НЂ, а којим су изречене васспитно-дисциплинске мере и о предузетом
појачаном васпитном раду. Инсистирало се на чешћим контактима с родитељима ради
информисања о резултатима појачаног васпитног рада и у којој мери је он утицао на промену
понашања и размишљања код ученица.
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Комуникација у свим случајевима се одвијала телефонским путем.
Сарадња са школом
Сарадња са разредним старешинама и стручним сарадницима школа је била редовна,
нарочито на класификационим периодима ради анализе успеха и редовности на настави.
Контактиран је и предметни наставник ученика ПС због проблема у савладавању градива из
хармонике, јер је ученик, у првом полугодишту, имао учестале здравствене тегобе и није био
у могућности да редовно похађа наставу.
Са разредним старешином ученика ДП контакти су били чешћи током маја и јуна. Ученик
се непримерено понео према свом разредном старешини. Том приликом му је изречена
васпитно-дисциплинска мера Укор директора и друштвено користан рад до краја школске
године.
Учешће у раду секција
У овој школској години, заједно са колегиницом Јеленом Драгићевић сам водила Секцију
за културу живљења и Здравствену секцију са колегиницом Маријаном Шешић. Била сам
укључена и у активности Службе за васпитни рад. Ову секцију је водила колегиница
Александрија Караичић.
Закључак
Ова школска година одвијала се углавном у континуитету. Индивидуални рад са
ученицима је био олакшан јер се одвијао непосредним контактима, а теме из Годишњег плана
и програма рада је било лакше реализовати. Својом маштовитошћу и заинтересованошћу
ученици су помогли успешну реализацију свих планираних активности поменутих секција.
Теме реализоване у IV васпитној групи
Област

Теме

Oрганизација, функционисање и правила живота у
Адаптација на Ученичком центру
живот
Права, обавезе и одговорност ученика у Ученичком центру
у Дому
Процес адаптације на нову средину

Учење и
школска
успешност

Време
реализациjе
IX
IX
IX

Окружење у коме су школа и Ученички центар

X

Долажење до потребних информација

X

Партиципативна улога ученика

XI

Планирање учења и учење по плану

XI

Трансвер учења, појам и врсте

XII

Учење као процес и врсте учења

II

Стратегија учења, овладавање методама и техникама учења

X

Мотивација за учење
Пажња, концентрација

IV
V

Подстицање стварања радних навика

IX

Праћење тока и резултата учења
Анализа школског успеха

III
I
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Помоћ вршњака у учењу
Професионални развој
Чиниоци ккоји ометају учење
Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање
Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања, изражавње
осећања на социјално прихватљив начин
Подстицање емпатије

VI
III
III
II
XII
V

Морал и вредности
III
Утицај мас-медија и подстицање критичког мишљења према њима VI
Животне
Вештине

Живот
у
заједници

Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, ментално
здравље
Превенција полно преносивих болести

X

Кронструктивно решавање сукоба
Стрес и начин његовог превазилажења
Ризична понашања и управљање ризицима

XI
V
IV

Безбедност ученика на интернету
Организација слободног времена
Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других

II
V
V

Конструктивна комуникација, узроци проблема у комуникацији

II

Учење техника асертивне комуникације
Успостављање, неговање и развијање односа са другима

III
X

Конфликти, врсте и стилови понашања у конфликту

IV

Сарадња, тимски рад

VI

Подршка и помоћ особама које имају потешкоће

XII

XII

Укупно 37 тема

V васпитна група
Маријана Шешић
Награђени ученици: 6 ученика за учествовање у раду секција.
Ученици са изреченом васпитно дисциплинском мером – 1 (укор):
Појачан васпитни рад је био примењен у раду са ученицом И.И. због уношења воћног пића
са одређеним процентом алкохола у дом. Ученица није била у алкохолисаном стању, није
угрозила своју, нити безбедност особа око себе. Одржавани су учестали индивидуални
разговори и праћење понашања, укључен је и стручни сарадник. Сарадња са мајком је
интензивирана. Ученица је укључена у превентивне програме у дому (у оквиру здравствене
секције) у реализацији групног васпитача и стручног сарадника. До краја њеног боравка у
нашој установи није учинила ниједну повреду обавезе.
Доминантне методе и облици васпитног рада: поучавање, саветовање, подстицање,
упућивање; индивидуални рад и рад у малој групи.
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Индивидуални рад са ученицима (доминантне теме и проблематика)
У првим месецима школске године, посебна пажња је посвећена темама у вези са
адаптацијом на дом и домску средину. Две ученице су имале мањих потешкоћа са
адаптацијом, али уз подршку старијих цимера, групног васпитача и стручног сарадника,
успешно су савладале проблем. Доминантне теме су свакако биле теме које су се односиле
на учење и постизање бољих школских резултата. Ученици су упућени у стратегије учења,
као и у израде дневног и недељног плана рада и стално су подстицани на константност у
учењу. Током године актуелно је било и подстицање самопоуздања и самопоштовања.
Ученицима је пружена прилика да искажу своје таленте и могућности кроз секције и у другим
околностима и показано им је да се њихов труд препознаје и цени. Како би међуљудски
односи били бољи, битно је научити асертивно комуницирати, што је још једна тема којој је
била посвећена пажња.
Састанци васпитне групе
У току школске године одржана су четири састанка васпитне групе. На првом састанку
акценат је био на упознавању са правилима Кућног реда, као и са васпитно-дисциплинским
мерама које проистичу из њиховог непоштовања. Било је речи и о превентивним мерама и
правилима понашања у вези са епидемиолошком ситуацијом. Изабрани су представници
Ученичког парламента. На другом састанку анализирали смо успех на крају првог
полугодишта, подсетили се правила Кућног реда. Посебно смо се осврнули на хигијенско
уређење соба и мере превенције у вези са корона вирусом. На трећем састанку анализирали
смо успех на крају другог тромесечја. Највише смо разговарали о томе како побољшати
школски успех. На четвртом састанку ученицима су дате основне информације о упису за
наредну школску годину, о затварању дома и процедури раздуживања.
Сарадња са родитељима
Сарадња је одржавана углавном телефонским путем, по потреби. Најчешће теме су биле
школски успех, понашање ученика, разлози изостанака из РЈ и школе, одржавање хигијене
простора, као и целокупно поштовање правила Кућног реда. Остварена је појачана
комуникација са родитељима ученика првог разреда у вези са адаптацијом и са мајком
ученице, којој је била изречена васпитно-дисциплинска мера – укор.
Сарадња са школом
Сарадња са разредним старешинама и стручним сарадницима је остварена по
клсификационим периодима, претежно телефонским путем. Обављене су и посете
Медицинској и Саобраћајној школи. Вршен је континуиран увид у школски успех и
изостанке ученика. Са разредним старешинама је разговарано и о процедури у случају
заражавања ученика корона вирусом.
Активности у секцијама:
Здравствена секција – у оквиру ове секције ученици су се информисали о актуелним
збивањима у свету здравства, о најчешћим болестима данашњице и начинима њихове
превенције и о ризичним понашањима посебно карактеристичним за период адолесценције.
Обележени су Светски дан чистих руку, Национални месец правилне исхране, Национални
дан без дуванског дима, Недеља здравих уста и зуба, Међународни дан физичке активности.
Одржане су радионице на тему превентивних мера у вези са епидемиолошком ситуацијом,
алкохолизма као болести зависности, инфективних болести које настају у колективном
смештају, основа пружања прве помоћи.
Литерарна секција – ова секција је имала за циљ развијање културе усменог и писменог
изражавања, читалачких навика, критичког мишљења као и развијање тимског рада и
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сарадње, где сваки ученик може слободно изнети своје идеје и развијати креативност.
Новинарска секција – циљ ове секције је развијање способности писања и правилног усменог
изражавања код ученика, као и бележење свих домских активности и њихово обједињење у
часопису Ученичког центра. Садржај домског часописа „Мозаик“ имао је информативну,
едукативну и забавну функцију. Ученици су имали прилику да у њему искажу своју
креативност и оригиналност, као и да примене различите стилове писања.
Инструктивна настава из енглеског језика – ученици су исказали велику потребу за додатном
наставом из енглеског језика у циљу постизања бољих школских резултата. Тражили су
помоћ у разумевању текста, вежбању конверзације, као и помоћ у граматичким вежбањима.
Сарадња са службом за васпитни рад (уредником културно-забавног програма) – у оквиру
ове секције ученици су присуствовали разним догађајима, који су за циљ имали
конструктивно и креативно провођење слободног времена.
Теме реализоване у V васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Животне
вештине

Теме
1.1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи
1.3. Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
IX
IX
IX

1.4. Окружење у коме су школа и наша установа

IX

1.5. Долажење до потребних информација

IX

1.6. Адолесценција и проблем одвајања од породице

X

2.1. Планирање учења и учење по плану

II

2.2. Стратегије учења

X

2.3. Мотивација за учење

XI

2.4. Пажња, концентрација
2.5. Чиниоци школског успеха и неуспеха

XII
XII

2.6. Праћење тока и резултата учења

V

2.7. Помоћ вршњака у учењу
2.8. Подстицање стварања радних навика
2.9. Како побољшати школску успешност
2.10. Професионални развој
3.1. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање и
самопоуздање
3.2. Осећања: препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјалнно прихватљив начин
3.3. Морал и вредности
3.4. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност,
ментално здравље, хигијена (лична и хигијена заједничког
простора)
3.5. Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,

IV
III
V
IV
III
XII
II
XII

I
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супротстављање притиску вршњака, критичко мишљење

Живот
у
заједници

3.6. Стрес и начин његовог превазилажења

XI

3.7. Ризична понашања и управљање ризицима
3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља
3.9. Организација слободног времена
3.10. Утицај масовних медија и савремених технологија
3.11. Толеранција и разумевање

IV
IV

3.12. Бес, узроци беса и стратегије за превазилажење беса

V

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других

III

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

II

VI
VI
XI

XI
V

4.5. Сарадња, тимски рад
4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
4.7. Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима

III
II

4.8. Асертивна комуникација

VI

Укупно 36 тема

VI васпитна група
Снежана Ђуровић
Награђени ученици:
1.Ц. У. –I место на Републичкој домијади у стоном тенису- екипно
2.П. М.-II место на Регионалној домијади у области фотографије
3.О. Н.-III место на Регионалној домијади у стрељаштву
4.Б. С.-учешће на Регионалној домијади у ликовном стваралаштву
5. П.Ј. – учешће на Регионалној домијади у одбојци
6.У.В. – учешће на Регионалној домијади у фолклору
7. Ученици М.О.,П.М.,Т.Л.,Б.С. за учешће у раду домских секција
Ученици са изреченим васпитно-дисциплинским мерама:
1.Ученик М.П. је добио казну Укор због вербалног сукоба са учеником Л.С. Са учеником је
вршен појачан васпитни рад кроз учесталије упућивање, подстицање и саветодавне разговоре
и укључивање у различите слободне активности како спортске (фудбалска ) тако и културне
(позоришне и биоскопске представе). Са учеником је рађено методом индивидуалног рада,
као и укључивањем у мању вршњачку групу, кроз рад у паровима и укључивањем мајке
ученика( родитељи разведени) и цимера као подршке. Код ученика је дошло до позитивног
трансформисања вишка енергије кроз спорт. Кроз ове и друге облике понашања дошло је до
позитивних промена код овог ученика , тако да се нису поновили никакви прекршаји до краја
школске године.
Начин реализације (доминантне методе и облици рада)
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Са ученицима се радило методом саветодавног разговора, као и упућивања, подстицања и
поучавања.Доминантан облик рада је био индивидуални рад и рад са малом групом ученика.
Индивидуални рад са ученицима ( доминантне теме и проблематика )
Доминантне теме су биле:
-Адаптација на домске услове живота и превазилажење процеса сепарације од примарне
породице ( псебно код ученика првог разреда),
-Стратегије и технике успешног учења,
-Стрес и начини његовог превазилажења,
-Активности које организује дом и начин учествовања у њима
Састанци васпитне групе (број одржаних састанака, осврт на теме састанака)
Одржано је 5 састанака васпитне групе.Састанци су одржавани на крају сваког
класификационог периода у циљу анализе школскиг успеха ученика и изостајања из школе
и дома.Остале теме састанака су биле:
-Кућни ред и правила понашања у Ученичком центру
-Организација живота и рада у Ученичком центру за време пандемије
-Упознавање ученика првог разреда са другим ученицима из групе ( на првом састанку).
Сарадња са родитељима ( анализа овог сегмента рада, посебан акценат на неке сарадње,
начин комуникације...)
Посебан акценат је стављен на успостављање узајамног поверења између васпитача и
родитеља.Неопходност информисања васпитача о неким специфичностима породичне
ситуације, одрастања ученика, као и евентуалним здравственим проблемима.Заједнички рад
васпитача и родитеља ученика на процесу адаптације ученика на колектив. Указивање
родитељима на неопходност континуиране сарадње током целе школске године.
Сарадња са школом (анализа овог сегмента рада)
Сарадња са разредним старешинама и предметним наставницима о школском успеху и
понашању ученика током целе школске године је била задовољавајућа.Такође су разредне
старешине информисане у случају када су неки ученици били Ковид позитивни.У случају
специфичних проблема са ученицима били су обавештавани школски психолог и педагог и
са њима је обављан тимски рад.
Активности васпитача у секцијама, комисијама, тимовима
-Учешће у раду Дисциплинске комисије, чији сам била члан.
- Учешће у раду васпитне службе- сегмент културно-забавни програм
-Ликовна секција
Теме реализоване у VI васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Теме
1.1.Организација, функционисање и правила живота у Ученичком
центру

Време
реализациjе
IX

1.2.Правила, обавезе и одговорности ученика у Установи

IX

1.3.Процес адаптације на нову средину

IX

1.4.Појачано неговање опште и личне хигијене због Ковида 19

IV

1.5.Долажење до потребних информација

XII

1.6.Окружење у коме су школа и наша установа

IX
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Учење и
школска
успешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

2.1.Планирање учења и учење по плану

X

2.2.Стратегије учења

III

2.3.Мотивација за учење

X

2.4.Пажња, концентрација
2.5.Чиниоци школског успеха и неуспеха

I
XI

2.6.Праћење тока и резултата учења

V

2.7.Помоћ вршњака у учењу
2.8.Професионални развој

II
IV

2.9.Учење као процес и врсте учења

XII

2.10.Помоћ ученицима у изради ефикасних планова учења

XII

2.11.Планирање за краћи и дужи временски период

IV

2.12.Овладавање методама и техникама учења

IX

2.13.Чиниоци који ометају учење

IV

2.14.Подстицање стварања радних навика

II

3.1.Слика о себи; самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање-како
видим себе
3.2.Осећања; препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин
3.3.Морал и вредности
3.4.Здрави стилови живота

I

3.5.Животне вештине: доношење одлука, критичко мишљење,
решавање проблема, супротстављање притиску вршњака
3.6.Стрес и начини његовог превазилажења

VI

3.7.Ризична понашања и управљање ризицима
3.8.Безбедно и небезбедно понашање , превенција повреда и
насиља, безбедност у дому
3.9.Организација слободног времена
4.1.Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других

XI
IV

4.2.Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.3.Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.4.Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

V

4.5.Сарадња, тимски рад
4.6.Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
4.7.Активности које организује Ученички центар и начин
учествовања у њима

VI
XII
III

XI
II
V

X

II
X

V
XI

Укупно _36__ тема
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VII васпитна група
Александрија Караичић

Седма васпитна група броји 20 ученика, 12 девојчица и 8 дечака.
Пет ученика су похваљена у дому за учећше у секцијама.
Ниједном ученику није изречена васпитно-дисциплинска мера.
Појачан васпитни рад је реализован са учеником који је због теже адаптације имао проблем у
комуникацији са другима. Реализација је подразумевала приказ адекватног едукативног
филма, припрема мале радионице и разговори у групи, што је довело до помака и промене у
понашању. Други случај је ученица која је такође због тешке адаптације тешко хватала корак
са школским градивом, при чему је изразито стресно доживљавала неуспех што се одражавало
и на њено здравље. Упућивана је на нове методе и технике учења, теме повезане са
превазилажењем стреса, сарадњу са домским педагогом. Ученица је задовољна постигнутим
резултатима и променом коју је доживела.
Најчешћи облик рада је био рад у групи. Некада је то собни колектив, а некада мања или већа
група ученика у зависности од теме коју је потребно обрадити. Индивидуални разговори су
такође важни и готово подједнако заступљени.
Ученици су информисани, саветовани и подстицани да уче и напредују у свим сегментима
живота у дому и ван њега. У реализацију неких тема, према потреби су укључене колеге или
стручни сарадник како би ученици схватили значај тимског рада и подстицајне радне
атмосфере.
Што се тиче индивидуалног рада са ученицима, осим уобичајене размене информација,било
је потребе за подстицањем ученика на одређене активности, или спречавања (лоше навике,
погрешна уверења, намере итд).
Одржано је четири састанка васпитне групе где се углавном говорило о школском успеху,
хигијени собе, али и међуљудским односи са примерима добре и лоше комуникације са
цимерима, васпитачима, професорима.
Сарадња са већином родитеља током школске године се одвијала на нивоу редовне
комуникације, размене информација, мишљења и предлога у вези успеха ученика у школи,
здравственог стања, поштовања кућног реда. Ипак, комуникација са појединим родитељима
била је тешка и захтевна, што ме је и подстакло да се додатно едукујем из области вођења
тешких разговора. .
То су родитељи који наступају са предубеђењем да познају наш посао боље од нас, не верују
нашем мишљењу, не прихватају чињенице да њихово дете не поштује неке од одредби кућног
реда, захтевају од нас како да се понашамо према њиховом детету, ометају рад васпитача до
те мере да се њихово понашање може дефинисати као насилно.
Искуство говори да је ово појава са којом ћемо се све чешће сретати, па сматрам да је то тема
којом би се требало детаљније бавити како са ставновишта правилника и протокола, тако и
стручног усавршавања васпитача.
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Сарадња са школом се одвијала редовно на крају класификационих периода, а у случају
болести или изостајања из школе, према потреби.
Од 24-27. марта 2022. присуствовала сам Конференцији:Васпитни рад у домовима ученика,
чији је тематски фокус био на проблемима менталног здравља код адолесцената, настави на
даљину, али и стручном усавршавању. Излагала сам тему „Управљање тешким разговорима“.
Као члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаирвања, учествовала сам
у раду Тима кад год је било потребе да се ради са ученицима који су били у конфиликту, као
и у превентивним активностима које су чланови тима припремали.
Такође сам учествовала у раду ученичког Парламента.
Радила сам и у оквиру литерарне секције.
У оквиру рада библиотечке секције ученици су подстицани на читање књига, коришћење
стручне литературе. Евиденција издавања и враћања књига је редовно ажурирана.
Сарадња са матичном библиотеком се одвијала и кроз рад библиотечке секције која се током
целе школске године одржавала једном месечно, где су наши ученици активно учествовали у
реализацији програма који је осмислила М.Митић.
Током године сам држала инструктивну наставу из француског и енглеског језика према
потребама ученика.
Координирала сам сарадњу са васпитном службом на реализацији плана и програма слободних
активности.
Теме реализоване у 7 васпитној групи
Област
Адаптација на
живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме
1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру

Време
реализациjе
9

2. Права, обавезе и одговорности ученика у Установи

9

3. Окружење у коме су наша установа и школа

9

4. Процес адаптације на нову средину

10

5. Ефикасно и безбедно коришћење интернета

11

6. Права младих

2

1. Планирање учења и учење по плану

3

2. Стратегије учења

10

3. Мотивација за учење

11

4. Пажња, концентрација

12
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Животне
Вештине

Живот
у
заједници

5. Чиниоци школског успеха и неуспеха

11

6. Праћење тока и резултата рада

12

7.Помоћ вршњака у учењу

2

8. Професионални развој

12

9.Учење и заборављање

5

10.Подстицање стварања радних навика

10

11. Како побољшати школски успех?

4

12. Како препознати сопствене способности и
ограничења?

6

1.Слика о себи:самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – како видимо себе

2

2. Осећања : Препознавање сопствених и туђих
осећања, изражавање осећања на друштвено
прихватљив начин
3. Утицај масовних медија и савремених технологија
на формирање вредности

3

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

12

5. Морал и вредност

5

6. Животне вештине, доношење одлука, решавање
проблема, супротстављање притиску вршењака

4

7. Стрес и начини његовог превазилажења

3

8. Ризична понашања и управљања ризицима

6

9. Организација слободног времена

10

10. Толеранција и разумевање

9

11.Бес, узроци беса, стратегија за превазилажење

5

12.Конструктивно решавање сукоба

10

1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других

3

2.Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији

1

3.Усвајање правила бонтона

4

4.Конфликти, врсте и стилови поступања

2

4
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5.Успостављање, неговање и развијање односа са
другима

6

6.Учење техника асертивне комуникације

11

7.Активности које организује Ученички центар и
начини учествовања у њима

5

Укупно _37__ тема

VIII васпитна група
Исидора Обрадовић
Број награђених ученика: 14
В. И.– драмски и издаваштво
Ј. К. и М. Ћ. – издаваштво
С. М. - фолклор
А. С., М.А., С.Ж.,С.А., С.Р., Д.Н.,Ј.К.– литерарна секција
Н.Д. – литерарна
В.Л. спортска секција (фудбал)
С.П. - стрељаштво
Број ученика који имају васпитно – дисциплинску мјеру: 1 (укор).
Појачан васпитни рад се водио са учеником У.В. због кршења правила Кућног реда
(лажно одјављивање). Ученик је свјестан да је погријешио и до краја године није поновио
кршење овог правила. У свесци одјава редовно је евидентирао сваки одлазак и долазак у дом.
С обзиром на то да ниједном другом ученику није изречена ни лакша ни тежа васпитно –
дисциплинска мера, појачан васпитни рад у оквиру групе није био нужан поводом кршења
правила.
Доминантне методе и облици васпитног рада су били: савјетовање, мотивисање,
подстицање, слушање, анализа, дискусија, објашњавање, информисање.
Индивидуални рад са ученицима
Са првацима се индивидуални рад највише тицао адаптације на домски живот. Сви
ученици су се углавном добро привикнули на промјену и најављују да ће и сљедеће године
провести у дому. Један ученик је одустао од боравка у дому и напустио га у марту због
немогућности

живљења

у

колективном

смјештају.

Што се тиче осталих тема, увијек су биле актуелне оне везане за учење (како створити себи
оптималне услове за учење, схватити узроке неуспјеха, радити на отклањању дистрактора
пажње и вјежбању концентрисаног учења, важност дисциплине, добре организације и радних
навика) у зависности од тога шта је ученик имао као проблематику.
Честа тема је такође и комуникација и толеранција; како асертивно разговарати,
показати став, поставити границе; ширење толеранције с обзиром на услове живота у дома.
Адолесценти у овом периоду проживљавају и прве изазове младалачке љубави, прва
разочарења, кризе, те је и тема везана за своја и туђа осећања такође била присутна; као и
генерално теме које се бави односом између два ентитета.
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Број састанака васпитне групе: четири. Теме састанка су се односиле на поштовање
Кућног реда и домских правила (договор у вези са хигијеном собног простора, устајања на
јутарњи попис, извршења својих обавеза; на договоре са цимерима и доцимерима око начина
функционисања у собном смјештају), а такође и на анализу школског успјеха на
класификационим периодима. На првом састанку изабрани су ученици који ће бити чланови
Парламента у радној јединици и упознали су се стари са новим ученицима.
Сарадња са родитељима се одвијала највише телефонским путем, посјете су биле
рјеђе и спорадичне. Родитељи су контактирани уколико је постојала потреба; са свим
родитељима првака праћена је њихова адаптација и међусобно су размјењиване
информације. Појачана комуникација са родитељем С.Д., због неповјерења према свом сину.
Сарадња са школом – у првом полугодишту сарадња је била чешћа због информисања
професора о мјерама које имамо у дому уколико се неки ученик из собе зарази, па остали
морају због тога да такође буду у изолацији. Осим тих случајева, разредне старјешине су
контактиране по потреби. Након сваког класификационог периода, или су контактиране
разредне старјешине ради евиденције школског успјеха, или се лично ишло код стручног
сарадника у школе.

Теме реализоване у 8. васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме
1.1.Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2.Права, обавезе и одговорност ученика у Установи
1.3.Процес адаптације на животну средину
1.4.Окружење у коме су наша установа и школа

Време
реализациjе
IX
IX
IX
X

1.5.Долажење до потребних информација

X

1.6.Адолесценција и проблем одвајања од породице

I

1.7.Ефикасно и безбиједно коришћење интернета

V

2.1. Планирање учења и учења по плану

X

2.2. Стратегије учења

X

2.3. Мотивација за учење

XI

2.4. Пажња и концентрација
2.5. Чиниоци школског успјеха и неуспјеха

XII
IV

2.6. Праћење тока и резултата учења

V

2.7. Помоћ вршњака у учењу

X
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2.8. Професионални развој
2.9. О памћењу и заборављању
2.10. Анализа школског успјеха по класификационим
периодима
2.11. Како побољшати школску успјешност

Животне
Вештине

Живот
у
заједници

III
XII
I
II
XI

3.1. Слика о себи: саморецепција, самопоштовање,
самопоуздање, како видим себе
3.2. Осјећања: препознавање сопствених и туђих осјећања
3.3. Морал и вриједности
3.4. Здрави стилови живота: исхрана, физичка активност,
ментално здравље, хигијена
3.5. Стрес и начини његовог превазилажења
3.6. Животне вјештине: доношење одлука, рјешавање
проблема, супротстављање притиску вршњака, критичко
мишљење
3.7. Ризична понашања и управљања ризицима
3.8. Учење техника контроле бијеса

XII
IV
V
V
V

XI
IV

3.9. Разликовање љубави и заљубљивања
3.10. Утицај масовних медија и савремених технологија на
формирање вриједности
3.11. Конструктивно рјешавање сукоба

VI
III

3.12. Организовање слободних активности

III

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других
4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.3. Успостављање, његовање и развијање односа са другима
4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

XI

4.5. Сарадња, тимски рад
4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
4.7. Активности које организује Ученички центар и начини
учествовања у њима

II
VI
XI

VI

XII
II
III

Укупно 37 тема
IX васпитна група
Милош Касалица

-

На почетку и на крају школске 2021/22 године било је 24 ученика.
Структура ученика по школама:
Медицинска школа ''Надежда Петровић'' – 8 ученика

-

Саобраћајно-техничка школа ''Земун'' – 7 ученика
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-

Средња туристичка школа Нови Београд – 3 ученика

-

Техничка школа ''Змај'' – 2 ученика

-

ЕТШ ''Земун'' – 1 ученик

-

Економска школа ''Нада Димић''- 1 ученик

-

Техничка школа Нови Београд – 1 ученик

-

Структура ученика по разредима:
I-8, II- 4, III-4, IV-6 ученика
Награђени ученици:
М. Б., 3. место Републичка домијада (глума)

-

В. Ј., 1. место Републичка домијада (стони тенис) и 2. место Регионална домијада (мали
фудбал)

-

Т.Л., 1. место Регионална домијада одбојка

-

И.П., 2. место Регионална домијада мали фудбал

-

С.С., 3. место Регионална домијада одбојка

-

Н.Ђ., 2. место регионална домијада фолклор

-

За учешће у раду секција награђено је 8 ученика.
Ученици са изреченим васпитно-дисциплинским мерама: 2 ученика
Ученик Л.С: је добио казну укор убог вербалног сукоба са М.П. Са ученицима је вршен
појачан васпитни рад кроу учесталије разговор и подстицање ученика на слободне
активности како спортске тако и културне. Уследило је помирење ученико и дошло је до
укључивања у спортске секције.
Л.С. је имао сукоб са В.Ј. Суочио сам оба ученика и после заједничког разговора сам их
помирио. Ученици су добили казну од дисциплинске комисије. Л.С. укор пред искључење,а
В.Ј. укор. Појачан васпитни рад са оба ученика, а и одласци код стручног сарадника и тима
за насиље. Стално праћење и стални разговори са оба ученика.

-

Начин реализације (методе и облици рада)
Са ученицима се радило методом саветодавног разговора. Доминантини облик рада био је
рад у паровима и са малом групом.
Индивидуални рад
Адаптација на домске услове са новим ученицима и превазилажење процеса одвајања од
породице (код ученика прве године).
Процес адаптације на нову средину

-

Стрес и начин његовог превазилажења

-

Стратегије и технике успешног учења

-

Мотивација за учење

-

Активности које организује Установа и начини учествовања у њима
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Састанак васпитне групе
Одржано је 4 састанка, на крају сваког класификационог периода у циљу анализе школског
успеха ученика и изостајања из школе и дома, о кућном реду и правилима понашања у
Ученичком центру, организацији живота и рада у Ученичком центру за време пандемије,
упознавање ученика прве године са другим ученицима из групе (први састанак), стално
праћење тока учења и резултата школског успеха.
Сарадња са родитељима
Посебан акценат стављен јна успостављање узајамног поверења између родитеља и
васпитача. Упознавање и информисање васпитача са критичном ситуацијом (у одрастању
ученика и њиховом породичном проблему ако га имају). Заједнички рад васпитача на
адаптацији на другаре и нови колектив. Указивање родитељима на неопходну сарадњу током
целе године.
Сарадња са школама
Обилазак школа и сарадља са разредним старешинама и предметним професорима о
школском успеху и понашању ученика током целе школске године је био задовољавајућ.
Активности васпитача у секцијама
Секције: стони тенис, мали фудбал, и сарадња са васпитном службом (уредником културног
програма): обилазак града са ученицима, филм ''Тома'', ''Фантом из опере'', додела диплома
са ученицима у дому ''Милутин Миланковић'', вожња отвореним аутобусом, разгледање
града.
Теме реализоване у IX васпитној групи
Област
Адаптација
на живот
у Дому

Учење и
школска
успешност

Теме
1.1. Организација, функционисање и правила живота у
Ученичком центру
1.2. Правила, обавезе и одговорности ученика у Ученичком
центру
1.3. Процес адаптације на нову средину

Време
реализациjе
IX
IX
IX

1.4. Окружење у коме су Ученички центар и школа

X

1.5. Долажење до потребних информација

X

1.6. Ефикасно и безбедно коришћење интернета

III

1.7. Адолесценције и проблеми одвајања од породице

V

1.8. Права младих

IV

2.1. Планирање учења и учење по плану

XI

2.2 Стратегије учења

II

2.3. Мотивација за учење

IX

2.4. Пажња, концентрација
2.5. Чиниоци школског успеха и нуеспеха

XII
II
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Животне
Вештине

Живот
у
заједници

2.6. Праћење тока и резултата учења

XI

2.7. Помоћ вршњака у учењу
2.8. Професионални развој
2.9. Овладавање методама и техникама у учењу
2.10. Подстицање стварања радних навика
2.11. Како побољшати школску успешност
3.1. Слика о себи; самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање – како видим себе
3.2. Осећања; препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавањае осећања на социјално прихватљив начин
3.3. Морал и вредности

X
IV
I
X
XII
XI

3.4. Здрави стилови живота

III

3.5. Доношење одлука, решавање проблема, супростављање
притиску вршњака и критичко мишљење
3.6. Стрес и начини његовог превазилажења
3.7. Ризична понашања и управљање ризицима
3.8. Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља, безбедност у дому
3.9. Организација слободног времена

III

3.10. Развој и вештина ненасилне комуникације
3.11. Активно и пасивно коришћење слободног времена
3.12. Развој капацитета за толеранцију и разумевање

VI
V
VI

4.1. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права
других

IX

4.2. Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
4.3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима
4.4. Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима

II

4.5. Сарадња и тимски рад
4.6. Подршка и помоћ особама које имају тешкоће
4.7. Учење технике асертивне комуникације

V
VI
IV

XII
I

X
XII
V
III

VI
XI

Укупно __38_ тема

ЗАКЉУЧАК ИЗВЕШТАЈА
На основу увида у педагошку документацију као и праћењем активности васпитача,
непосредним увидом у васпитни рад у свим сегментима, може се закључити да је на почетку
школске године било 196, а на крају 187 ученика. Одржано је осам састанака Педагошког већа.
Када говоримо о адаптацији ученика на живот у нашој установи који се пратио и
спроводио током целе године, јер су потребе реализације овог подручја код ученика који
бораве у поготово код ученика првог разреда који се први пут одвајају сталне. Може се
закључити да је адаптација прошла на задовољавајућем нивоу.
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Током школске године није било веће флуктације 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 дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања. Успешна сарадња је реализована са помоћником директора и
координатором за васпитни рад.
Дисциплински поступци су вођени правовремено, једном ученику је изречена тежа мера
(укор пред искључење) због насилничког понашања.
Успешност ученика у школи је најбоље приказана на класификационим 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. Ученике који
показују лош успех додатно пратимо и предузимамао 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 покажу своју креативност.
Можемо закључити да је за нама успешна школска година о чему говоре резултати рада
свих запослених у сегменту васпитног рада.
Управник Бранка Дамјановић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
Током школске 2021/2022.године према Годишњем плану васпитног рада Ученичког центра
Београд рад у секцијама се одвијао на два плана: на новоу установе и на појединачном нивоу
сваке радне јединице.
СЕКЦИЈЕ НА НИВОУ УСТАНОВЕ
На нивоу Установе реализоване су следеће секције: мали фудбал, одбојкашка секција,
стрељаштво, кошарка, теретана ( РЈ Алекса Дејовић, РЈ Карађорђе и РЈ Змај), стони
тенис, шах, литерарна секција, новинарска секција, здравствени клуб и библиотечка
секција.
- Мали фудбал –
РЈ „Стеван Чоловић”
Динамика активности у оквиру спортских секција су реализоване на нивоу Ученичког центра
у складу са Планом и програмом који је направљен на почетку школске 2021/22. године.
На почетку школске године испитана је заинтересованост ученика за ове активности и
формирана група ученика која ће похађати ову секцију. Такође, проверено је техничко тактичко знање учесника секције.
Током школске године је реализовано усавршавање елемената игре. Акценат је био на
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слободној игри ученика. Затим, селекција играча за домску екипу која је уједно припремана
за Домијаду.
Током школске године организован је пријатељски турнир у фудбалу на терену РЈ „Алекса
Дејовић“.
Реализатор:
Небојша Дујовић
РЈ „Петар Драпшин”
Секција малог фудбала је била изузетно активна, а термини су реализовани на терену
оближње основне школе „Мика Алас“, као и на терену РЈ „Алекса Дејовић“. Један ученик
наше радне јединице учествовао је и на Регионалној домијади у екипи Ученичког центра
Београд.
Реализатор:
Александар Племић
РЈ „Карађорђе”
У прва два месеца обављен је увид у техничко-тактиче способности кандидата током термина
(једном недељно) на терену РЈ „Алекса Дејовић“. На термине нису долазили само ученици
који тренирају фудбал, већ и „обични“ заљубљеници у поменути спорт. Обављена је, потом,
селекција и састављена екипа за интерну домијаду у децембру 2021. Ученици су показали
спремност и жељу да прихватају инструкције, следе смернице и буду дисциплиновани како
на терену, тако и током самих такмичења. Аксиом у виду поштовања противника, судија и
свих протагониста ниједном се није доводио у питање. Они најбољи, најталентованији и
највреднији уврштени су касније у екипу на нивоу Ученичког центра која је представљала
заједницу на Градској домијади на којој је, после пораза у финалу, на пенале, екипа заузела
друго место. Такође, наша радна јединица једина је имала комплетну женску екипу на
интерној домијади, а гро њих представљао је и екипу Ученичког центра на Градској
домијади. Ученице су сваки пут биле врло ревносне и доследне приликом окупљања и
уигравања екипе.
Показан је завидан ниво тактичко-техничке обучености играча, уз опаску да би кондициони
део морао бити бољи, с обзиром на то да је реч о ученицима који фудбал редовно тренирају
у својим клубовима. Пошто сам водио секцију и на нивоу Ученичког центра, у оквиру
припрема за Градску домијаду, тренинзи су обављани на теренима РЈ „Алекса Дејовић“ и на
термине, и то редовно, долазили су кандидати из „Змаја“, и „Петра Драпшина“ што је за
велику похвалу, како за саме ђека, тако и наше колеге.
Реализатор:
Немања Марковић
РЈ „Алекса Дејовић”
Рад у фудбалској и одбојкашкој секцији одвијао се у складу са временским приликама на
спортском терену РЈ „ Алекса Дејовић“. У децембру месецу мушка екипа је освојила
Светосавски турнир у фудбалу. Пет наших ученика узело је учешће на Регионалној домијади
у фудбалу, а у одбојци четири ученика.. У мају месецу организовао сам фудбалски турнир
„Алекса Дејовић“ где је учешће узело 8 екипа од тога 2 екипе су биле из РЈ „ Петар Драпшин“.
Реализатор:
Марко Чабаркапа
РЈ „Змај”
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Рад секције се одвојао по Годишњем плану и програму. Полазници фудбалске секције су
били веома заинтересовани, што су доказали својим учешћем у многобројним организованим
активностима. Осим уобичајених тренинга на игралишту РЈ ''Змај'' организовани су и
многобројни турнири између ученика васпитних група, као и мешовитих екипа у оквиру
Ученичког центра. Организован је интерни турнир који је одржан 8.12.2021 године у СЦ
''Раднички'' од 7-15 часова. Екипа наше радне јединице освојила је треће место.
Регионална домијада је одржана 12.04.2022 године , дечаци су освојили друго место.
Похвалио бих све ученике који су представљали екипу РЈ ''Змај''.
Реализатор:
Милош Касалица
-

Одбојкашка секција –

РЈ „Стеван Чоловић”
Динамика активности у оквиру спортских секција су реализоване на нивоу Ученичког центра
у складу са Планом и програмом који је направљен на почетку школске 2021/22. године.
На Републичкој домијади, у одбојци, су девојчице освојиле прво место, док су дечаци
освојили треће место. На Реагионалној домијади у одбојци су девојчице такође освојиле прво
место.
Секције су конципиране тако да заинтересује и ангажује већи број ученика и да се кроз
такмичење у оквиру секције пробуди спортски дух код ученика.
Реализатор:
Небојша Дујовић

- РЈ „Петар Драпшин”
Секција одбојке била је активна током целе 2021/22 године. Већи одзив ученика био је у
првом него у другом полугодишту. Термини су се одржавали у сали Економске школе „Нада
Димић“ у Земуну. Термини су се одржавали сваке друге недеље у термину 18-19ч. Из Р.Ј.
„Петар Драпшин“ учествовало је око 15 ученика, углавном девојака. Неколико термина није
реализовано због незаинтересованости ученика један због продужења распуста, и један због
пресељавања ученика у друге радне јединице због смештања учесника за Републичку
„Домијаду“. Три ученице из РЈ „Петар Драпшин“ узеле су учешће на Регионалној и
Републичкој домијади освојивши на оба такмичења прво место.
Реализатор:
Аксентије Васић
-

РЈ „Карађорђе”
Почетком школске 2021/2022. године стартовала је са радом одбојкашка секција, када је
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извршено анкетирање, евидентирање и мотивисање ученика за укључивање у рад секције (35
ученика). 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 (мушка и женска)
Кроз тренинге и мечеве који су током школске године организовани, подизан је ниво
тактичко-техничких способноти ученика. Ученици су показали високниво обучености, добру
међусобну сарадњу и уважавање, као и велику жељу за надметањем.
У оквиру планираних активностио одржанису интерни турнири између радних јединица у
сали средње Економске школе у Земуну, изабрана је прва мушкаи прва женска екипа
Ученичког центра Београд које су нас успешно представљале на Регионалној и Републичкој
домијади.
Места која су на диомијади освојиле наше одбојкашке екипе поносо представљам у наставку:
Женска екипа - I место на Регионалној и I место на Републичкој домијади
Мушка екипа - III место на Регионалној домијади.
Реализатор:
Данило Шћекић
-

РЈ „Алекса Дејовић”
Рад у одбојкашкој секцији се одвијао у складу са временским приликама на спортском терену
РЈ „ Алекса Дејовић“. Такође, сваког другог четвртка одбојку смо упражњавали у сали Прве
економске школе у Земуну, а четири наше ученице учествовале су у раду ове секције. Треба
напоменути да је наша ученица Ива Поповић била једна од најбољих играчица Регионалне
домијаде и својом игром допринела освајању истакнутог места. На жалост због повреде није
могла да учествује на Републичкој домијади.
Реализатор:
Марко Чабаркапа

-

РЈ „Змај”
Као и кошаркашка, и одбојкашка секција се одржавала заједно са ученицима других радних
јединица у сали Економске школе „Наде Димић“, два пута месечно. Одбојку су заједно
играли и дечаци и девојчице, и они који је тренирају активно у клубовима, и они који је играју
рекреативно.
Одабрани ученици су учествовали на Домијади и редовно били на припремама за Домијаду.
Реализатор:
Исидора Обрадовић
-

-

Стрељаштво-

РЈ „Стеван Чоловић”
Организација рада секције за стрељаштво огледала се у информисању ученика, анимирању
ученика да се укључе у рад секције, објашњавању детаља и техничких карактеристика
ваздушне пушке и другим детаљима везаним за гађање из ваздушне пушке. Увежбавање
гађања одвијало се у просторијама СД „Партизан“ сваке недеље у тачно одређеним
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терминима – средом од 16:30до 17:30 и четвртком од 10:00 до 11:00 часова. Ученицима су
поред објашњавања техничких карактеристика ваздушне пушке објашњавани ставови за
гађање као и радње које се предузимају (став, нишањење, дисање, окидање).Током октобра
и новембра месеца ученици су увежбавани за предстојећи Светосавски турнир у стрељаштву
– појединачно и екипно који је одржан у децембру и на коме су ученице наше РЈ освојиле
друго место у екипном а ученица НВ је освојила треће место у појединачном такмичењу. У
наредним месецима настављено је увежбавање ученика за предстојећа такмичења –
Регионалну и Републичку домијаду, као и рад са ученицима који нису такмичари а
изражавали су интересовање за гађање из ваздушне пушке.
Реализатор:
Миодраг Филиповић
-

РЈ „Петар Драпшин”
У секцији за стрељаштво је учествовало 17 ученика на којој је већина била присутна 14
пута у току ове школске године. Посебно се истакао ученик М.М. (прва година) који је
освојио прво место у појединачној категорији на Светосавском турниру у стрељаштву, а
затим се пласирао на Републичку домијаду која је одржана 14.05.2022. године, на којој су
дечаци Ученичког центра Београд у екипном такмичењу освојили треће место. Ученици су
задовољни јер им је пружена могућност да учествују у још једној у низу добровољних
активности у Установи.
Реализатор:
Ксенија Мијаиловић
РЈ „Карађорђе”
Након анкетирања заинтересованих ученика за секцију стрељаштво 06.10.2021.године
реализовали смо први тренинг у стрељани за ваздушно оружје СК''Партизан'' Београд.
Термини за реализацију секције стрељаштво су среда 16:30-17:30 и четвртак од 10:00-11:00
и реализовани су закључно са 26.05.2022. По плану рада и активностима након упознавања
ученика са техничким карактеристика серијске ваздушне пушке у калибру 4,5mm приступио
сам обуци наших ученика о безбедном руковању оружјем.
Током школске године реализоване су све теме из плана рада спортске секције стрељаштво
кроз обуку ученика и њихово увежбавање радњи. Из наше радне јединице на тренинге је
долазило петнаесторо ученика, од којих је на крају њих петоро учествовало на Регионалној
домијади, а двојица ученика се је и квалификовало за учешће на Републичкој домијади.
Ученици чланови спортске секције стрељаштво су и ове школске године уз одобрење управе
Ученичког центра Београд учествовали на Интернационалном меморијалном турниру
Иштван Пољанац, седмом по реду, наступајући у дисциплини Таргет Спринт. Турнир је
одржан 09.10.2021. године на Војној академији у Београду. Ученици М.М. и Н.Т. су
Ученичком центру Београд донели са овог такмичења сребрну и бронзану медаљу у
јуниорској конкуренцији.
Након учешћа на овом турниру и увежбавања радњи Ученички центар Београд је организовао
традиционални Светосавки турнир у стрељаштву, четрнаести, који је одржан
02.12.2021.године. На овом турниру мушка и женска екипа наше радне јединице је освојила
екипно прва места. Ученици М.М и Б.Л. су заузели друго и треће место у појединачној
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конкуренцији док је ученица Н.М.освојила друго место у појединачној конкуренцији.
Време до организовања Регионалне домијаде је искоришћено за формирање и припрему
екипа, мушке и женске, као и за рад са ученицима који нису имали прилику да се баве
стрељаштвом.
Регионална домијада је одржана 08.04.2022.године , у мушкој конкуренцији нашу радну
јединицу су представљали и Б.Л. и А.М. а ученица Н.М. је била члан женске екипе. Дечаци
су освојили прво место екипно, док су девојчице заузеле треће место. Ученици М.М и М.Ђ.
су искористили прилику и такмичили се у појединачној конкуренцији.
До 14.05.2022. године када је одржана Републичка домијада посебна пажња је посвећена
увођењу мушке екипе Ученичког центра Београд у такмичарску форму. Тих месец дана са
мушком екипом време у стрељани су проводили и остали ученици чланови спортске секције
стрељаштво пружајући велику подршку екипи. На Републичкој домијади екипа нашег центра
је освојила треће место, екипно, док је наш ученик А.М. освојио прво место појединачно.
Осим њега нашу радну јединицу је представљао и ученик Б.Л.
Секције Прва помоћ, Извиђаштво и спортска секција кошарка нису реализоване по плану и
програму, првенствено због обавеза ученика током школске године.
Реализатор:
Горан Рашић
-

РЈ „Алекса Дејовић”
У току школске године 2021/22 на стрељаштво је ишло тридесет ученика. Након што су
упућени у начин функционисања секције, информисани о методама рада, техникама
коришћења пушке у октобру месецу су кренули са редовним одласцима у стрељану на
стадиону Партизана.
Према плану, ученици су прво стицали знање у упуцавању оружја, затим чишћењу и
одржавању оружја...
У склопу обуке, практични део је садржао и инструкције приликом правилног става у
гађању, нишањењу, померању нишана и окидању. Током новембра месеца, тренинзи су се
састојали од сегмената: техника и тактика гађања, оцењивање мета и слике погодака.
У децембру су интензивније организовани тренинзи у стрељани као вид припреме за
домијаду, баш као и у јануару. Вршена је селекција учесника на основу њихових
способности, показаног ентузијазма и жеље за усавршавањем. У фебруару су организована
такмичења по радним јединицама као вид прављења екипе за градско такмичење.
У марту је одржана градска домијада на којој су постигнути запажени резултати. Ученици
наше радне јединице освојили су треће место у екипном такмичењу.
Можемо закључити да је током школске године изражена заинтересованост ученика
за ову спортску дисциплину. Очекујемо да ћемо и у наредној школској години
успешно мотивисати ученике да се укључе у рад ове секције у циљу квалитетног
организованог слободног времена и подстицања здравих стилова живота

-

РЈ „Змај”
Током септембра вршено је анкетирање и евидентирање ученика за учешће у раду секције.
Ученицима је објашњен начин рада и место одржавања секције (источна трибина стадиона
Ф.К.“Партизан“)
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Секција је почела са радом у октобру. Ученици су упознати са правилима понашања у стрељани
и распоредом гађања, као и заузимањем правилног става.
Секцију је у просеку посећивало од два до четири ученика у једном термину.

Реализатор:
Миодраг Подовац
-

Кошаркашка секција –

- РЈ „Стеван Чоловић”
Динамика активности у оквиру спортских секција су реализоване на нивоу Ученичког центра
у складу са Планом и програмом који је направљен на почетку школске 2021/22. године.
На почетку школске године испитана је заинтересованост ученика за ове активности и
формирана група ученика која ће похађати ову секцију. Такође, проверено је техничко тактичко знање учесника секције.
Секције су конципиране тако да заинтересује и ангажује већи број ученика и да се кроз
такмичење у оквиру секције пробуди спортски дух код ученика.
Реализатор:
Небојша Дујовић
- РЈ „Петар Драпшин”
- Активности у оквиру рада кошаркашке секције реализоване су према плану и програму
за школску 2021/22 годину.
- -У септембру је одржан састанак са координатором спортских активности на нивоу
установе Кукић Рајко и са осталим колегама, анкетирани су ученици и мотивисани за
учешће у раду спортских секција.
- - Октобар, реализација термина у сали Економске школе у Земуну.
- - Новембар, реализација рекреативних термина у сали Економске школе у Земуну и
припрема екипе на нивоу установе за учешће на Домијади.
- - Децембар реализација термина у сали Економске школе у Земуну према плану и
програму рада.
- - У марту се интензивно ради са ученицима који су одређени за учешће на Домијади.
Реализација и учешће на регионалној Домијади где су дечаци освојили прво, а девојчице
четврто место.
- - Април је исто био задужен за припрему екипе, овог пута за учешће на републичкој
Домијади.
- - Републичка Домијада у Кошарци, мушка екипа освојила је друго место.
- - У јуну је направљена ретроспектива рада у протеклој школској години и направљени
договори за наредну сезону.
Реализатор:
Ана Петровић
-

РЈ „Карађорђе”
Након анкетирања заинтересованих ученика за ову спортску секцију, у другој половини октобра 2021.
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године и одабира сале где ће бити реализоване планиране активности, сала Економске школе у
Земуну, одлучио сам уз претходну консултацију са аниматором за спорт да на активност не долазимо
због потенцијалног проблема удаљености сале од нашег дома, треба нам више од 60 минута вожње
градским превозом у једном правцу, који је повлачио за собом и изостајање са наставе ученика као и
кашњење на вечеру у дому. Док су временски услови дозвољавали за реализацију секције смо
користили спортски терен на РЈ.
Тројица ученика чланови спортске секције кошарка из наше РЈ су током школске године били и
чланови кошаркашке екипе Ученичког центра Београд и учествовали и на Регионалној и на
Републичкој домијади.

Реализатор: Горан Рашић
РЈ „Алекса Дејовић”
Кошаркашка секција РЈ ''Алекса Дејовић'' почела је са радом у септембру месецу.
Евидентирани су заинтересовани ученици за секцију, сачињен је план и програм рада и
презентован на заједничком састанку са ученицима.
Практичан рад секције се одвијао на отвореном терену и фитнес сали наше радне јединице.
Када временски услови нису дозвољавали коришћење отвореног терена, на располагању
једном недељно, користили смо салу Грађевинско техничке школе.
У октобру и мају организовани су ревијални турнири у баскету са првенственим циљем да се
ученици међусобно друже и надмећу.
План и програм кошаркашке секције спроведен је у складу са временским могућностима,
остварени су примарни циљеви секције: буђење интересовања за кошарку, активно учешће у
кошаркашкој секцији, међусобно дружење и сарадња ученика.
Реализатор:
Блажо Шћепановић

-

РЈ „Змај”
Кошаркашка секција се одржавала редовно на теренима РЈ „Змај“, и радним данима и
викендима, а такође заједно са ученицима других радних јединица у сали Економске школе
„Наде Димић“, два пута месечно. Ученици који су били активни у овој секцији су и они који
активно тренирају кошарку, као и они што је играју рекреативно.
Ученици који тренирају кошарку су били демонстранти учеицима који су желели да науче
основе технике (додавање, шутирање, дриблинг...).
Чест садржај секције је била игра 3 на 3 између ученика.
Одабрани су учествовали на Домијади и редовно били на припремама за Домијаду.
Реализатор:
Исидора Обрадовић
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-

Теретана –

- РЈ „Карађорђе”
- Након анимирања ученика свих васпитних група, почетком школске године, оформљена
је секција Теретана на отвореном. Учешће је узело 25 ученика.
- У почетку акценат рада секције је био на правилном извођењу вежби, развијању општег
физичког стања ученика, касније на развоју снаге, издржљибости и гипкости.
- Рад секције се одвијао у потпуности у складу са годишњим планом и програмом рада. У
тренутцима неповољних времеских услова секција је одржавана у старој библиотеци.
- У оквиру планираних активности одржано је интерно такмичење између ученика
васпитних група. Такмичењем у склековима, згибовима, пропадањима, трбушњацима,
чучњевима добили смо „најјачег“ ученика Ученичког центра Београд у РЈ Карађорђе.
- Радом ове секције постигнути су сјајни резултати, ученици су се разонодили, ослобађали
стреса, дружили и такмичили. Оно што бих са задовољством истакао је чињеница да су
справе сваког дана биле „заузете“ ученици су самостално вежбали без обзира на временске
услове и у данима када није била планирана секција.
Реализатор:
Данило Шћекић
-

РЈ „Алекса Дејовић”
С почетком 2021/22. школске године извршена је евиденција заинтересованих ученика за
вежбање у домској теретани. Пријавило се 36 ученика који су током школске године са већим
или мањим континуитетом долазили у просторије теретане. Нови ученици су упознати са
правилима која важе у фитнесу и објашњена им је основна методика вежбања са справама,
уз приджавање епидемиолошких мера, с обзиром на то да се ради у простору величине око
50 м².
Главни облик вежбања је био кружни тренинг који је за циљ имао коришћење лакших тежина
на свим справама и побољшање снаге и кардиоваскуларног здравља. Тренинзи су били
рекреативног типа уз повремено тестирање напретка општих могућности. Ученици који се
баве спортом користили су теретану у оквиру потреба њиховог спортског тренинга. Они су
вежбали по плану који је прописао њихов клуб.
Приметио сам да код рада теретане ученици који се баве рекреативним тренингом немају
континуитет у доласку изузев спортиста и да је у повременом доласку у теретану учествовао
и одређени број ученика који су се спорадично појављивали. У просеку 8 ученика дневно је
посећивало домски фитнес што је задовољавајућа динамика посете и вежбања с обзиром на
величину просторије.
Да би се побољшао квалитет вежбања недостају бар још две справе за аеробни рад као што
су: бицикл ергометар и суво весло. Сматрам да је тетретана испунила своју функцију
поготово у дугим јесењим и зимским месецима када је вежбање на отвореном било
онемогућено.
Реализатор: Блажо Шћепановић
- РЈ „Змај”
Теретана на отвореном, која се налази у дворишту РЈ Змај, током целе године, када су то
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дозвољавали временски услови је била коришћена. Одређени број ученика је константно
заинтересован да тренира, па је теретана била место где су проводили доста времена.
Деца која иначе тренирају су додатно вежбала и у нашој теретани уз надзор васпитача који
је био задужен за ову секцију – Исидора Обрадовић, али су и остали васпитачи надгледали
ученике када су они у смени.
Није постојао распоред рада него су се тренинзи одржавали у договору са васпитачем. У
сваком случају теретана је била корисна и деци веома значајна.

-

Стони тенис –

- РЈ „Стеван Чоловић”
У септембру месецу извршена је анкета о заинтересованости ученика за учешће у секцији
стоног тениса као и анимирање и мотивисање ученика да се укључе у рад секције. Ученицима
су објашњаване вежбе прилагођавања, основни став и држање рекета, основни сервис,
форхенд, бекенд, враћање сервиса и друге технике удараца. Ученици су показали видно
интересовање а такође су учествовали на интерном турниру за Дан Ученичког центра.
Међутим како нису успели да освоје ниједно место ни у појединачном а ни у екипном
такмичењу, недостатак воље и елана правдали су обавезама у школи, болешћу и др.
изговорима. И поред мотивисања ученика интересовање ученика је изостало.
Реализатор:
Миодраг Филиповић
-

РЈ „Петар Драпшин”
Секција стоног тениса је такође била веома популарна. Током године је сала за стони тенис
дата на слободно коришћење ученицима, а током школске године организовани су и
турнири.
Реализатор:
Александар Племић

-

РЈ „Карађорђе”
У школској 2021/22 преузео сам вођење секције намерен да је мало осавременим и унесем
динамику. Током радне недеље, на секцији је рађено на техничким елементима: форхенд,
бекхенд, став, рад ногу, сервис... Ученицима је инструктивни део био веома интересантан,
посебно код оних који су се, на самим терминима, изборили да представљају радну
јединицу, прво на интерној, а касније и Градској домијади. Организовани су и мини
турнири, а игра у паровима нарочито се допала ученицима.
Дешавало се да на терминима буде и више од десет ученика; због ковид протокола и
уведених мера, нису сви у истом интервалу могли да бораве у клубу, већ су по терминима
долазили како би вежбали и такмичили се. Секција је вођена заједно са колегом Данилом
Шћекићем, са којим је сарадња била на високом нивоу.
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На интерној домијади заузета су висока места: дечаци су екипно играли у финалу,
индивидуално је М. М. такође догурао до меча за трофеј, док су девојчице одиграле
квалитетан турнир и заузеле треће место.
Реализатор:
Немања Марковић
-

РЈ „Алекса Дејовић”
У школској 2021/22. години рад у секцији за стони тенис одвијао се свакодневно, без
одређених термина у просторијама Клуба ученика РЈ “Алекса Дејовић “. Опрема је била
доступна свакодневно, па су ученици у складу са својим интересовањима задуживали исту..
Интересовање за ову секцију је велико, па с тим у вези стони тенис континуирано играју
ученици који су чланови секције, али и они који нису.
У складу са жељама ученика, у току године је организовано више малих турнира у оквиру
наше РЈ.
Посебно бих истакла успех ученика Д.Н. који је као представник наше РЈ на Регионалној
Домијади освојио 3.место у појединачној конкуренцији и заједно са другим ученицима,
нашој Установи донео златну медаљу у екипној конкуренцији у стоном тенису.
Реализатор:
Татјана Кнежевић

-

РЈ „Змај”
Рад секције за стони тенис се одвијао у складу са Годишњим планом и програмом рада.
Интересовање ученика је било доста велико тако да се стони тенис играо континуирано током
школске године. Стони тенис су играли чланови секције, а такође и ученици који нису
званично евидентирани чланови.
Интерни турнир одржан је 20.10.2021 године у ЦС ''Вождовац''. Девојчице су освојиле
прво место, а дечаци друго место екипно. У појединачној конкуренцији (М.П.) је освојила
прво место, а треће (Т.Л.); а код дечака (В.Ј.) освојио је прво место.
Светосавски турнир одржан је у РЈ ''Змај'' 26.01.2022 године као финални део такмичења.
У мушкој конкуренцији, прво место освојио је В.Ј., а други је био С.Т. Код девојчица, прво
место је освојила Т.Л., а друго медсто М.П.
Регионална домијада одржана је 21.03.2022 године у СЦ ''Пинки'' Земун, где су дечаци
освојили прво место, а девојчице друго место у екипној конкуренцији. Код дечака прво место
у појединачној конкуренцији освојио је Д.Н.
Републичка домијада је одржана 14.05.2022 у дому ''Патријарх Павле'' у Београду. Дечаци
су освојили прво место екипно (В.Ј., У.Ц.,Д.Н.); а у појединачној конкуренцији (Д.Н.) освојио
треће место.
Похвала за све ученике који су представљали екипу Ученичког центра Београд.
Реализатор:
Милош Касалица
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-

Шаховска секција –

РЈ „Стеван Чоловић”
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 убило ком термину.
Међусобним играњем вршена је обука ученика, упознавање са пропозицијама као и
испитивање индивидуалних способности ученика, праћење игре и подршка почетницима,
чиме се настојало стварање навика код ученика да квалитетно проводе слободно време
играјући шах. Одржан је интерни турнир у шаху поводом Дана Ученичког центра, али
ученици нису имали довољно самопоуздања да наступе. Анимирање ученика да се укључе
у рад секције настављено је и после распуста у другом полугођу. Ученици су радо играли
шах, али свако подстицање за учешћем у такмичењу није имало успеха због недовољног
самопоуздања и сигурности.
Реализатор:
Миодраг Филиповић

-

РЈ „Петар Драпшин”
Шаховска секција РЈ „Петар Драпшин“ је ове године мушкој и женској екипи Ученичког
центра Београд дала 3 ученика. Екипе су биле изузетно успешне, а ученица М.С. из РЈ
„Петар Драпшин“ је освојила прво место на Републичкој домијади у појединачној
конкуренцији. Секција је реализована у клавир сали наше радне јединице, а ученици су
уједно играли мечеве и у РЈ „Змај“.
Реализатор:
Александар Племић
-

РЈ „Карађорђе”
У септембру су анимирани сви ученици, одржана су и два информативн састанка. Од октобра
је одржано 29 сусрета чланова секције . Активно је учествовало 25 ученика (12 дечака и 13
девојака). Циљ је био да се сусрети одржавају једном недељно, ради одржавања
континуитета. Вечина чланова је често присуствовала у мешовитом саставу. Учествовали
смо у припреми ученика за Региналну домијаду. Ученик Ј.Н. је освојио 3.место, ученица
И.Д. 2.место, у појединачној конкуренцији и две ученице 1.место, као чланови екипне
конкуренције. На Републичкој домијади ученица И.Д. је освојила 3.место у појединачној
конкуренцији и две ученице 3. место, као чланови екипне конкуренције.
Реализатор:
Маја Пуповић
- РЈ „Алекса Дејовић”
На почетку школске године ученици су анимирани да се укључе у рад Шаховске секције.
Током школске године у раду секције учествовало је 12 ученика.
Рад секције је био усклађен са условима и препорученим епидемиолошким мерама у циљу
спречавања ширења епидемије Covid 19. Активности су реализоване у просторији ликовне
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секције. У циљу квалитетног коришћења слободног времена ученици су упоунати са
основама шаховске игре, развијању логичког мишљења, комбинаторике, креативности,
интуиције, упорности и исрајности.
У оквиру планираних активности одржан је интерни турнир између ученика васпитних
група. Поред развоја шаховске игре, подстицано је дружење ученика и њихова
социјализација.
Можемо закључити да у оквиру наше радне јединице постоји заинтересованост ученика за
шаховску секцију.
-

РЈ „Змај”

-

-

-

Током школске године био сам задужен за вођење шаховске секције у РЈ „Змај“ и Ученичком
центру. Понуда великог броја секција, као вида организовања слободног времена наших
ученика, не подразумева и масовност у свакој секцији. Таква је ситуација и са шаховском
секцијом. Ипак, постоје ученици који желе да се баве овом древном игром у слободно време
али и да се такмиче. Предности ове секције су што се шаховске партије могу одигравати и у
домском холу, учионици или ученичкој соби. Дакле, не требају посебни услови. Веће
активности су биле током хладнијег периода када су ученици присутнији у просторијама
наше радне једнице. Мањи ризици од ковида су вратили динамику активности секција на
уобичајен ниво. Након формирања секције почеле су активности. Први задак је био да се
констатује колико ученици познају шаховску игру. Након тога следи формирање тимова који
ће представљати радне јединице на интерним турнирима Ученичког центра. Већ током јесени
је одржан турнир у шаху ученика Ученичког центра. РЈ „Змај“ је била домаћин турнира. На
основу резултата са турнира смо изабрали најбоље играче са којима су настављене
интензивније припреме за градско такмичење.
На градској Домијади наше даме су екипно супериорно освојиле прво место а у појединачној
конкуренцији прво и друго место су такође освојиле наше ученице. Мушка екипа је такође
постигла добре резултате, екипно су освојили треће место а у појединачној конкуренцији
нама су припали прво и треће место.
Са нестрпљењем се очекивало учешће на републичкој Домијади јер смо били домаћини.
Наше даме су представљале београдски регион екипно и у појединачној конкуренцији док је
наш шахиста представљао београдски регион у појединачној конкуренцији. Девојке су
екипно заузеле треће место док је наша најбоља играчица оправдала очекивања и у
појединачној конкуренцији је била најбоља на 24. Домијади. Велика очекивања смо имали и
од мушког представника али је већ у првом колу одмерио снаге са јаким противником
(касније ће се показати најбољим играчем Домијаде) и изгубио је ту партију. Било је то једно
лепо искуство за учеснике Домијаде а имајући у виду да ће и наредне године исти ученици
боравити у Ученичком центру надамо се њиховом напретку у игри и поновном ангажману.
Током школске године шаховска секција је функционисала кроз рад у радним јединицама и
Ученичком центру. Имамо веома талентоване појединце који су нас достојанствено
представљали на такмичењима али су свој таленат и интересовање за ову древну игру
показивали и други ученици. Они су током школске године напредовали у шаховској
вештини. Постоје и ученици, прави почетници, који се тек прикључују секцији и који
заслужују пажњу.
Реализатор:
Милоје Кнежевић
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-

Литерарна секција –

-

РЈ „Стеван Чоловић”

-

Мотивисане ученика да се придруже раду секције и позивање на учествовање на
предстојећем фестивалу љубавне поезије и литерарном конкурсу поводом дана ученичког
центра. Рад на реализацији часописа Мозаик. Интервјуи са ученицима који у постигли успехе
у области спорта и уметности. Припрема за светосавски наградни литерарни конкурс и
учешће на регионалној домијади. Обележавање светског дана поезије и светског дана књиге.
Реализатор:
Марина Радовић
РЈ „Петар Драпшин”
У току школске 2021/22. године су остварене следеће активности:
1) фестивал Љубавне поезије „Иван Пангарић“ у Сомбору (пријавила се два ученика који се
нису пласирали);
2) организација учешћа ученика на литерарном конкурсу поводом обележавања
манифестације „Дан Дома“ (на конкурсу је учествовало три ученика који су приложили пет
литераних радова);
3) пропраћен литерарни темат поводом обележавања „Школске славе – Свети Сава“ (ученица
прве године Е. Г. је освојила треће место);
4) припрема за Међудомско, Градско и Републичко такмичење из Литерарног стваралаштва
„Домијада 22“ (учествовало је четири ученика, а републичко, друго место је освојио ученик
треће године Ваздухопловне академије, П.Р);
5) урађена приредба са пригодном презентацијом и музичким делом, две композиције уз
клавирску пратњу и певање, поводом обележавања Светосавске академије: „Свети Сава – син
светлости“ (учествовало пет ученика: Ж. Б., С. Т., К. П., В. В., Н. Ђ.);
6) написан текст за приредбу, романсирана биографија о Светом Сави.
Реализатор:
Мирјана Митић

-

РЈ „Карађорђе”
Литерарна секција је континуирано радила током целе године на спровођењу свог основног
циља ‒ подстицање ученика на писање, читање, на стварање културних навика, рад на
афирмацији језичке културе и сл. Ученици су се на уводном упитнику определили за групни
рад као доминантни, а било је и више индивидуалних разговора о литерарним радовима,
давање коментара и сугестија. Испраћени су сви конкурси у дому (поводом Дана УЦБ,
Светосавски литерарни темат, Фестивал љубавне поезије). Радови три ученика су освојила
запажена места на Литерарном конкурсу поводом Дана УЦБ: С. Ч. (1. место, поезија), С. К.
(2. место, поезија), А. Ј. (3. место, проза). Сви ученици су се такмичили и на Интерном
литерарном такмичењу (селекција за Регионалну Домијаду) и ту су С. К. и А. Ј. представљали
Ученички центар Београд.
Уочљиво током ове године је било интересовање за поезију, како за читање, тако и за писање.
Само једна ученица од десет се определила за прозу. Ово даје неке нове увиде у читалачки
укус младих и подстиче за осмишљавање секције као подстицаја за, пре свега, поетско
стваралаштво.
Реализатор:
Сузана Николић
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-

РЈ „Алекса Дејовић”

-

Литерарну секцију је реализовала васпитачица М. Радовић уз помоћ Слободанке Марић.
Активности секције:
- Фестивал љубавне поезије, прикупљање и избор радова, М. Радовић, С. Марић, 13.10.2021.
- Израда паноа о Душку Радовићу, М. Радовић и С. Марић, 25.10.2021.
- Литерарни конкурс поводом Дана УЦБ, анимирање ученика, прикупљање и избор радова,
М. Радовић, С. Марић, 22.11 – 27.11.2021.
- Светосавски наградни литерарни конкурс, М. Радовић, С. Марић, 24.12.2022.
- Међународни дана матерњег језика – 21. фебруар, радионица, М. Радовић и С. Марић,
23.02.2022.
- Прикупљање и избор радова за литерарни конкурс – регионална домијада, М. Радовић и
С. Марић, фебруар, 2022.
- Обележавање Светског дана поезије – 21. марта, израда паноа, М. Радовић и С. Марић,
23.03.2022.
Реализатор:
Марина Радовић
Слободанка Марић

-

РЈ „Змај”
У склопу литерарне секције ученици су подстицани да одговоре поетским или прозним
радом на интерне домске конкурсе (конкурси поводом Дана Ученичког центра,
Светосавски, септембарски и децембарски интерни конкурс, Фестивал љубавне поезије у
Сомбору...), да пишу одговарајуће теме на датуме које смо као радна јединица
обележавали (нпр. Дан жена, Дан комплимената), да учествују на књижевној вечери
(дискусија на књигу Трејси Шевалије „Нови ученик“).
Такође, у оквиру секције смо неговали језички дух и правопис тако што смо организовали
забавно – едукативне језичке радионице (Дан правописа и Дан матерњег језика).
Интерактивни рад на заједничком пројекту – заједничкој домској књизи трајао је од
почетка године до маја и у просеку се одвијао 2-3 пута месечно. У склопу секције је
организована сарадња са ликовном секцијом где су ученици ликовне секције одговарали
илустрацијама на романескне делове књиге коју ученици пишу.
Реализатор:
Исидора Обрадовић
-

-

Новинарска секција –

РЈ „Стеван Чоловић”
Мотивисане ученика да се придруже раду секције и позивање на учествовање на
предстојећем фестивалу љубавне поезије и литерарном конкурсу поводом дана ученичког
центра. Рад на реализацији часописа Мозаик. Интервјуи са ученицима који у постигли успехе
у области спорта и уметности. Припрема за светосавски наградни литерарни конкурс и
учешће на регионалној домијади. Обележавање светског дана поезије и светског дана књиге.
Реализатор:
Марина Радовић

-

РЈ „Петар Драпшин”
У новинарској секцији је учествовало 7 ученика. Секција је одржана 9 пута (састанци са
ученицима и осталим васпитачима који су задужени за рад новинарске секције) са циљем
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осмишљавања и израде домског часописа. У новембру и децембру је спроведен активни рад
на осмишљавању садржаја из домског живота, одабир фотографија, у фебруару је био рад на
завршетку новина, у марту су одржани састанци и сарадња са колегама, координатором и
шефом за васпитни рад, поводом коначне селекције и одабира текстова, као и припреме за
штампу. Дана 11.04.2022. године одржано је жирирање часописа након којег је наша
Установа остварила друго место. Дана 15.06.2022. године израђен је пано са порукама и
сликама за матуранте.
Реализатор:
Ксенија Мијаиловић
РЈ „Карађорђе”
Новинарска секција је и ове године окупила ученике са циљем подстицања стваралачке
креативности, културе писменог и усменог изражавања, обликовања културног укуса и
развоја критичког мишљења.
У прва три месеца школске године су обрађене теоријске основе новинарства (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 је успешно реализован у марту и на такмичењу у области издаваштва освојио друго
место. Десет ученика из наше РЈ је дало допринос у реализацији часописа. Радови ученика
који нису уврштени у часопис, изложени су на паноу испред библиотеке.
Реализатори:
Сузана Николић
Немања Марковић

-

РЈ „Алекса Дејовић”

-

-

За рад новинарске секције током школске године биле су задужене васпитачице Марина
Радовић и Слободанка Марић.
На нивоу УЦБ одржана су 3 састанка на којима сам присуствовала:
Састанак инстаграм и новинарске секције УЦБ, уз присуство В. Крше, помоћнице за
васпитни рад и М. Илић, координаторке за васпитни рад, 18.11.2021.
Састанак новинарске секције УЦБ, уз присуство В. Крше, помоћнице за васпитни рад, М.
Илић, координаторке за васпитни рад и К. Бурзан, уреднице културно-образовног сегмента
Службе за васпитни рад, 08.02.2022.
Састанак новинарске секција УЦБ, уз присуство М. Илић, координаторке за васпитни рад,
25.03.2022.
Активности реализоване током школске године су:
Рад на интервјуу са ученицама, током новембра и децембра 2021. и априла 2022.
Радионица „Родна равносправност“, М. Радовић и С. Марић, 16.11.2021.
Рад на часопису:
избор текстова из РЈ за часопис, почетак фебруара
прикупљање текстова, М. Радовић и С. Марић, током фебруара
лекторисање, М. Радовић и С. Марић, током фебруара
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корекција и скраћивање, М. Радовић и С. Марић, током фебруара
припрема текстова и фотографија, М. Радовић и С. Марић, током марта
договори и сарадња са васпитачима осталих РЈ задужених за израду часописа, током марта
проналажење и избор најповољније штампарије за штампање часописа
фотографисање ученика за насловну страну часописа „Мозаик“, И. Обрадовић и С. Марић,
30.03.2022.
завршна припрема текстова за часопис, 01.04.2022. у току целог дана и 02.04.2022.
рад са дизајнером на припреми текстова за часопис, 04.04.2022, 10.00-17.00 часова
рад са дизајнером на припреми текстова за часопис, 05, 06. и 07.04.2022.
завршна верзија и предаја материјала на штампу, 07.04.2022.
жирирање часописа, 11.04.2022. Освојено 2. место на Регионалној домијади
Анкета, обрада, сређивање и анализа података, 13, 15, 21, 22. и 27.06.2022.
План рада секције је реализован у складу са интересовањима ученика.
Реализатор:
Слободанка Марић

-

РЈ „Змај”
Рад у новинарској секцији обухватао је вршење дужности потребних за објављивање домског
часописа „Мозаик“. У том смислу, свака радна јединица је приложила пет тема за часопис,
као и одговарајуће илустрације. Анимирани су ученици да учествују у изради часописа,
својим идејама и текстовима.
Реализатор:
Исидора Обрадовић

-

Здравствени клуб –

РЈ „Стеван Чоловић”
У оквиру Здравственог клуба реализоване су све планиране теме за ову школску годину.
На самом почетку ученици су упознати са програмом рада клуба, а уједно су ианимирани за
рад у истом. Основни циљ клуба био је развијање и унапређивање опште здравствене културе
ученика и формирање одговорног односа према свом здрављу.
На почетку школске године значајна пажња је посвећена разговорима и подстицању ученика
на одржавањуличне и хигијене простора у којем бораве (колективни смештај) и истицању
мера заштите од Covid –19. Током године ученици су информисани о најчешћим болестима
данашњице и начинима њихове превенције, о ризичним понашањима посебно
карактеристичним за период адолесценције,развијању свести о значају менталног и
репродуктивног здравља. Обележени су и поједини датуми значајни за људско здравље.
Теме које су обрађене у току ове школске године су:
- Значај опште и личне хигијене и превенција инфективних болести и епидемија у домским
условима
- Covid 19- мере заштите
- Правилна исхрана- здрави стилови живота, Поремећаји у исхрани
- 14. новембар - Светски дан борбе против дијабетеса
- Инфективне болести
- 1. децембар - Светски дан борбе против сиде
- Полно преносиве болести
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- Штетност дуванског дима
- Репродуктивно здравље адолесцената
- Алергија, болест савременог човека- календар цветања биљака
- Лајмска болест, симптоми, узрочници, лечење, превенција
- Очување менталног здравља, превенција промоција менталног здравља
- Болести зависности- хемијске и нехемијске
- Национална недеља здравих уста и зуба
- 5. јун – Светски дан заштите животне средине
- Одмор и рекреација
Теме су обрађене кроз предавања, презентације, разговоре-дискусије, израде паноа.
Реализатор:
Бојана Ђукановић
-

РЈ „Петар Драпшин”
Рад у оквири секције „Здравствени клуб“ за школску 2021/22 реализован је према плану и
програму за ту годину.
- У септембру је обављен разговор са ученицима и најављен рад секције. Мотивисани су и
анкетирани ученици да узму учешће у реализацији планираног програма секције. Током
месеца су ученице направиле пано на тему „Превенција од КОВИД-19“ који је постављен у
холу дома. Такође, у току месеца написан је текст за сајт на исту тему.
- У октобру је одржан састанак са свим члановима секције на ком смо договорили динамику
рада, изабрали теме за трибину и поделили задужења.
- У новембру је реализована трибина на тему „Нетолеранција и стрес“. Такође у току месеца
је направљен и текст за сајт на тему „Фер плеј“ све то у вези обележавања Недеље
толеранције.
- У децембру је организована Вршњачка едукацијана тему „Болести зависности“ коју су
припремиле и реализовале ученице четвртог разреда Ваздухопловне академије И.Л. и Ј.М.
У децембру је урађен и текст за сајт на исту тему.
- У марту смо имали још једну Вршњачку едукацију на тему „Положај жена у савременом
свету и утицај на здравље“.
- У априлу је урађен текст за сајт који је пратио исту тему.
- У мају и јуну смо се дружили на састанцима секције и разговарали о реализацији плана,
разменили утиске и дали предлоге за унапређење рада.
Реализатор:
Ана Петровић
РЈ „Карађорђе”
Здравствена секција због епидемиолошке ситуације и он лине наставе није радила у пуном
обиму а имала је 13 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
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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.
У септембру месецу реаализована је тема „Изазови менталног здравља у доба пандемије“
кроз предавање и дебату(29.09.2021);
Тим за праћење поштовања епидемиолошких мера у сарадњи са Здравственим клубом
организовао и реализовао пано на тему „Паметно против епидемије“ у новембру
месецу(26.11.2021);
Здравствени клуб направио и поставио пано на тему „Емоционално преједање“
(24.02.2022). Исти је био основ за рад на припреми презентације на исту тему, реализован у
Клубу 19.04.2022 (присутно 17 ученика). Након упознавања ученика са појмовима
емоционалне и физиолошке глади као и расветљавање ове тематике о којој се недовољно
прича,ученици узели активно учешће у овој области.С обзиром да емоционална глад доводи
до емоционалног преједања што може изазвати велике проблеме по ментално
здравље,давана су решења и упутства како можемо помоћи себи у таквим
ситуацијама.Шетње,дружење са пријатељима,тренинг, хоби су активности које се
препоручују и које су свима доступне и прихватљиве.Ученици који су присуствовали
презентацији били су слободни и поделили су са нама своја искуства на ову тему,давајући
личне примере.Презентацији присуствовала и заменица директора за васпитни рад, Верица
Крша.
Често обрађивана тема у циљу повећању свести , јесте значај физичке активности-односно
формирање позитивног става према физичком вежбању и промовисање физичке активности
као дела 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).
Реализатор:
Александра Вујновић
РЈ „Алекса Дејовић”
Током школске 2021/2022. године за рад здравствене секције РЈ биле су задужене
васпитачице Кристина Миљковић и Слободанка Марић. Циљеви здравственог клуба на
нивоу РЈ су остварени: брига о здрављу (мотивисање и стицање знања за здраво понашање,
ставове и навике), унапређење и неговање здравих стилова живота, подстицање физичке
активности ученика, развијање навика правилне и уравнотежене исхране и превенција
поремећаја у исхрани, очување менталног здравља, превенција ризичног понашања
младих, заштита и унапређење репродуктивног здравља, спречавање нежељених трудноћа
и полних болести, превенција инфективних болести и оплемењивање домског простора,
континуирано развијање свести о значају личне хигијене и хигијене простора, као и
обележавање значајних датума из области здравства.
На почетку школске године набављени су лекови и санитарни материјал, а током целе
године домска апотека је по потреби допуњавана. Ученици су подстицани на бављење
физичком активношћу у циљу унапређења и физичког и менталног здравља. Акценат је
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био на превенцији менталног здравља адолесцената (посебно због претходног периода
изолације и одвијања наставе на даљину), исхрани јачању имунитета.
Током реализације тема ученици су, уз координацију васпитачица, присуствовали
предавањима, пројекцији кратких едукативних филмова, учествовали у радионицама,
изради паноа, изради и приказивању ппт презентација и обележавању датума важних за
здравље. Са ученицима су вођени и групни и индивидуални разговори и организована
предавања у складу са актуелним догађајима: појава, симптоми и лечење одређених
вируса (ковид-19, респираторни, стомачни), као и сумњи на одређене заразне болести
(шуга, овчије богиње) како би се спречило њихово ширење и ученици што брже
опоравили, о првом сексуалном искуству и о важности одржавања опште и личне
хигијене. Посебан акценат је био на темама из области сузбијања ширења вируса ковид19 и понашања у складу са препорукама МП у вези са усељењем ученика у дом и
реализацијом васпитног рада у установи.
У реализацији плана састанке смо одржавале увек координисано, углавном заједно, али и
појединачно, како би сви заинтересовани ученици учествовали у раду. Панои се налазе у
РЈ, а значајне радионице су:
- Радионица и ппт презентација „Заштита менталног здравља услед пандемије ковид-19“,
К. Миљковић и С. Марић, 27.10.2021.
- Радионица „Празнично преједање“, К. Миљковић и С. Марић, 27.12.2021.
- Едукативни филм, предавање и панои „Шуга“ и „Инфективна мононуклеоза“, К.
Миљковић и С. Марић, 24.03.2022.
- Радионица, ппт презентација и панои „Анксиозност, ОКП и депресија“, К. Миљковић и
С. Марић, 18.04.2022.
- предавање, ппт презентација и панои „Дан планете Земље“, сарадња М. Годан, проф.
Грађевинске школе, К. Миљковић и С. Марић и заједничких ученика, 21.04.2022.
Ученици су заинтересовани за активности секције и радо се одазивају састанцима. Већина
активности је обележена и на инстаграм страници РЈ, а презентације су доступне и на сајту
УЦБ.
Реализатор:
Слободанка Марић
Кристина Миљковић
-

РЈ „Змај”
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.
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 започела ширењем корона вируса у Радној јединици и великим
бројем ученика у изолацији, тако да је на почетку године 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 колективним условима живота и о начинима њихове
превенције. У октобру смо обележили Национални месец правилне исхране и Светски дан
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чистих руку израдом паноа. 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. Такође је урађена анонимна анкета, где смо
увидели какво мишљење домци имају о цигаретама и њиховој конзумацији. 8. марта одржано
је саветовање о репродуктивном здрављу жена. Говорили смо о полним односима, мерама
заштите и гинеколошким прегледима. Увек актуелна тема Алкохолизам – болест зависности
изазвала је велико интересовање ученика. Дискутовали смо о ризицима и последицама
претеране употребе алкохола, као и о пружању прве помоћи другу/другарици у
алкохолисаном стању. Кроз анонимну анкету имали смо увид у навике наших ученика, када
је конзумација алкохолних пића у питању.
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.
Реализатор:
Нада Кековић
Маријана Шешић

-

Библиотечка секција –

- РЈ „Стеван Чоловић”
Упознавање са фондом библиотеке. Истицање значаја читања и образовања и мотивисане
ученика на читање. Сарадња са централном библиотеком. Разговор о прочитаним
књижевним делима. Пружање помоћи ученицима у обради школске лектире . Развијање и
промовисање правилне употребе свих облика извора информација.
Реализатор:
Марина Радовић
- РЈ „Петар Драпшин”
Секцију реализовала Мирјана Митић, стручни сарадник – библиотекар Ученичког
центра Београд, а чији извештај се налази у делу извештаја стручних сарадника
Установе.
- РЈ „Карађорђе”
Ученици су на почетку школске године упознати са библиотечким фондом, начином рада
библиотеке, као и васпитачицама које су задужене за рад у њој. Сваки нови ученик је
упознат са правилима задуживања књига, али и њиовог чувања. У току школске године
издато је 400 наслова. Велики број колега је користио стручну литературу, која се сваке
године обнавља новим насловима. Током године је било више састанака и сарадње са
централном библиотеком. Ученици су имали прилику да присуствују активностима
библиотечке секције у дому, али и у другим радним јединицама. Књижевно вече посвећено
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-

роману „Нови ученик“ Трејси Шевалије и предавање посвећено лику и делу Надежде
Петровић су били најзапаженији ове године. Такође, у току године је пружана инструктивна
помоћ из српског језика ученицима који су за то исказали потребу и интересовање.
Реализатори: Гроздана Гаћеша
- Сузана Николић
- Ана Јаблановић
РЈ „Алекса Дејовић”
На почетку школске године ученици су упознати са начином и временом рада библиотеке,
расположивим фондом књига школске литературе, енциклопедијским издањима и осталим
књигама које се баве темама које би могле бити предмет њихових интересовања.
Ученици су мотивисани да своје слободно време проведу уз књигу као и да користе
речнике и остала издања као помоћ у учењу. Свакодневно смо истицали значај читања и
стицања у развоју личноси, читалачке навике и интересовања.Радило се на анализи
одређених књижевних дела , правилно читање школске лектире као и изради тематских
паноа.
По евиденцији рада библиотеке, која је уредно вођена током целе школске године, потреба
за писаном речју била је задовољавајућа. Ученици су радо користили просторију
библиотеке где су проводили пријатне тренутке.
Реализатори:
Весна Морачић
Марина Радовић ( Сања Ребић)

-

РЈ „Змај”
Рад библиотеке радне јединице „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.
У октобру је одржан састанак библиотекара и васпитача задужених за рад библиотеке, где смо се
договорили о новој организацији рада библиотеке.
Библиотечка секција се састајала сваког месеца и са заинтересованим ученицима реализовала
различите активности: израда паноа, анализа књижевних дела, књижевне вечери, помоћ у писању
писмених састава, употеба речника и лексикона и разговори о значају читања и познавања
књижевности. Активности је водила библиотекар М.Митић уз помоћ и сарадњу ученика и
васпитача задуженог за рад библиотеке.
У библиотеци је реализована инструктивна наставна из француског и енглеског језика, као и
активности поменуте у извештају литерарне секције.
Током школске године ученицима је издато 206 наслова, а библиотека је богатија за 69 нових
наслова.
Чињеница је да се сваке године смањује број ученика који читају наслове ваншколске лектире,
тако да је акценат рада био на промовисању читања, утицаја читања различитих садржаја на
интелектуалне и менталне способности.
Користећи чињеницу да ученици највише времена проводе на друштвеним мрежама, заједно смо
пратили и читали публикације са сајтова и профила намењених промовисању читања, учења и
знања, што је код једног броја ученика пробудило радозналост и заинтересованост.
-

Васпитач задужен за рад библиотеке
Александрија Караичић, проф.франц.језика
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Појединачне секције на нивоу РЈ
На нивоу појединачних радних једница реализоване су следеће секције, а у складу
са Годишњим планом и програмом рада.
СЕКЦИЈЕ У РЈ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
Ликовна секција
Током године ученици су активно учествовали у раду ликовне секције.Укључивали су се у
складу са афинитетима и слободним временом .Бавили смо се израдом
паноа,честитки.уређељем домских просторија ,обележили ликовним радовима пригодне
празнике.Ученице су активно учестовале у припремама и такмичењу на интерној и
регионалној Домијади, а на ликовној изложби освојили једно прво и два трећа места.
Жељана Вујић
Ботаничка секција
Ученици су се активно укључивали у уређење домског дворишта,баште,неговању већ
постојећих садница. Кроз активно учешће ученика постинуто је подизање свести о очувању
природе и заштити животне средине .Обележен је Дан планете земље кроз израду
пригодног паноа.
Жељана Вујић
СЕКЦИЈЕ У РЈ „ПЕТАР ДРАПШИН”
Секција за рукотворине
Чланови секције за рукотворине и ове године су се потрудили да својим креативним
радом покажу своја умећа. Три ученице су својим трогодишњим ангажовањем успеле да
оправдају постојање ове сеције. Секција је захваљујући њима заживела. Успеле су да
остваре планиране активности у сва три вида уметничког рада:
1) ликовни радови на великом хамеру;
2) новогодишње честитке;
3) накит.
Урађена су 4 велика рада на хамерима у црвеној, жутој, зеленој и плавој подлози са
мотивом тканица. Народна радионост и бакине тканице су биле главна идеја за
осмишљавање радова. Материјал који је коришћен су вуница, траке, канап, перлице,
каменчићи и шкољке. Новогодишњи мотиви су били изузетно лепи и интересантни који
су се одлично уклопили на папирима у боји са светлуцавим мотивима. Накит је изграђен
од сребрне и златне жице који је украшаван ситним перлицама од полудрагог камена.
Направљено је предивно прстење и наушнице, по угледу на српски средњовековни накит.
Накит је израђен невероватно префињеним уметничким изразом и стилом.
Чланови секције су ученице четврте године које су биле јако посвећене раду: В. П.,
А. Ј. и Т. М.
Мирјана Митић
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Годишњи извештај о раду инструктивне наставе
Инструктивна настава из српског језика и књижевности се у радној јединици „Петар
Драпшин“ у континуитету организује пуних 26 година, а од школске 2021/22. године и у
преосталим радним јединицама наше установе: „Алекса Дејовић“, „Карађорђе“, „Стеван
Чоловић“ и „Змај“. Чињеница је да инструктивна настава има дугу традицију која свакако,
треба да настави своје постојање.
Наиме, сваке среде, током школске године, ученици наше установе су били у
могућности да користе бенефите ове врсте наставе која је од непроценљиве важности у
савладавању градива из више области овог предмета. Како се највећи део изучавања
књижевности односи на учење књижевне историје, историје књижевности, али и читања
школске лектире, ученици треба у првом реду да науче како се правилно анализира
књижевно дело. У вези са тим, одржана су предавања која су на директан начин и циљано,
усмерила ученике, првенствено ученике прве и друге године, да стекну знања која ће им
помоћи да савладају потешкоће у анализи књижевног дела. Предавања су, у вези са тим,
била конкретна и односила су се на постојеће проблеме: „Анализа књижевног дела“,
„Значај изучавања књижевне историје и књижевне критике у проучавању српског језика
и књижевности“, „Правилно читање школске лектире“.
Одржани часови су се сводили на анализу наслова школске лектире. Били су
заступљени ученици свих разреда. Долазили су ученици у малим групама, до три ученика,
али и појединачно. Сви часови су трајали преко 45 минута и дуже. Тек у другом
полугодишту школске године су се интензивирали часови инструктивне наставе, и то у
преподневним сатима, у време обавезних часова учења, од 9 до 11 часова. Било је примера
да су долазили исти ученици више пута. Они би после сваког одржаног часа инструктивне
наставе добили петице.
Укупан број одржаних часова није висок. Он износи свега 25 часова, али с обзиром
на чињеницу да је завршена прва година рада инструктивне наставе у свим огранцима,
требало би очекивати да ће ученици бити заинтересованији у наредној школској години.
Митић Мирјана
Извештај о E-twinning пројекту

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

Током ове школске године наша установа је била део међународног пројекта на Etwinning платформи под називом ,,Упознајмо се – културном баштином до толеранције“.
Ученици су, уз инструктивни рад васпитача, сваког месеца презентовали своје радове на
дату тему и на тај начин су уочавали сличности у животу, култури и вери народа регије.
Циљ самог пројекта је развијање солидарности и емпатије према припадницима
различитих култура, националности и вероисповести. На самом почетку је израђен лого
за пројекат, а након тога је одрађено 8 презентација на различите теме:
Традиционална српска јела (белмуж, проја, салчићи и ванилице)
Традиционална манифестација (Зајечарска гитаријада)
Народни обичај (венчање)
Традиционална архитектура (Калемегданска тврђава, Бајракли џамија)
Традиционални плес – фолклор (Чачак коло)
Верски обичаји (рођење, крштење, сахрана, приказ унутрашњости Манастира Грачаница,
Света књига, верски празник Видовдан)
Стари занати (филигрански занат)
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8. Заштићена културна добра од стране Унеска – материјална и нематеријална (Манастир
Студеница и Манастир Високи Дечани, азејберџанско ткање тепиха и култура пчеларења
на дрвећу)
Дана 26.05.2022. године одржан је завршни састанак путем онлајн апликације и
евалуација пројекта.
Ксенија Мијаиловћ

Извештај о раду Психолошко- педагошке секције
У оквиру рада психолошко- педагошке секције у школској 2021/2022. години
реализовано је пет активности. Кроз прву активност, радионицу, обрадили смо тему
„Толеранција“ кроз коју су ученици успели да сагледају значај међусобног разумевања
и прихватања различитости.
Друга активност реализована је у сарадњи са Здравственим клубом. Тему „Болести
зависности“ обрадили смо са ученицима кроз вршњачку едукацију у којој су учествовале
ученице завршног разреда, након чега је погледан пригодан филм уз дискусију у којој су
ученици активно учествовали.
У другом полугодишту секција је почела са радом организовањем радионице и трибине
на тему вршњачког насиља, у којој су ученици били у прилици да науче појмове који се
тичу насиља и насилног понашања, како установа реагује у случају појаве насиља, као и
на који начин сами ученици могу одреаговати када дође до насилног понашања у
њиховом окружењу.
У априлу месецу ове школске године реализована је активност под називом
„Конструктивно реаговање на стрес“. Кроз интересантну радионицу ученици су имали
прилику да се упознају са појмовима стресор и стрес (узрок и последица), као и да науче
како да на адекватан начин превентивно и интервентно делују на појаву стреса.
Последња активност у овој школској години била је радионица на тему „Самопоуздање
и самопоштовање“, кроз коју смо их оснажили да се суоче са различитим ситуацијама у
школској и домској средини и емотивним и пријатељским односима.
Милена Станимировић
Марија Матић
Ликовна секција
Током школске 2021/2022. године, ликовна секција је имала 19 ученика, активних у већини
активности које су планиране у току године. Ученицама је остављен избор да сами предложе
одређене теме које су их интересовале, те да активности које су планиране буду допуњене и
одређеним на предлог ученика. У току септембра месеаца одрађено је анкетирање ученика
који су заинтересовани за учешће у секцијама, набавка материјала и направљен је оквирни
план за реализацију секције. У октобру месецу извршен је избор за фото-конкурс и израду
рада поводом Дана ученичког центра под називом “Дрво домског живота”. Новембар месец
је био резервисан за припреме за новогодишње празнике и израду креативних украса од
пластичних чаша, док је у децембру месецу окићен дом пред празнике. У јануару месецу
припремани су плакати и панои на тему школске славе Светог Саве. У фебруару месецу
посебна пажња посвећена је Међународном дану бопрбе против вршњачког насиља и урађен
је са ученицима пано под називом “Дан розе мајица” у сарадњи са Тимом за заштиту од
насиља. Такође ученици су учествовали на интерном такмичењу у РЈ “Карађорђе“. Март
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месец је посвећен Дану жена (8. март) и Међународном дану шума (21. март). Урађени су
панои којима је указана велика важност ових датума. У априлу месецу послати су радови
ученица на Региолној домијади ради такмичења. Такође велика пажња посвећена је светком
дану здравља који се обележава 7. априла. Урађен је пано у облику велике јабуке, са
исписаним, порукама о здрављу и статистикама везаним за здрав живот. Мај месец је
посвећен свим ученицима дома, те је у пажња посвећена теми “Дом волим због...“. Ученици
су приложили фотографије из дома са својим најбољим пријатељима уз занимљиве и
духовите поруке због чега воле дом. Јун месец је посвећен матурантима који одлазе и урађен
је пано о значајним порукама знаменитих људи који су говорили мудрости везане за
школовање, знање и крају једног лепог периода у животу сваког средњошколца.
Нина Вукићевић
Инстаграм секција
Званичну инстаграм секцију под називом “Драпшинци“ прати преко 170 људи. Инстаграм
страница је ажурирана редовно током целе школске године. Ученици су читали
занимљивости везане за науку, обележавани су најзначајнији светски дани, праћене су све
актуелности везане за домске активности, као и награђивање ученика на интерном,
регионално и републичком такмичењу. Урађени су кратки видеи са ученицима који су
учествовали у ликовној секцији везаним за “Дан розе мајица”, као и за “Домски живот”.
Након одређених посета музејима, позориштима, ученици су слали слике које су
постављене на инстаграм страницу чиме су сумирани утисци о пређашњем догађају.
Током читаве године посвећена је пажња великим научницима, књижевницима и
великанима кроз нашу историју. Децембар месец је био задужен за истицање важности у
борби против АИДС-а, као и познатој рубрици “Догодило се на данашњи дан”.
У јануару месецу је обележена школска слава Свети Сава. Фебруар месец је био
резервисан за Дан борбе против насиља када је и приказан кратак видео урађен на ову
тему. У марту месецу су обележени Међународни дани-Међународни дан жена и
Међународни дан шума како би се подигла свест о правима жена као и о екологији и
очувању здраве животне средине. Април месец је био поред редовних обавештења, био
посвећен Међународном дану здравља и Дану планете Земље (22.април). Мај месец је
посвећен свим ученицима који су учествовали на Републичкој домијади. На крају школске
године у јуну месецу, обележен је Дан океана (8.јун) како би се подигла свест о значају
вода и очувању животне средине.
Нина Вукићевић

Извештај о раду секције „Београдски водич“
У току школске 2021/2022. године секција је окупљала љубитеље лепе речи, лепог
доживљаја и жеље за стицањем нових сазнања која су им долазила у сусрет кроз одласке у
посете институцијама које су од велике важности за упознавање са традиционалним
вредностима и неговањем културних навика.
Петнаест ученика је посетило ова дешавања.
Септембар:
*Посета Народном музеју
Октобар:
*Изложба о Јовану Дучићу „Трагање за новим“
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*Изложба слика Моме Капора – Дом војске
Март
* Посета Историјском музеју Југославије
*Посета Конаку кнегиње Љубице
Сања Дамјановић

СЕКЦИЈЕ У РЈ „КАРАЂОРЂЕ”
Фото секција

•

Крајем септембра одржан је први састанак Фото секције на којем су стари и нови чланови
видели примере који илуструју основне елементе фотографије:
Композиција - распоред елемената у фотографији – Интуитивна композиција, Правила
композиције, а дати су и савети за мобилну фотографију, представљен важан елемент Хистограм и предложени задаци и пројекти за ову школску годину.

•

Спроведена је мини анкета међу члановима о томе шта би волели да науче кроз учешће у овој
секцији и шта највише воле да фотографишу. Одговори су били разноврсни – кретали су се
од сликања пејзажа до уличне фотографије и портрета, а сви су желели да стекну знања и
вештине за што боље представљање онога што им се допада на фотографијама.

•

Ученицима је подељен и материјал са илустрованим саветима композиције и фотографисања
уопште.
Задаци за овај месец били су разноврсни, како би ученици за почетак могли да изаберу тему
коју воле: Природа, Улична фотографија, Црно-бела фотографија, Храна, Свакодневни
моменти, Прспектива, Макро фотографија, Ноћне фотографије
У октобру су одржана два састанка секције на којима су поновљени битни закључци са
претходног састанка, а размишљало се о томе шта за њих најбоље илуструје осећај
заједништва, дружења, али и тешкоћа независности док живе у дому. Ученици су мотивисани
да учествују у фото конкурсу поводом Дана Дома: „Живот у дому“, прикупљане су
фотографије ученика, а Конкурс је пратио и текст за сајт установе.
У новембру, састанак секције је одржан на теме: „Портрет“, „Макро фотографија“ и
„Композиција“, о чему је са ученицима разговарано, приказани су илустративни примери и
подељен корисни материјал. Задаци за фотографисање овог месеца били су: Фотографисање
унутра, Црно-бела фотографија, Портрет, Макро фотографија.
У децембру састанак је пратила прича о стварању уникатних фотографија, уметничком
елементу или осећају који фотографија буди код посматрача, приказане су неке од
међународно награђиваних, уметничких фотографија; такође илустровани су савети за
фотографисање хране и дати примери занимљиве текстуре. Ученицима је подељен и
материјал као подсетник. Задаци за фотографисање током зимског распуста били су: Лед и
снег, Новогодишња светла, Текстура, Храна.
У фебруару, састанак се базирао на темама (које су као и остале, илустроване примерима,
дата су нека правила и подељени материјали за лакши даљи рад): Храна и Улична
фотографија. Друга тема је наишла на највећи одзив и врло је успешно обрађивана и
наредних месеци.
У марту је секција настојала да обележи Дан жена, првенствено фотографијама цвећа које су
постављене на пано, као и лепим порукама-честиткама које су ученици могли да узму и
поклоне драгој женској особи. Такође, одржан је састанак о правилима ефектне фотографије
и ученицима подељен материјал који ће им помоћи у што успешнијем фотографисању, ради
учешћа на регионалном такмичењу Домијада.
Избор најбољих фотографија за то такмичење обављен је у сарадњи са васпитачицама Д. И.
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и Ј.Ч. Пано који је представљао нашу РЈ направљен је са васпитачицом Д.И.
У априлу, на састанку је обрађена тема: Обрасци и понављање, а задаци за фотографисање у
следећем периоду били су: Радост, Спорт, Текстуре, Вода, Одмор уз омиљену књигу
(Светски дан књига), Ускрс.
У мају, са ученицима је обављен избор фотографија за пано „Најбоље слике“ које су чланови
слали током школске године, како би се њима украсио пано у дому. Такође, са члановима је
договорено фотографисање матураната поводом њихове свечане вечери. Одржан је и
састанак на којем су дате теме за фотографисање: Небо (Светски дан сунца), Паркови - оазе
(Светски дан птица и дрвећа), Моје место за уживање, Покрет.
У јуну је сачињен пано „Улична фотографија“ са бројним успешним сликама које су ученици
слали током године.
Ученици су током године својим радом обухватили већину датих тема, своје фотографије су
слали путем мејла, а најбоље фотографије на различите задате или слободне теме редовно су
постављане на инстаграм страницу секције (Кроз домски објектив), док су неке остале и на
тематским паноима који красе ходнике дома.
Педагог Илић Данијела
Васпитач Михајловић Јована
КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
У току школске 2021/22. године била сам један од реализатора активности у оквиру
креативне радионице. Интересовање ученика за стваралаштво, испољавање креативних
потенцијала и потреба за дружењем и опуштањем, допринели су потпуном остварењу
постављеног циља секције у току школске године. Ученици су кроз разноврсне активности,
применом различитих техника и материјала имали прилику да испоље своје стваралачке и
креативне потенцијале, а поједини од њих и да препознају своје таленте на које до сада нису
обраћали пажњу. Употребом различитих материјала и учествовањем у креативном процесу,
чланови секције су имали прилику да развијају и стрпљење и концентрацију, да размењују
различите идеје, да направе нешто корисно, уз дружење да улепшају свој животни простор,
науче нешто ново и да се подсете на обичаје и традицију.
У току школске године реализовали смо следеће активности:
• Израда предмета од папира (обележивачи за књиге, држачи за оловке и школски прибор,
украсни лептири)
• Израда украса за славски колач и прављење славског колача;
• Постављање славске трпезе у холу РЈ;
• Израда новогодишњих украса и декорација РЈ за Нову годину;
• Израда благослова за Савиндан;
• Израда декоративних предмета и цвећа за Осми март.
• Постављање изложбе поводом Осмог марта у холу РЈ,
• Израда декоративних предмета и фарбање јаја за Ускрс;
• Постављање изложбе радова ученика поводом Ускрса,
• Израда рама за сликање матураната.
Све активности реализоване су употребом рециклажног материјала, применом различитих
техника. Ученици су упознати са основама квилинг технике и декупажа. У току школске
године остваривана је сарадња са ликовном секцијом у изради декорација и улепшавању
наше радне јединице за новогодишње, божићне и ускршње празнике. Подстицано је и
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учествовање ученика у креирању активности секције.
Реализатори секције:
Гроздана Гаћеша
Јована Михајловић
Александра Копања
ПРОЈЕКАТ Е-ТВИНИНГ
Ове године је наша установа учествовала на Е-твининг пројекту „Упознајмо се – културном
баштином до толеранције“, у организацији средњошколског дома из Ловрана, у којем су
поред домова из Србије, учешће узели и домови из Босне и Херцеговине и Хрватске. У нашој
радној јединици смо колегиница Јована Михајловић и ја била задужене за реализацију
задатака на месечном нивоу. На пројекту је учествовало осам ученика. Теме које су
обрађиване су најчешће реализоване у облику презентација, које су потом постављане на
платформу пројекта. На почетку је осмишљен заједнички лого пројекта, а потом су уследиле
различите теме које су имале за циљ да учеснике упознају са карактеристикама културне
баштине, да укажу на различитост културне традиције, али и на оне аспекте који су свим
народима из региона слични.
Обрађене су следеће теме:
Октобар: „Традиционална јела“, осим презентације, овај задатак је укључивао и прављење
одабраних јела из неке друге земље и ми смо узели посластице из Огулина – Огулинску
масницу и кексе на машину. Направиле смо и видео који је документовао процес израде
поменутих специјалитета.
Новембар: Традиционалне манифестације ‒ презентација „Смедеревска јесен“
Децембар: Народни обичаји ‒ презентација „Рођење детета и бабине“
Јануар: Традиционална архитектура кроз векове ‒ презентација „Архитектура Београда XIX
и XX века“
Фебруар: Традиционалне игре и песме ‒ презентација „Игре и песме из Врања“
Март: „Верски обичаји“
Април: „Стари занати“
Мај: „Материјална и нематеријална добра ‒ Стари Рас и Сопоћани“
На крају пројекта у мају је одржан видео састанак при чему је урађена евалуација пројекта
и договор о даљој сарадњи.
Реализатори:
Сузана Николић
СЕКЦИЈА ДОМСКА БАШТА
Са обзиром да смо прошле школске године формирали леп врт у нашем домском
дворишту,ове године имали смо задатак да тако лепу башту и одржавамо.У току школске
године кроз неколико акција,посебно у пролеће, орезали смо фотинију,покупили сувишно
лишће и посадили лаванду где је недостајало,водећи рачуна и да залијемо новопосађене
биљке.
Мотивисани жељом да и друга домска дворишта буду оплемењена у дому ученици су са
великим ентузијазмом дали пуно учешће у уређењу и садњи биљака) у РЈ Змај.
Планирање и садња претходно изабраног биљног расада(108 ловор вишњи и 80
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фотинија)заједно са управницом дома Карађорђа, М.Станковић, запослени у РЈ Змај и
ученици(20 ученика присутно).
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 уживајћи у екстеријеру дома који су сами реализовали.
Александра Вујновић
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
У оквиру ликовне секције одржавани су састанци и вршене консултације и анализе са
појединим ученицима.Кроз рад секције је прошло двадесет двоје ученика.Осим ученица
које иду у уметничке школе,већини је ликовна секција значила релаксацију од
свакодневних обавеза,заједнички рад и дружење више од резултата и уметничког
развоја.Ученици су највише радили цртеже и обојене цртеже,две су радиле темпером и
акрилним бојама.Остварена је сарадња са колегиницама из креативне радионице у изради
честитки и Новогодишњој декорацији РЈ.Три ученице су радиле пано о
толеранцији.Чланови ликовне секције су учествовали на изложби у оквиру регионалне
Домијаде,а две ученице су се такмичиле у цртању мтрве природе.Циљ ликовне секције је
био и естетско васпитање,како показивање неоспорних уметничких вредности,тако и
охрабривање креативног израза према индивидуалним могућностима.
Реализатори: Дина Илић и Јасминка Чолић
ИНСТАГРАМ СТРАНИЦА
Инстаграм страница је и ове године пратила динамику слободних активности ученика,
њихова постигнућа на такмичењима и конкурсима и сл. Редовно су путем странице
најављиване све секције, едукативне радионице, посете културним институцијама,
спортским манифестацијама. Са прекидима су на страници најављивани и дневни оброци
за недељу унапред.
Сви резултати на Домијадама и интерним такмичењима, али и конкурсима (за литерарне,
ликовне и фото радове) су пропраћене на страници. Фотографије и кратки извештаји са
активности су и даље једна од доминантних категорија на инстаграму дома. За Регионалну
домијаду су прављени посебни постери са освојеним резултатима у свим категоријама.
Током године су неке едукативне теме обрађиване кроз постере на страници (Осамнаест
закона ефикасног учења), али и анкетирање ученика о најтежим предметима у школи,
асоцијацијама на задате теме (мирис, детињство, срећа...), подсећање на важне датуме.
Преко 200 објава током године је доказ да је комуникација са ученицима плододтворна, а
појачан одазив на секцијама и повратне реакције ученика потврђују да је овај вид
комуникације са ученицима потребан и њима и нама.
Реализатор:
Сузана Николић
У циљу да слободно време на спортском терену нашег дома ученицима буде што
садржајније, у сарадњи са колегом Данилом Шћекићем, у мају 2022. организован је
спортски полигон са реквизитима које смо имали на располагању. Идеја је била да ученици
унапреде одређене вештине, открију таленте и пораде на хомогености, сарадњи и тимском
духу.
Одазив је био задовољавајући; ученици су били подељени у два тима са по пет „играча“ по
принципу три дечака и две девојчице. Структура у екипама је била таква да су учествовали
ђаци свих узраста од прве до четврте године. Задаци су им били такви да су морали да
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жонглирају лопту, пролазе препреке, демонстрирају прецизност шутевима у оквир гола,
брзину приликом вођења кошаркашке лопте и способност смиривања пулса у пар секунди
како би убацили лопту кроз обруч са одређене дистанце. Здушно су бодрили једни друге,
навијали, а на крају је победничка екипа добила и симболичне награде.
Реализатор:
Немања Марковић
ДЕБАТНИ КЛУБ
Дебатни клуб, секција која је основана у току ове школске године за циљ је имала да
подстакне ученике на развој критичког размишљања, истраживачког рада, али и едукацију
на теме од друштвеног значаја. Ученици су показали спремност и интересовање да узму
учешће у раду ове секције и у више наврата су сами иницирали дебате на теме које њих
посебно занимају.
Реализатор:
Ана Јаблановић
МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
Секција је формирана у априлу, из разлога што сам ангажована на овом радном месту од
марта. Циљ постојања секције је испуњен, окупљено је 6 активних чланова који су развијали
свој таленат кроз пробе, концерт поводом испраћаја матураната али и спонтаних окупљања
ради дружења и неговања музичког духа.
Реализатор:
Милица Станковић Буторајац
СЕКЦИЈА ЈОГЕ
Рад секције се обављао у континуитету а у зависности од интересовања ученика број
ученика је варирао од двоје до десет ученика. Тако да се може рећи да су били
индивидуални и групни тренинзи. У намери да се што баве физичком активношћу,
ученицима је указивано на значај посећивања свих спортских секција у Установи. Сваком
полазнику је указано да изводе вежбе у складу са њиховим физичким могућностима и да ће
њихова спремност бити повећана онолико колико они буду често долазили. На завршетку
сваког часа практиковано је опуштање и растезање тела, и разговор о вежбама које смо
радили, такође и о плановима за даље.
Реализатор:
Јасминка Чолић

СЕКЦИЈЕ У РЈ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”
Извештај о раду историјске секције
Ове школске године 2021/22. историјска секција је остварила своје планиране теме.
Васпитач - проф.историје Јелена Шејић је допринела великом интересовању ученика за
наставу историје. Време реализације је било у зависности од распореда часова и броја
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заинтересованих ученика за рад у секцији. Учествовало је 15 ученика који су
самоиницијативно поспешили реализацију појединих тема из области историје. У склопу
секције пружана је и инструктивна настава, нарочито пред тромесечја и полугодишта збор
побољшања успеха из предмета историје.
У октобру смо обрађивали теме
• Годишњица ослобођење Београда - 20.10.1944.
• Приче из старина - веровања и обичаји народа у прошлости и садашњости
У новембру смо обележили :
• Дан примирја у Првом светском рату - 11.11.1918.
• Проблеми савременог света
У децембру:
• Знаменити Срби који су обележили епохе у којима су живели
• Како су људи кроз историју реаговали на пандемију
У јануару је одржана трибина “Свети Сава од принца до светитеља “.
У фебруару смо обележили:
• Дан државности - Сретењски устав
• Српска револуција - 1804, 1835.
У марту месецу смо правили паное на тему Шта је нама 8. Март и Дан сећања на погром на
КиМ - 24.3.1999.
У априлу смо имали дебате на теме:
• Изуми кроз историју
• Војска, оружје,рат - развијање става
Мај је осврт на: рат у Украјини и Српске династије - улога и значај.
Јун месец био је предвиђен за спомен на Косовску битку - Видовдан.
Осим наведених активности ученици су прикупљали информације из историјске
литературе, часописа и интернета, затим писали реферате и израђивали паное поводом
значајних датума.
Јелена Шејић,проф.историје

Извештај о раду креативно едукативне радионице
У месецу септембру креативно-едукативна радионица окупила је заинтересоване ученике и
кренула са радом. У току школске 2021/22. секција је бројала 16 активних ученика.
Циљ креативне радионице био је да ученици искористе своју креативност, вољу и да
преточе своје жеље и замисли у неко уметничко дело, као и да науче неке нове креативне
технике. Такође, задатак је био обележавање и култура прослављања важних међуародних
датума, информисање на различите теме и актуелности путем трибина, радионица,
237

емитовањем документарних филмова, дајући им дубљи смисао и тако васпитно деловати на
ученике.
Током месеца октобра, са члановима секције разговарали смо на тему Култура одевања.
Реализован је и едукативан пано који је намењен за трпезарију наше радне јединице а са
циљем да се сви ученици подсете на важност поштовања кодекса и правила понашања како
у просторијама РЈ тако и на јавним местима.
У оквиру Креативно-едукативне радионице, у месецу новембру, са члановима секције
обележен је Дан примирја у Првом светском рату. Са ученицима је прављен амблем тог
празника, Наталијина рамонда које су ученици и запослени носили на реверима. Такође,
обележена је Недеља толеранције. Организована је радионица Толеранција у возу са идејом
промоције и афирмације социјалних, културалних и религијских вредности. Акценат
радионице био је на недопустивост било ког облика сегрегације. Креиран је едукативан
пано Цвет толеранције који краси просторије радне једнице и указује на права на
равноправност. У сарадњи са стручним сарадником радне јединице Мирјаном Лазић
реализовали смо и радионицу Толеранција и превенција дискриминације где смо са
ученицима цртали графите и писали поруке Шта за њих представља толеранција?.
У месецу децембру веште руке наших ученика декорисале су просторије наше радне
јединице у новогодишње рухо. Са ученицима смо китили јелку, цртане су честитке
намењене запосленима Ученичког центра Београд и школама са којима сарађујемо.
Правили смо украсе од папира којима смо оплеменили радну јединицу, јелке од дрвета,
књига и канапа, декоративне тегле-свеће које су красиле камин на улазу установе. Посебно
су се радовали украшавању и цртању прозора акрилним бојама.
Током месеца фебруара, а у оквиру Креативно-едукативне радионице са члановима
секције испраћен је и празник Дан заљубљених прављењем честиткица, бирањем пригодних
порука које красе пано који су ученици вредно цртали и припремали.
Обележили смо Међународни дан превенције вршњачког насиља. Одржана је радионица
у оквиру које је приказан документарни филм Bully где смо ученицима указали да се насиље
никад не решава насиљем, оснажили их за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање
конфликта. Том приликом разговарали смо о случајевима насиља у школи и Дому,
упућивали их на кораке поступања у случајевима насиља, коме се обратити и како
реаговати. Такође је креиран и едукативан пано на тему Дан ружичастих мајица.
Међународни дан жена, 8.март. Тим поводом, свим хигијеничаркама, куварицама и
драгим особама ученика припремили смо мали знак пажње. Оригами цветови од папира и
кутијице од картона са слаткишем и поруком били су наш избор за ову годину. Ученици су
вредно радили и дружили се у позитвној атмосфери, уз музику, а васпитачице су имале
задатак да их упознају са значајем, обележавањем и празниковањем 8.марта. Улога дечака
била је да уруче поклончиће и измаме осмех драгим женицима нашег колектива.
У оквиру Креативно-едукативне радионице са члановима секције обележили смо Ускрс,
највећи хришћански празник. Организована је радионица где је са ученицима разговарано
о значају Ускрса, обичајима и како се празник слави у различитим деловима Србије. Са
ученицима смо фарбали јаја од дрвета и стиропора акрилним бојама, као и ускршње дрво,
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оригами техником прављене су корпице за јаја, зеке и украси за Ускрс у циљу декорисања
радне јединице и камина.
Са члановима секције у месецу мају разговарали смо о Међународном дану породице.
Дискутовали смо о значају породице, поштовању, стварању и неговању добрих породичних
односа. Циљ радионице био је афирмација породице и породичних вредности, подстицање
једнакости између жена и мушкараца и заштита породице као основне јединице друштва.
Презентован им је кратак видеа на тему Породица-наше топло гнездо.
У јуну месецу сумирали смо утиске о раду Креативно едукативне радионице, правили
планове и ослушкивали предлоге ученика за наредну школску годину.
Кристина Миљковић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
Током 2021/2022. године ликовна секција је имала 12 сталних чланова као и већи број
ученика који су се повремено укључивали у рад секције. Циљ секције упознавање са
ликовним елементима, техникама и поетикама, развијање естетских критеријума и
креативних способности остварен је кроз упућивање на примере из историје уметности и
практичне радове на задату тему и технику, те кроз коректуре истих.Ученици су показали
заинтересованост не само да испуне слободно време и да се разоноде, већ и да нешто науче.
Ивана Вељашевић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСТАГРАМ СЕКЦИЈЕ
Инстаграм налог РЈ воде васпитачице Јована Јелић и Слободанка Марић. Постојање
налога као начина информисања и комуникације ученика доприноси брзом и доступном
преносу битних догађаја, обавештења, подизању свести о актуелним темама и проблемима,
активностима на нивоу Центра и РЈ, дељењу презентација, видео записа, материјала,
решавању квизова, различитих анкета, провери знања на интересантан начин, повезивању
ученика дома, стварању осећаја заједништва, повезивању са другим РЈ и другим домовима
ученика и најбржем начину информисања ученика. Богат садржај странице, редовно
објављивање садржаја, ангажовање васпитачица и ученика и праћење свих домских
активности и број прегледа објава и прича, најбољи су показатељ рада секције.
Слободанка Марић
Јована Јелић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ – САРАДЊА СА УРЕДНИКОМ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ
ПРОГРАМА СЛУЖБЕ ЗА ВАСПИТНИ РАД
У току ове школске године васпитачице И. Вељашевић, Ј. Јелић и ја биле смо задужене за
сарадњу са уредником културно-образовног сегмента Службе за васпитни рад. Сарадња је
била на одличном нивоу, како са уредницом, тако и са реализаторкама. На крају сваког
месеца васпитачи су имали могућност да дају предлоге посета за које су заинтересовани
ученици њихових РЈ. Уредница је креирала вајбер групу где смо благовремено обавештавани
како о месечним плановима, тако и о појединачним посетама, договарали се међусобно,
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обавештавали о накнадним активностима и обавезама, а све у интересу ученика. Ученици су
имали могућност да присуствују различитим садржајима који се организују у Београду, а у
реализацији УЦБ. Активности у којима сам учествовала су следеће:
- Састанак васпитача свих РЈ УЦБ задужених за сарадњу са уредником и реализаторима
културно-образовног програма, 15.09.2021.
- Посета Зоолошком врту, 23.09.2021.
- Свечаност поводам Дана УЦБ, УК „Влада Дивљан“, 01.11.2021.
- Посета Војном музеју, 04.11.2021.
- Клизање на Ташмајдану, 23.11.2021.
- Филм „Гучијеви“, 02.12.2021.
- Представа „Хипноза једне љубави“, 08.12.2021. организација а присуство М. Радовић
- Представа „Ко то тамо пева“, 14.12.2021.
- Ескејп рум, 16.12.2021.
- Представа „Алиса у земљи срахова“, 10.02.2022.
- Представа „Шта ме снађе“, 24.02.2022.
- Организација скијања на ски симулатору на Ади, В. Стијеповић, К. Бурзан и С. Марић,
23.02.2022,
- Ски стимулатор на Ади, В. Стијеповић и С. Марић, 03.03.2022.
- Представа „Фантом из опере“, 24.03.2022.
- Филм „Било једном у Србији“, 07.04.2022.
- Регионална домијада – Литерарна секција, 11.04.2022, присуство
- Регионална домијада – Жирирање часописа, 11.04.2022, присуство
- Регионална домијада – музичко-сценски наступ УЦБ, 14.04.2022, присуство
- Представа „С друге стране јастука“, 20.04.2022.
- Завршни музички концерт ученика РЈ „Змај“, 14.06.2022, присуство
Слободанка Марић

СЕКЦИЈЕ У РЈ „ЗМАЈ”
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА КУЛТУРУ ЖИВЉЕЊА
На почетку школске године ученици су упознати са годишњим планом и програмом рада
и могућностима активног и креативног коришћења слободног времена.
Током јесени и пролећа ученици су помагали у уређењу домског дворишта и травњака,
као и спортског терена. Помагали су и у припреми земљишта за садњу цвећа и заједно са
запосленима засадили пристигле саднице.
У складу са епидемиолошком ситуацијом уприличена је скромна прослава школске славе
и урађен пано на ту тему.
У сусрет новогодишњим и божићним празницима ученици су израђивали предмете од
различитих материјала; вунице, дрвета, папира... и тиме касније украсили просторије дома.
Урађен текст за сајт Установе - “ Празници нам стижу.“
Поводом Дана жена ученици су израђивали честитке са порукама које су желели да
пошаљу мајкама, сестрама, бакама, а затим је направљена и изложба тих честитки.
Пред ускршње празнике са ученицима је рађено традиционално шарање ускршњих јаја
и израда предмета прикладних за ту прилику.
Крајем маја одржано је гласање за најпопуларнијег матуранта. Већином гласова
изабрана је ученица МБ и ученик СТ.
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Истовремено са активностима Здравствене секције урађено је неколико паноа на тему
хигијене простора и личне хигијене и мерама превенције у заштити од инфекције корона
вирусом, затим правилне исхране и важности употребе витамина за очување здравља.
Постављање ових паноа допринело је оплемењивању ходничког простора.
Свакодневни преглед ученичких соба утицао је на развијање свести о значају хигијене у
колективном смештају, нарочито у време епидемије и на развијање естетских вредности.
План и програм рада секције је реализован у потпуности.
Циљ секције је био да ученике подстакне на креативно коришћење слободног времена
и развијање културних, естетских и хигијенско-здравствених навика.
Васпитачи : Нада Кековић и Јелена Драгићевић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА
МУЗИЧКЕ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
2021 / 2022.
Секција за музичке културно – уметничке активности је током школске 2021/2022
године бројала 15 чланова из РЈ „Змај“. Ученици музичке секције су током ове школске
године били јако ангажовани , што доказује разноврсни садржај великог броја одржаних
проба, као и заинтересованост полазника, сваког четвртка од 20 до 22h. Одржано је 54
проба: оркестра хармоника, камерног састава – квинтета квартета ,дуа, проба етно, класичне
и популарне музике, рачунајући време утрошено на припрему наступа као и саме наступе.
Поштујући план рада, идеје полазника и могућности Ученичког центра Београд,
овогодишња музичка секција реализовала је бројне садржаје:
1. По налогу директора Установе, а проистеклом у разговору везаном за програм за Дан дома,
контактирала сам директора „Кола“ и договорила састанак два директора . Договорила сам
наступ националног ансамбла „Коло “ у УК „Влада Дивљан“ поводом обележавања Дана
Установе
2. Рад на пројекту е – Twinning -„БЕМУС“
3. Организација и реализација музичког дела Светосавске академије
4. Припреме за међудомско такмичење- Домијада 2021 / 2022. (Регионална и Републичка
Домијада)
5. Израда текстова за сајт Ученичког центра Београд
6. Инструктивни рад током читаве школске године (часови етномузикологије солфеђа и
виолине)
7. Организација и реализација Завршног концерта у РЈ“Змај“
• Током године обрађен је велики број нумера у следећим музичким жанровима:
инструментали духовних песама изведене на Светосавској свечаности која је због
епидемиолошке ситуације била изведена у онлајн формату.
• Са ученицима припремљене нумере за у све три музичке категорије : класичне, етно и
популарне музике – на Регионалној домијади ученици су освојили 1. место у категорији
класичне музике, 2. место у категорији етно музике, 3. место у категорији популарне музике
• Реализација сарадње у вези музичких чланова жирија за Републичку Домијаду
• Финалне припреме на завршном изгледу наступа – сцена, одећа, инструменти, светла
• Задужена да будем домаћин учесницима по категоријама у музичком стваралаштву на
Републичкој домијади
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•
•

Припрема музичке нумере са оркестром акордеониста за отварање Републичког сусрета
Припрема композиције класичне музике „Танго за Клод“ – Р.Галијано, за Републичку
Домијаду. Ученици су освојили 1. место у категорији класичне музике.
• Васпитач присуствовао свим састанцима одржаним у вези припремања различитих програма
на нивоу Установе
• Инструктивни рад у току целе године из области извођачке делатности – виолина, солфеђа –
вежбање музичких диктата у циљу провере интонативне прецизности код ученика , и
етномузикологије - припрема ученика за завршне испите, као и за пријемни испит на ФМУ)
• Организација и реализација Завршног концерта 14.06.2022. у РЈ “Змај“- припрема музичких
нумера са ученицима различитих састава, припрема програма по нумерама извођача –
припрема за штампање, договор у вези свенског наступа, предлагање простора за наступ у
врту РЈ.
• Урађени текстови за сајт Установе:
15. 12. 2021. Балет – „Ко то тамо пева“
21. 12. 2021. „Музичке пробе у РЈ „Змај“
01 .02. 2022. „Змајевци први на свету – светски, а наши“
08. 03. 2022. „Музичко вече у РЈ „Змај“
16. 06. 2022. „Завршни концерт у „ Змају“ – -У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ МУЗИКЕ
Васпитач : Јелена Драгићевић

Извештај о раду ликовне секције
У току школске 2021/22 године ликовна секција РЈ „Змај“ је радила у континуитету
следивши План и програм који је донет на почетку школске године.Састанци ликовне
секције су одржавани једном недељно у просеку, а у зависности од радног времена
васпитача и слободног времена ученика.
Ученици су се у рад секције укључивали у складу са својим афинитетима.Секција је блојала
17 чланова из свих васпитних група чија су интересовања за ликовни рад и склоност ка
креативном изражавању представљали мотив за формирање исте.
Ученици су упознати са основама цртања и сликања, као и са различитим ликовним
техникама (оловка,темпера, пастел, дрвене бојице, фломастери...).Посебан акценат је
стављен на развијање креативних способности и естетских критеријума.Ученици су
показали задовољавајући ентузијазам и заинтересованост за учешће у раду секције.
На Регионалној домијади ученик М. П. је освојио II место у ликовном стваралаштву
у области уметничке фотографије, док је ученица С. А. освојила II место у области
дигиталне илустрације.
Снежана Ђуровић
Сарадња с уредником за културно-образовни и забавни програм
Координирала сам сарадњу са васпитном службом на реализацији плана и програма
слободних активности:
14.09. – Београд са река- И.Обрадовић
16.09. – Посета зоолошком врту – Ј.Драгићевић
21.09. – Београд са река – С.Ђуровић
23.09. – Посета зоолошком врту – Н.Кековић
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04.10. – Изложба о Моми Капору – С.Ђуровић
05.10. – Шетња београдском тврђавом – А.Караичић
07.10. – Посета ПТТ музеју – М.Шешић
14.10. – Поз.представа „Крчмарица Мирандолина“ – М.Шешић
19.10. – Музеј илузија – А.Караичић
21.10. – Филм „Тома“ – М.Шешић
26.10. – Музеј илузија – М.Шешић
29.10. – Филм „Тома“ – М.Касалица
04.11. – Војни музеј – М.Шешић
02.11. – Музеј селфија – М.Кнежевић
17.11. – Поз.представа „Деца на интернету“ – Б.Јанковић
22.11. – Поз.представа „Госпођа министарка“ – И.Обрадовић
25.11. – Музеј селфија – Ј.Драгићевић
02.12. – Филм „Гучијеви“ – С.Ђуровић
07.12. – Escape room – М.Шешић
08.12. – „Хипноза једне љубави“ – Н.Кековић
14.12. – Поз.представа „Ко то тамо пева“- Ј.Драгићевић
23.12. – Клизање на леду на Ташмајдану – М.Шешић
02.02. – Escape room - И.Обрадовић
03.02. – Филм „ Божји човек“ – А.Караичић
08.02. – Музеј науке и технике – самостално
10.02. – Поз.представа „Алиса у земљи страхова“ – А.Караичић
24.02. – Поз.представа „Шта ме снађе“ – Ј.Драгићевић
08.03. – Филм „Лето кад сам научила да летим“ – Ј.Драгићевић
15.03. – Кућа Јеврема Грујића – А.Караичић
24.03. – Поз.представа „Фантом из опере“ – М.Касалица
07.04. – Филм „Било једном у Србији“ – Н.Кековић
20.04. – Поз.представа „Са друге стране јастука“ – И.Обрадовић
17.05. – Филм „Не играј на Енглезе“ – И.Обрадовић
24.05. - Поз.представа „Љубав у Савамали“ – С.Ђуровић
14.06. – Вожња отвореним аутобусом – М.Касалица
20.06. – Поз.представа „Бокешки Д-мол“- С.Ђуровић
Александрија Караичић

ВАСПИТНА СЛУЖБА
СЕГМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ШКОЛСКА 2021/22.год.
Школска година почела је уз примену мера заштите од ширења корона вируса. Настава се
одвијала по такозваном „семафор систему“, а начин рада образовних установа зависио је од
епидемиолошке ситуације у локалним самоуправама. Како школе, тако и сви ученички
домови у Р Србији су добили јасна упутства о прописаним превентивним мерама и
поштовању истих како би ризици били сведени на минимум.
После састанка са васпитачима/сарадницима задужених за сардњу са Васпитном службом
(културно-образовни и забавни сегмент), формирана је „Вибер група“
од
васпитача/сарадника (по један из сваке РЈ), реализатора и уредника програма. На тај начин
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смо лакше и брже остварили комуникацију, размењивали информације, прослеђивали
предлоге, договорали се.
Били смо принуђени да се прилагођавамо променама тј. условима и прописаним мерама
нарочито када је питању број ученика, учесника и корисника програма.
Конкретнији договори морали су да се дефинишу на недељном, а понекад и дневном нивоу.
План рада и могућности реализације активности били су измењени због епидемиолошких
мера као и ограниченог броја посетилаца на одређеним културним дешавањима, што нас није
онемогућило да у потпуности реализујемо планирано. Одређене активности као што су
позоришне представе, биоскопске пројекције, посете установама културе, обилазак галерија,
музеја забаве ( селфија, илузија ) итд. реализоване су из више пута и по мањи број ученика.
Секције у Радним јединицама су у почетним месецима радиле у мери у којој су могле.
Васпитачи су били принуђени да рад секције прилагоде датим условима и прописаним
мерама, а што је значило-мале групе ученика са обавезним заштитним маскама, пробе
оркестра без пробе вокалних извођача, само бесконтактни спортови, итд.
У области културно-образовног, забавног и спортско-рекреативног програма, Васпитна
служба се трудила да предност имају едукативни програми, са активнијим учешћем
васпитача у креирању и реализацији садржаја.
Као организационо техничка подршка активно смо учествовали у припремама и реализацији:
приредбе поводом дана Установе, Светосавске свечаности, интерних спортских такмичења,
светосавског турнира, фото и литерарног конкурса, припреме за Регионалну Домијаду, у
области културно-уметничког стваралаштва - домаћини 24. Републичких Сусрета омладине
домова ученика средњих школа Србије, завршни концерт ученика РЈ „Змај “ и осталих
сопствених програма.
Реализација планираних програма и активности Васпитне службе током школске 2021/22.
године по месецима изгледала је овако:
СЕПТЕМБАР

Културно-образовни и забавни сегмент:
- Одржани састанци са стручним сарадницима/ ПП службом ( договор о сарадњи, мере
превенције, годишњи план рада, организација рада у школској 2021/22.год., стручно
усавршавање);
-10.9. у Васпитној служби, Добрињска бр.11, одржан састанак са помоћником директора за
васпитни рад и координатором Васпитне службе;
- 15.9. у РЈ „ Карађорђе“ одржан је састанак са васпитачима/сарадницима задужених за
сарадњу са васпитном службом;
- Остварени контакти и одржани састанци са свим субјектима релевантним за планиране
програме;
- РЈ обавештене о свим бесплатним програмима у граду као и Данима европске
културне баштине;
- Расписан наградни литерарни и фото конкурс поводом Дана Установе од 20.9.- 20.10.
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
06.09. Састанак са ПП службом
14.09. „Београд са река“.......................................................................31 ученик
15.09. Састанак васпитача за слободне активности – култура
16.09. Посета Зоолошком врту ( 1. група ученика)......................... 32 ученика
21.09. „Београд са река“....................................................................... 31 ученик
23.09. Посета Зоолошком врту ( 2. група ученика)...........................30 ученика
244

Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти и одржани састанци са свим субјектима релевантним за планиране
програме
15. 09.
састанак са кординаторима спортских секција у радним јединицама
ОКТОБАР
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти и одржани састанци са свим субјектима релевантним за планиране
програме; ажурирани предлози активности свих РЈ
- РЈ обавештене о свим бесплатним програмима у граду као и Данима слободе који почињу
од 18.октобра до 8. новембра 2021. године
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
05.10. „Шетња кроз Београдску тврђаву“ са обиласком Римског бунара
и војног бункера
................................................................34 ученика
06.10. Дом војске, изложба слика Моме Капора.................................35 ученика
07.10 Посета ПТТ музеју.......................................................................23 ученика
14.10. Представа „Крчмарица Мирандолина“................................... 55 ученика
19.10. Музеј илузија...............................................................................32 ученика
21.10.
Филм „Тома“ ( 1. група ученика)...............................................45 ученика
26.10. Музеј илузија...............................................................................36 ученика
28.10. Филм „Тома“ ( 2. група ученика)........................................
50 ученика
Планиране активности су реализоване
Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти и одржани састанци са свим субјектима релевантним за планиране
програме
- Интерни турнир поводом Дана Ученичког центар Београд
14.10.
шах...............................................................................................24 ученика
20.10. стони тенис..................................................................................32 ученика
- Секције:
Пливање: 05, 12, 19, 26............................................................................44 ученика
Кошарка: 12, 26........................................................................................30 ученика
Одбојка: 14, 28......................................................................... ...............21 ученика
Стрељаштво: 06, 07, 13, 14, 27, 28........................................................135 ученика
НОВЕМБАР
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Прослава Дана Ученичког центра Београд у ЦК „ Влада Дивљан“;
- Остварени контакти и одржани састанци са свим субјектима релевантним за планиране
програме;
- Расписан литерарни конкурс поводом обележавање школске славе Свети Сава;
- 25.11. Одржан састанак, планирање и припрема програма поводом обележавања Светог
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Саве;
- 23. и 24. Одржана аудиција за пријем нових ученика у драмску секцију.
Пробе:
- аудиција за глуму: 23.11......................................РЈ „Змај“................20 ученика
24.11......................................РЈ „Карађорђе“......10 ученика
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
01.11.
Свечаност поводом обележавања 33год. постојања Ученичког центра
у УК „ Влада Дивљан“
02.11. Музеј селфија ( 1. група ученика).............................................36 ученика
04.11. „Тематска шетња кроз Београдску тврђаву“
са обиласком Војног музеја .....................................................34 ученика
17.11. Представа „ Деца на интернету 2“............................................47 ученика
22.11. Представа „Госпођа Министарка“( 1. група ученика) ...........20 ученика
25.11. Музеј селфија“ ( 2. група ученика)...........................................32 ученика
29.11. Представа „Госпођа Министарка“ ( 2. група ученика)...........37 ученика

Београд

Планиране активности су реализоване
Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
- Сајам спортске опреме „Експо зима“............................................................15 ученика
- Секције:
Пливање: 02, 16, 23, 30.........................................................................40 ученика
Кошарка: 02, 23, ...................................................................................30 ученика
Одбојка: 04, 25......................................................................................24 ученика
Стрељаштво: 03, 04, 17, 18, 24, 25.......................................................45 ученика
ДЕЦЕМБАР
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
- 21.12. Одржан састанак везано за програм обележавања Светог Саве
- 22.12. у РЈ „А. Дејовић“ одржан састанак новинарске секције ( уређивање домског
часописа „Мозаик“)
- 23.12. Одржан састанак везано за организацију Републичког такмичења „Домијада“
Пробе:
- глума: 01,08,15,22,29..........................................................................20 ученика
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
02.12. Филм „Гучијеви“.......................................................................55 ученика
08.12.
Представа „Хипноза једне љубави“........................................60 ученика
14.12. Балетска представа „Ко то тамо пева“................................... 45 ученика
16.12. ESCAPE ROOMS......................................................................13 ученика
17 - 26.12. Сајам књига.......................................................................170 ученика
23.12. Клизање на леду........................................................................40 ученика
Спортско-рекреативни сегмент:
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- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
- Планирање и реализација Светосавског турнира
- „Светосавски турнир“
02.12.
стрељаштво...............................................................................39 ученика
08.12. мали фудбал..............................................................................67 ученика
- Секције:
Пливање: 07, 14, 21, 28.........................................................................43 ученика
Кошарка: 07, 21....................................................................................25 ученика
Одбојка: 09, 23....................................................................................62 ученика
Стрељаштво: 01, 02, 15, 16, 22, 23, 29, 30.......................................126 ученика
ЈАНУАР
Културно-образовни и забавни сегмент:
27.01. Светосавска академија у РЈ „Карађорђе“,
Домаћин РЈ „Петар Драпшин“, свечани програм припремили ученици РЈ „Петар Драпшин“
и РЈ „ Змај“;
Свечани програм је снимљен и постављен на сајт и „Yоu Tube“ канал Ученичког центра
Београд.
ФЕБРУАР
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме;
- 10.2. У Дому ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић“, одржан је састанак у
вези договора око организације и реализације 24. Регионалне Домијаде;
- 23. 2. Аудиција за пријем нових ученика у фолклорну секцију;
- 23. 2. Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља, Дан розе
мајица „ Друг није мета“.
Пробе:
- глуму: 02,09,23...........................................................................20 ученика
- музика: 03,10,24...........................................................................20 ученика
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
02.02. Филм „Божији човек“................................................................62 ученика
03.02. ESCAPE ROOMS.......................................................................12 ученика
08.02.
Музеј науке и технике...............................................................25 ученика
10.02. Представа „Алиса у земљи страхова“......................................55 ученика
24.02. Представа „Шта ме снађе“........................................................55 ученика
Планиране активности су реализоване
Интерно такмичење у ликовном и литерарном стваралаштву- квалиф. за ХХIV Регионалне
домске Сусрете ( 24. Домијада )
22.02. литерарно стваралаштво...........................................................21 ученик
24.02. ликовно стваралаштво...............................................................21 ученик
Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
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- Секције:
Пливање:
Кошарка:
Одбојка:
Стрељаштво:

01, 08, 22, .......................................................................27 ученика
01, ...................................................................................17 ученика
03, ...................................................................................38 ученика
02, 03, 09, 10, …………….............................................33 ученика

МАРТ
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме и
реализацију републичког такмичења Домијада 2022.;
- Састанак са секретаром ДК „ Студентски град “, планови за даљу сарадњу;
- 10.3. и 18.3. Одржани састанци у вези учешћа на регионалним Сусретима ученичких
домова у Р Србији као и организације 24. Републичке Домијаде;
- 9.3,10.3. и 15.3. у свим РЈ организовано предавање Катарине Јонев на тему „Безбедност
деце на интернету“.
Пробе:
- глуму: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28,30......................................20 ученика
- музика: 03, 10, 17, 24, 31.............................................................20 ученика
- плес:
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28,30........................................5 ученика
- фолклор:
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30.....................................30 ученика
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
08.03. Филм „Лето када сам научила да летим “...............................70 ученика
15.03. Дом Јеврема Грујића.................................................................25 ученика
24.03.
Представа/ мјузикл „Фантом из опере“...................................70 ученика
Планиране активности су реализоване
Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
- Секције:
Пливање:
Кошарка:
Одбојка:
Стрељаштво:

01, 08, 15, 22, 29.............................................................40 ученика
01, 15, 29 ........................................................................38 ученика
03,17, 31 .........................................................................56 ученика
02, 03, 23, 24, 30 ……………........................................48 ученика

- Групни час скијања /ски симулатор 03,........................................................10 ученика
- Регионално такмичење Домијада 2022.
18.03. Шах
21.03. Стони тенис
24.03. Кошарка
28.03. Одбојка
АПРИЛ
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме и
реализацију Регионалног такмичења Домијада 2022.
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Пробе:
- глуму: 04, 06, .............................................................................20 ученика
- музика: 07, 12...............................................................................20 ученика
- плес:
04, 06............................................................................... 5 ученика
- фолклор:
04, 06, 11, 12, .................................................................30 ученика
Регионално такмичење - Домијада 2022.
11.04. -Литерарно стваралаштво
-Постављње изложбе радова
-Генерална проба
12.04. Ликовно стваралаштво
13.04. Техничка проба
14.04. Музичко-сценско стваралаштво/такмичење
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
07.04. Филм „Било једном у Србији “…............................................55 ученика
19.04. Предускршња шетња/стручно вођење кроз храм Светог Саве и
Светосавски плато.....................................................................50 ученика
20.04.
Представа/мјузикл „Са друге стране јастука“.......................70 ученика
Планиране активности су реализоване
Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
- Секције:
Пливање:
05, 12, 19, 26, ...............................................................32 ученика
Кошарка:
12, 14, .... ......................................................................18 ученика
Одбојка:
26,28, .... .......................................................................20 ученика
Стрељаштво: 06, 07, 13, 14, 20, 21,27, 28 ….....................................36 ученика
Регионално такмичење - Домијада 2022.
08.04. Стрељаштво
12.04. Мали фудбал
МАЈ
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме и
реализацију такмичења 24.Републичка Домијада 2022. Ученички центар Београд као
домаћин у музичко- сценском стваралаштву и Дом ученика „ Патријарх Павле“ у спорту.

Пробе:
- глуму: 04, 11, ............................................................................20 ученика
- музика: 11, 12..............................................................................20 ученика
- плес:
04, 11..............................................................................05 ученика
Републичко такмичење - Домијада 2022
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13.05. техничка проба
14.05. Ликовно стваралаштво
14.05. Музичко-сценско стваралаштво
- драмски прикaз
- класична музика
- модеран плес
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
12-15.05. Сајам аутомобила..............................................................200 ученика
17.05. Филм „Не играј на Енглезе “…..............................................62 ученика
24.05.
Представа „Љубав у Савамали“.............................................55 ученика
Планиране активности су реализоване
Спортско-рекреативни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме
- Секције:
Пливање:
Кошарка:
Одбојка:
Стрељаштво:

03, 10, 17, 24, 31, ..........................................................40 ученика
10, 12, .... .......................................................................20 ученика
24,26, .... ........................................................................22 ученика
04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 26 ….....................................85 ученика

Републичко такмичење - Домијада 2022
14.05. Стрељаштво
14.05. Кошарка
14.05. Шах
14.05. Одбојка
14.05. Стони тенис
Резултати такмичења свих пет региона на 24. републичким сусретима ученичких домова у
РС налазе се у Билтену Ученичког центра Београд.
Билтен, као и снимци такмичења у музичко- сценском стваралаштву су доступни на сајту и
„Yоu Tube“ каналу Ученичког центра Београд.
ЈУН
Културно-образовни и забавни сегмент:
- Остварени контакти са свим субјектима релевантним за планиране програме.
- 22.6. у РЈ „ Карађорђе“ одржан је састанак са педагошко-психолошком службом,
замеником директора, помоћником директора службе за васпитни рад и координатором
службе за васпитни рад.
Реализација планираних активности/ културно – образовни и забавни програм
14.06. Разгледање града из отвореног аутобуса...............................55 ученика
20.06.
Представа „Бокешки Д-мол“...................................................40 ученика
14.6. Завршни концерт ученика у РЈ „ Змај“ - Организационо техничка подршк

РЕЗИМЕ:
У сегменту културно-образовних и забавних садржаја учествовало је 2217 ученика, а у
сегменту спортско-рекреативних активности 1126, што чини укупан број од 3343 ученика.
Поред одређеног броја ученика – учесника на Домијади 2022.год., као и учесника у
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спортским такмичењима, долазимо до закључка да је од уписаних 1109 ученика сваки ученик
у Дому прошао у просеку три (3) од понуђених активности (садржаја) током школске године.
Упркос чињеници да су епидемиолошке мере биле на снази до фебруара, те да су из тог
разлога одређене планиране активности морале бити отказане, задржали смо висок просек
укључивања ученика у понуђене програме и активности у слободно време.
Пратећи динамику школске године, број месечних активности у овом сегменту је био у
просеку четири (4) – а што је зависило и од празника, распуста, прекида наставе, Тако да у
јануару нисмо имали активности, осим обележавања школске славе - Свети Сава и
квалификација за предстојећу Домијаду ( интерно ликовно и литерарно такмичење).
Врло мали број планираних активности није реализован због епидемиолошких мера и
ограниченог броја посетилаца као и тога што су се термини реализације поклопили са
викендима односно празницима.

Осврт на културно - образовне и забавне садржаје:
На првом састанку са васпитачима који су задужени за сарадњу са Васпитном службом,
договорено је да од ове школске године васпитачи/сарадници (из сваке РЈ по један),
уреднику културно-образовног и забавног програма доставe (до 25. у текућем месецу за
следећи месец) предлоге активности из РЈ на основу увида васпитача у интересовања
ученика, те да ће предлози активности бити иницирани и уређивани од стране уредника,
који ће бити одговоран за коначни избор, а реализатори за спровођење активности.
Увид у интересовања ученика имали смо кроз понављање истих предлога из више РЈ што
је олакшало коначан избор садржаја. Преко „ Вибер групе“ смо прослеђивали информације
о свим актуелним културним дешавањима и спортским манифестацијама у граду.
Прво полугодиште почело је уз примену мера заштите од ширења корона вируса. То је
условило да одређене активности као што су позоришне представе, биоскопске пројекције,
посете установама културе, обилазак галерија, музеја забаве реализујемо из више пута и по
мањи број ученика уз придржавање свих прописаних мера.
Трудећи се да што боље искористимо лепо време предност смо дали активностима на
отвореном. У септембру и октобру ученике смо водили на: пловидбу туристичким бродомБеоград са река, посету Зоолошком врту, шетњу кроз Београдску тврђаву са обиласком
Римског бунара и војног бункера, шетњу од сквера Мома Капора на Врачару до Дома војске,
са обиласком изложбе до сада неприказаних слика Мома Капора, посете ПТТ музеју и Музеју
илузија(са стручним вођењем кроз изложбе).
У септембру ученици су имали могућност да се укључе у манифестацију коју је организовала
Градска општина Звездара - плесне вечери на Звездари. Плесало се на платоу испред општине
Звездара уторком и петком, без обавезе пријављивања а учешће је било бесплатно.
Због актуелног приказивања филма „Тома“ и великог интересовања, а због ограниченог
броја посетилаца, организоване су две групе ученика које су одгледале филм.
Припремајући се за обележавање Дана Ученичког центра, током септембра и октобра
расписан је литерарни и фото конкурс.
У току школске године смо са установама културе, заводима и националним институцијама
културе и уметности наставили сарадњу, неке контакте смо учврстили а са некима тек
успоставили сарадњу. Многе УК, позоршта, КЦ, ДКЦ, Задужбина Илије М.Коларца, су нас
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поставили на листу сарадника, што нам је омогућило да оставаримо одређене бенефите.
Као и до сада највеће интересовање наших ученика су позоришне представе.
Ове године ученици су гледали представе које су најбоље по оцени публике : у позоришту
Бошко Буха „Крчмарица Мирандолина“, “Бокешки Д-мол“ и „Госпођа министарка“, у
Атељеу 212 „ Петријин венац“, у Народном позоришту балетска представа „Ко то тамо
пева“, у позоришту Звездара театар „Хипноза једне љубави“ и „Љубав у Савамали“, у ЈДПу “Алиса у земљи страхова“, а у Академији 28 „Шта ме снађе“, као и популарне мјузикле у
Позоришту на Теразијама „Фантом из опере“ и „Са друге стране јастука“.
Ученици су гледали и актуелне филмове са биоскопског репертора: „Гучијеви “, “Божији
човек “, “Лето кад сам научила да летим “, “Било једном у Србији “и “Не играј на енглезе “.
Поред увек актуелних сталних поставки , повезивајући их са културно-историјским
датумима обишли смо и тематске поставке Музеја и изложбе: уз стручна вођења посетили
смо ПТТ музеј, Музеј илузија, Музеј селфија, Музеј науке и технике, Дом Јеврема Грујића.
Сви васпитачи задужени за сарадњу са нашом службом су кроз „Вибер групу“ редовно
обавештавани о свим актуелним и бесплатиним дешавањима у граду.
Традиционално је одржана свечаност поводом обележавања 33 год. постојања Ученичког
центра Београд у ЦК „ Влада Дивљан“, уприличена концертом и играчким умећем чувара
наше националне баштине ансамбла „Коло“. Ученицима су уручене награде за литерарни и
фото конкурс и спортска такмичења. Награђени радови и резултати могу се видети на сајту
Ученичког центра Београд.
Од великих манифестација као и сваке школске и ове године ученици су били на Сајму
књига, Сајму аутомобила, Фестивалу науке, којег су организатори ове године обновили и
представили кроз интерактивни парк на Ади Циганлији, као и Ноћ Музеја која је ове године
представљена кроз манифестацију Музеји за 10.
Ове године смо због великог интересовања организовали клизање на отвореном клизалишту
Ташмајдан. Група ученика и васпитача су се уз инструктора опробали у вештинама на леду.
Утисци са ове активности су да је „прелепо“ и „забавно“, тако да ћемо за следећу годину ову
активност сигурно поновити и омогућити већој групи ученика да прођу обуку и уживају у
чарима на леду.
У школској 2021/22. год. домаћин Светосавске академије била је РЈ „Петар Драпшин“.
Свечани програм, обележавања школске Славе Св. Сава одржан је у РЈ „Карађорђе“. Ученици
и васпитачи домаћина РЈ „Петар Драпшин“ припремили су прикладан програм уз помоћ
својих другара музичара, ученика из РЈ „Змај“, под диригенском палицом васпитачице
Јелене Драгићевић, и аутора програма Мирјана Митић, стручни сарадник-библиотекар наше
Установе.
Програм је снимљен и постављен на сајт и „Yоu Tube“ канал Ученичког центра Београд.
У свим РЈ Ученичког центра Београд обележен је Међународни дан борбе против
вршњачког насиља - Дан розе мајица (Pink shirt Day).
На предлог васпитачице Јоване Јелић одлучили смо се за пробну (пилот) активност за
награђене ученике у квизу. Ораганизовали смо забаву кроз „escape room” авантуру.
Решавање задатака и загонетки, знањем, тимским радом, креативношћу и такмичарским
духом, ученици из свих РЈ су се опробали у три тематски различите собе, које смо жребом,
претходно извукли.
Уочи Ускрса организована је предускршња шетња, стручно вођење кроз храм Светог Саве и
Светосавски плато.
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У оквиру сарадње са педагошко - психолошком службом, за све РЈ организовано је предавање
Катарине Јонев на тему „Безбедност деце на интернету “, а у циљу превенције дигиталног
насиља. Ученици Ученичког центра су у пратњи стручних сарадника и васпитача погледали
преставу „Деца на интернету 2” у позоришту „Студио“- Центар за културну едукацију деце
и омладине.
На крају школске године када су временске прилике биле погодне организовано је
разгледање града из отвореног аутобуса.
Након две године паузе, због неповољне епидемиолошке ситуације, ове године сви смо били
жељни дружења и приказивања вештина стечених у секцијама различитих културноуметничких области. Вредно смо се припремали за Домијаду.
Овогодишња регионална Домијада у области културно-уметничког стваралаштва одржана
је у ЦК „ Влада Дивљан“ а организатор је био Дом „Милутин Миланковић “. Ученици су се
такмичили у седам категорија: драмски приказ, поетски приказ, етно, популарна и класична
музика, модерни плес и фолклор, као и у литерарном и ликовном стваралаштву. Сви су се
потрудили да се представе на најбољи могући начин, иако се неки први пут сусрећу са
Домијадом, а сарадња и тимски рад су били заштитни знак Ученичког центра Београд.
И резултати на регионалној Домијади нису изостали – домски часопис „Мозаик“ освојио је
друго место. У категорији популарне музике, инструментална композиција „Њујорк,
Њујорк“, је рангирана на трећем месту, поетски приказ: „Ђе рече Јапан“ - Матија Бећковић,
фолклор: „Шопске игре“ и етно музика: „Трансилванија“ освојили су друга места, а драмски
приказ: „Проба је да се проба“, модерни плес: „Ја“ и класична композиција: „Танго за Клод“Ричард Галиано (квинтет), су освојили прва места.
И код изложбе ученичких радова освојена су - у примењеној уметности друго место, а у
уметничкој фотографији треће место, као и треће место у литерарном стваралаштву.
Ученици који су освојили неко од прва три места на регионалној Домијади присуствовали су
свечаној додели награда у Дому ученика „Милутин Миланковић“, а први су се и пласирали
на Републичку Домијаду уз три првопласирана литерарна рада ученика.
Од 13. до 15. маја Ученички центар Београд је био домаћин и организатор XXIV Републичких
сусрета омладине домова ученика средњих школа Србије-Републичка домијада 2022. год. у
области културно-уметничког стваралаштва које је одржано у Малом позоришту „Душко
Радовић“.
Сви ученици/учесници који су представљали Ученички центар Београд на Републичкој
Домијади 2022. иако су имали кратак период за припрему остварили су изванредне резултате
у свим областима у којима су се такмичили.
Показали су таленат, креативност и како се до резултата долази тимским радом.
Остварени резултати на Репуличкој Домијади 2022. год.:
Класична музика и модеран плес - 1. Место; Литерарно стваралаштво - 2. место и
драмски приказ - 3. место. Награде: најбољи глумац и најбољи појединац у плесу, као и
похвале: за најбољу женску споредну улогу и за рад на жанру комедије.
Програм такмичења и резултати са Републичке Домијаде 2022. у области културноуметничког стваралаштва могу се видети у Билтену Ученичког центра Београда.
По завршетку програма организована је свечана церемонија додела награда и другарско
вече у просторијама City Hall-a, за све учеснике, домаћина и гостију са њиховим
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пратиоцима, из свих 5 региона.
Након две године паузе због изречених мера превенције због пандемије, ове школске године
је била организован завршни концерт ученика у РЈ „ Змај“, уз техничку подршку Васпитне
службе.
Свака активност која је реализована, да би доступност и видљивост активности била већа,
пропраћена је фотографијама са активности, извештаје са активности су писали ученици и
васпитачи, а све је објављено на сајту Ученичког центра Београд.
У анкети, која је спроведена у свим РЈ Ученичког центра Београд, на питање колико су
задовољни радом служби у Ученичком центру Београд, активности које су им организоване
у слободно време ученици су оценили са највишом оценом.

План за следећу годину:
Након две године рада у отежаним условима због пандемије, у следећој школској години
трудићемо се да уз предлоге наше Службе, која ће пратити сва актуелна културна дешавања
у граду, предност имају едукативни програми, посете и културна дешавања на отвореном, да
ученици виде актуелне представе, домаће филмове, чују квалитетне концерте, ојачају везе са
културним наслеђем, као и да сви програми буду квалитетни и доприносе изградњи доброг
укуса.
Инсистираћемо и даље на што активнијем учешћу васпитача у креирању и реализацији
програма.
Слободно време се креира у складу са личним жељама, могућностима, интерсовањима, како
јединке тако и вршњачке групе. Укључивањем ученика/срадника, као партнера, имаћемо
бољи увид приликом избора садржаја.
Поред редовних активности, посебну пажњу ћемо посветити организацији и реализацији
Светосавске академије (у школској 2022/23 домаћин је РЈ „Карађорђе“), обележавању дана
Ученичког центра Београд, припреми за Домијаде, завршног програма и концерта ученика и
осталих сопствених програма.

О с в р т н а с е г м е н т с п о р т а:
У спортским дисциплинама и такмичењима анимиран је велики број ученика који су своје
знање и вештине приказали у најбољем светлу. Осим јануара ученици су уторком пливали
рекреативно на Ташмајдану. Стрељаштво је било у термину среда и четвртак – у
преподневним и поподневним сатима ученици су одлазили у Стрељачки клуб Партизан.
Коришћена су и два термина, уторком за одбојку, а четвртком за кошарку у фискултурној
сали Дома „Јелица Миловановић “. Наравно, док је било лепо и топло време, ученици су
спортске активности имали на терену РЈ „Алекса Дејовић “.
Ове године посетили смо Сајам спортске опреме „Експо зима“, и ученици су се опробали на
ски симулатору-групни час где су са инструкторима доживели чари скијања без одласка на
планину.
Учествовали смо на интерним турнирима, турнир поводом Дана Ученичког центар Београд
и светосавском турниру, са сјајним одзивом ученика и то у шаху, стоном тенису и
стрељаштву.
На традиционално одржаној свечаност поводом обележавања 33 год. постојања Ученичког
центра Београд у ЦК „ Влада Дивљан“, ученицима су уручене награде за резултате остварене
на такмичењу у шаху и стоном тенису.
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Овогодишњи домаћин Светосавске академије била је РЈ „Петар Драпшин“. Одржан је
традиционални светосавски турнир у малом фудбалу и турнир у стрељаштву.
Резултати са ових интерних такмичења могу се видети на сајту Ученичког центра Београд.
Све ово дешавало се у склопу припрема за Домијаду 2022. Након две године, сви смо били
жељни дружења и спортских надметања. Ученици београдских домова радо су се одазвали
позиву за такмичење и дали све од себе у најбољем спортском и другарскм духу. Наше екипе
постигле су добар успех, како на регионалном, тако и републичком нивоу.
РЕЗУЛТАТИ РЕГИОНАЛНЕ ДОМИЈАДЕ 2022.
Ш А Х – 18. март- Дом ученика „Милутин Миланковић”
1.место – девојке екипно
3.место – дечаци екипно
1.место –девојке појединачно
2.место –девојке појединачно
1.место – дечаци појединачно
3.место – дечаци појединачно
СТОНИ ТЕНИС –-21. март – Академија Коцић-Бањица
2.место –девојчице екипно
1.место – дечаци екипно
1.место – дечаци појединачно
ОДБОЈКА –28. март – СД „Раднички “
1. место – девојке
3. место – дечаци
КОШАРКА – 24. март– СД „Раднички “
1.место –дечаци
СТРЕЉАШТВО –08. април – стрељана
3. место – девојке екипно
3. место – дечаци екипно
1. место – дечаци појединачно
МАЛИ ФУДБАЛ – 14. април – СД „Раднички“
2. место – дечаци
Од 13. до 15. маја учешће на РЕПУБЛИЧКОЈ Домијади 2022
РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКЕ ДОМИЈАДЕ 2022.
ШАХ
3.место – девојке екипно
1.место –девојке појединачно
СТОНИ ТЕНИС
1.место – дечаци екипно
3.место – дечаци појединачно
ОДБОЈКА
1.место – девојке
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КОШАРКА
2.место –дечаци
СТРЕЉАШТВО
3. место – дечаци екипно
1. место – дечаци појединачно

Предлог за идућу годину:
Трудићемо се да ученици посећују безбедне актуелне спортске манифестације и
организовати им дружења са спортистима, тренерима и новинарима, сарађивати са
спортским друштвима.
Спортско-забавни програм као један од носиоца реализације слободних активности и идуће
године ће садржати следеће групације:
- спорт ( фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис, шах, стрељаштво и пливање);
- рекреацију : пливање ,пешачке туре;
- спортско забавне манифестације - Домијада, спортски фестивали,светосавски турнир,
посета спортско рекреативним центрима, одлазак на спортске утакмице, посета сајмовима
спорта;

Наша Установа се заиста може похвалити, да су наши ученици, где год ишли, добијали
похвале за изузетно примерено понашање.
Све везано за бројне активности Васпитне службе, може се видети на сајту наше Установе.
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.
У оквиру Установе, реализована је хоризонтална сарадња - помоћника директора за
васпитни рад, координатора васпитне службе, уредника културно-образовног и забавног
програма, аниматора спортско рекреативног програма, реализатора програма, васпитача.

РЈ „БЕОГРАД“ НА КОПАОНИКУ
Радна јединица „Београд“ налази се у срцу националног парка и ски центра на Копаонику,
на самој ски стази „Мшинац“, на 1780 метара надморске висине, што је једна од најлепших
и најпожељнијих локација за одмор гостију.
Својим програмским садржајем представља јединствену васпитно-образовну установу
која кроз едукативне , спортско-рекреативне и културно-забавне садржаје , а у исто време
својим васпитним и дисциплинским радом, пружа ученицима основних и средњих школа ,
као и свим сталим гостима прилику да на најбољи начин употпуне свој боравак у нашој
установи и стекну нова знања и вештине.
Боравак у нашој установи захтева прилагођавање сатници и правилима која су прописана,
као и поштовање кућног реда. У зимском периоду обука скијања је доминантна активност,
која је обавезна за већину ученика. После скијања се кроз видео анализе теоријски указује
ученицима како дa унапреде технику скијања, одржавају различита предавања и културно
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забавне активности. У осталим периодима године , када су гости деца предшколског,
основци, средњошколци, студенти и одрасли најчешће су планинарске туре и излети у
комбинацији са културно и спортско-рекреативним саржајима који су прилагођени
захтевима и узрасту самих корисника.
Главни задатак и циљ боравка гостију у Установи је да реализујући план и програм рада
стекну искуства боравка у природи и љубав коју ће развијати током целог свог живота.
У школској 2021/22. години , примили смо прве госте почетком децембра када је почело
са радом и скијалиште и имали смо госте до половине априла када је затворен и ски центар.
Повољне климатске прилике, снежне падавине, омогућиле су да се ски школа реализује у
свим сменама током зимске сезоне. За колеге из домова организовали смо на почетку сезоне
4 дана боравка у објекту поводом отварања и такође поводом затварања ски сезоне.
Кроз различите нивое школе скијања прошло је око 600 ученика.
У јуну смо имали две смене рекреативне наставе за ученике од првог до четвртог разреда
основне школе „Васа Пелагић“ из Београда. Крајем јуна следио је спортки карате камп.
Док су у јулу гости били учесници ликовне колоније у једној смени, спортски камп „Снага
покрета“у другој смени и крајем јула покрет Извиђачи Србије.
Током следећих месеци се наставило са редовним дежурствима и одржавање дома и
припрема за долазак нових гостију и почетак следеће сезоне.
Живот и рад у нашој радној јединици спроводи укупно 21 стално запослена особа. Због
потребе посла сезонски се ангажује додатни број радника.
Структура стално запослених:
Управник
7. степен
Васпитач – рекреатор
7. степен
5 запослених
Административно - финансијски
6. степен
Економ
4. степен
Кувар
5. степен
3 запослена
Пекар
3. степен
Помоћни радник у кухињи
3.степен
2 запослена
Хигијеничарка
2. степен
3 запослена
Радници обезбеђења и домари
4.степен
4 запослена
Вешерка
2. степен
Конобар
3. степен

-

Потребни сезонски радници:
Шанк
2 запослена
Конобар
3 запослена
Кухиња
3 запослена
Собарице
4 запослена
Извештај о боравку гостију, као и број остварених ноћења у РЈ“Београд“на Копаонику за
школску 2021/22. годину приложила је служба резервација
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ИЗВЕШТАЈ О БОРАВКУ ГОСТИЈУ У РЈ "БЕОГРАД" НА КОПАОНИКУ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/22 г.

ИЗВЕШТАЈ О БОРАВКУ ГОСТИЈУ У РЈ "БЕОГРАД" НА КОПАОНИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 г.
ПЕРИОД БОРАВКА

КОРИСНИК

ученици/ ноћења
09-12.12.2021.год Дом Бранково коло
0
0
Дом Јелица М.
0
0
Дом Ангелина К. Гина
0
0
Дом Милутин М.
0
0
Дом Патријах Павле
0
0
Дом Лесковац
0
0
Дом Крагујевац
0
0
Дом Књажевац
0
0
Дом Свилајнац
0
0
Дом С. Митровица
0
0
Дом Сурдулица
0
0
Дом Ћуприја
0
0
Дом Врање
0
0
Дом Прокупље
0
0
Дом Сомбор
0
0
Тур. Орг. Аеро турс
0
0
Дом Апатин
0
0
Милић Ловрић
0
0
Петар Поповић
0
0
Дом Ниш
0
0
Ученички центар Бг.
0
0
ОСТАЛО
0
0
0
0
ученици/ ноћења
12.12-19.12.2021.год Ел. школа Земун
12
84
Хемијска школа- Зор. Јокс
18
126
Снага Покрета
31
217
Остали
0
0
61
427

БРОЈ КОРИСНИКА
остали/ ноћења
1
3
3
9
1
3
3
9
5
15
7
21
9
18
2
6
5
15
4
12
2
2
2
6
2
6
5
15
1
3
2
4
1
3
1
3
4
12
6
18
18
46
0
0
84
229
остали/ ноћења
1
7
4
28
0
0
0
0
5
35

УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
гратиси/ ноћења
0
0
1
3
0
0
3
9
0
0
1
3
0
0
3
9
0
0
5
15
0
0
7
21
0
0
9
18
0
0
2
6
0
0
5
15
0
0
4
12
0
0
2
2
0
0
2
6
0
0
2
6
0
0
5
15
0
0
1
3
0
0
2
4
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
4
12
0
0
6
18
0
0
18
46
0
0
0
0
0
0
84
229
гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
1
7
14
98
1
7
22
154
2
14
33
231
0
0
0
0
4
28
69
483

19.12.-26.12.2021. Еко тим Апатин
Специал травел
Пл клуб 11. април
Остали

ученици/ ноћења
34
238
39
85
11
77
1
7
85
407

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
7
29
7
29

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
36
252
0
0
39
85
0
0
11
77
0
0
8
36
2
14
94
450

26.12.-02.01.2022. СУ Развијалиште
СУ Олимпик С
Остали

ученици/ ноћења
13
91
48
336
7
48
68
475

остали/ ноћења
0
0
0
0
10
67
10
67

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
1
7
14
98
3
21
51
357
0
0
17
115
4
28
82
570

02.01.-09.01.2021. СУ Олимпик С
ОК Младост
ПСК Старт
СШ Лукијан Мушицки
Олимпик С. Митровица
Остали

ученици/ ноћења
24
168
16
112
24
168
24
168
36
560
0
0
124
1176

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
6
22
5
14
11
36

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
26
182
1
7
17
119
2
14
26
182
2
14
26
182
3
70
45
652
0
0
5
14
10
91
145
1331
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ученици/ ноћења
11
77
11
77
19
133
23
161
21
147
35
245
4
28
124
868

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
1
7
12
84
0
0
11
77
1
7
20
140
4
28
27
189
2
14
23
161
3
21
38
266
0
0
4
28
11
77
135
945

ученици/ ноћења
24
168
24
168
24
168
19
133
27
189
0
0
118
826

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
12
2
12

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
26
182
2
14
26
182
2
14
26
182
1
7
20
140
2
14
29
203
0
0
2
12
9
63
129
901

23.01.-30.01.2022. СФУ Калимеро
ДИФ
Остали

ученици/ ноћења
23
161
96
677
0
0
119
838

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
1
7
24
168
8
56
104
733
0
0
0
0
10
70
128
901

30.01.-06.02.2022. Ваљевска гимназија
ПК Латино денс
ДИФ
Остали

ученици/ ноћења
24
166
12
84
67
469
0
0
103
719

остали/ ноћења
0
0
0
0
5
35
0
0
5
35

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
26
180
1
7
13
91
6
42
78
546
0
0
0
0
6
56
117
817

ученици/ ноћења
29
203
74
509
11
77
5
35
119
824
ученици/ ноћења
17
119
14
98
16
112
30
210
6
39
83
578

остали/ ноћења
0
0
2
14
0
0
3
21
5
35
остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
17
99
17
99

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
31
217
6
42
82
619
1
7
12
84
0
0
8
63
9
63
133
983
гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
1
7
18
126
1
7
15
105
1
7
17
119
2
14
32
224
0
0
23
106
5
35
105
680

09.01.-16.01.2022. OK Авала
СУ Истраживач
ПСК Старт
Снага покрета
СУ Развијалиште
Олимпикс С. Митровица
Остали

16.01.-23.01.2022.

СУ Полис
ОК Барајево
Пл клуб 11. април
ПК Три делфина
Хеихо
Остали

06.02.-13.02.2022. IX београдска гимназија
ДИФ
КК Кинг
Остали

13.02.-20.02.2022.

АЦ Врњачка Бања
ОК Дунав
РК Јуниор
СУ Полис
Остали

20.02.-27.02.2022.

Удружење педагога
Џудо клуб Џудока
XIV београдска гимназија
Остали

ученици/ ноћења
18
122
47
327
40
280
0
0
105
729

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
20
136
4
28
51
355
3
21
43
301
0
0
0
0
9
63
114
792

27.02.-06.03.2022. Александар Стојановић
Розе Вуксановић
ОК Црњански
XIV београдска гимназија
Александар Поповић
Остали

ученици/ ноћења
24
158
19
133
16
112
25
175
37
259
5
35
126
872

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
2
14

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
26
182
1
7
20
140
1
7
17
119
1
7
26
182
3
21
40
28
1
7
3
42
9
63
132
693
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06.03.-13.03.2022. Весна Ракић
IX бг. Гимназија
Гимназија Креативно перо
Остали

ученици/ ноћења
28
197
28
196
16
112
1
7
45
316

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
8
46
8
46

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
30
211
2
14
30
210
1
7
17
119
0
0
9
53
3
21
86
383

13.03.-20.03.2022. Девета бг. гимназија
Дарко Петровић
КК Кинг
Александра Радмановић
Остали

ученици/ ноћења
24
164
38
266
19
133
39
273
3
21
123
857

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
3
21
3
21

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
26
178
3
21
41
287
1
7
20
140
3
21
42
294
0
0
6
42
9
63
135
941

ученици/ ноћења
31
214
49
335
24
168
0
0
104
717

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
2
14
2
14

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
33
228
0
0
49
335
2
14
26
182
0
0
2
14
4
28
110
756

ученици/ ноћења
21
147
14
96
33
232
10
70
0
0
78
545
ученици/ ноћења
0
0
0
0
ученици/ ноћења
66
396
0
0
66
396

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
2
0
остали/ ноћења
0
0
0
0
остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
2
14
23
161
1
7
15
103
2
14
35
246
0
0
10
70
0
0
2
4
5
35
85
584
гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
23
46
23
46
26
46
23
46
гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
5
30
11
426
0
0
0
0
5
30
11
426

Луи травел
Ентеријер Брашић Лух

ученици/ ноћења
112
666
3
7
115
673

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
10
60
122
726
0
0
3
7
10
60
125
733

Карате клуб Кинг
Латино денс

ученици/ ноћења
98
676
8
56
106
732

остали/ ноћења
0
0
2
14
2
7

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
10
70
108
746
0
0
10
70
10
70
118
816

ученици/ ноћења
Сликарски камп Смедерево 39
229
Снага покрета
15
105
106
732

остали/ ноћења
0
0
0
0
0
0

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
3
18
42
247
2
14
17
119
5
32
59
366

Одред Извиђача
Остали

ученици/ ноћења
60
420
1
3
61
423

остали/ ноћења
6
42
1
3
7
45

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
5
30
71
497
0
0
2
6
5
30
73
503

Подружица мате. Ваљево
Удржење Србија за младе
Остали

ученици/ ноћења
86
589
12
84
1
7
99
680

остали/ ноћења
0
0
0
0
3
21
3
21

гратиси/ ноћења УКУПНО КОРИСНИКА УКУПНО НОЋЕЊА
7
49
93
638
0
0
12
84
0
0
4
28
7
49
109
750

20.03.-27.03.2022.
Трећа бр. гимназија
Нурдор
СК Коцкица
Остали

27.03.-03.04.2022.
СК Морава
СК Морава
Сингидунум
ШОСО Свети Сава
Остали
08.04.-10.04.2022.
Остали
12.06.-18.06.2022.
Луи травел

18.06.-24.06.2022.

25.06.-02.07.2022.

02.07.-09.07.2022.

16.07.-23.07.2022.

14.08.-21.08.2022.
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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 и библиотекара, у
складу са законом и према Годишњем плану и програму васпитног рада Установе. У
оквиру васпитне службе од ове школске године функционише и сегмент за
организацију културних и спортских активности и он је обављао је послове и задатке
организације и реализације културно-образовних и спортско-забавних програма,
према Годишњем плану и програму васпитног рада Установе

Извештај о раду Службе јавних набавки и комерцијале
Током школске 2021/2022. године, Служба јавних набавки је планирани обим послова и
активности обављала, у највећој мери, у складу са усвојеним Плановима набавки за
предметне 2021. и 2022.годину.
Од значајнијих набавки истичемо успешно спроведене отворене поступаке јавних
набавки намирница у 2021. и 2022.години и закључене уговоре за снабдевање домова
неопходним добрима за припрему ученичких оброка.Од планираних и спроведених
поступака јавних набавки радова истичемо:Санацију унутрашњих инсталација
ученичких домова; Покривање кровних површина и санацију фасаде на објекту
ученичког дома на Копаонику; Изградњу летњиковца, теретане на отвореном и
реконструкцију терена у дому „Змај“ и Покривање кровних површина и санација фасаде
на објекту ученичког дома на Копаонику.
Истичемо и успешно спроведене следеће поступке јавних набавки добара и услуга:
Намирнице за припрему хране; Дератизација, дезинфекција и дезинсекција;
Конзервисано воће и поврће; Кухињске машине и опрема за припрему хране и машине
за прање и сушење постељине у ученичким домовима; Намештај за ученичке домове;
Текуће поправке и одржавање расхладних,термичких и других електромеханичких
уређаја и апарата; Месо, месне прерађевине и риба; Животне намирнице, прехрамбени
производи и роба широке потрошње; Противклизне траке; Пића и напици за дом на
Копаонику; Стационарни дизел агрегат; Одржавање и поправке кухињских машина типа
„Winterhalter“; Пројектна документација; Материјали и резервни делови за текуће
поправке и одржавање инсталација, опреме и објеката ученичких домова; Радна и
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заштитна одећа и обућа; Радна и заштитна обућа и Млеко и млечни производи.
Поред наведених, по обиму и вредности, најзначајнијих јавних набавки које су
спроведене током школске 2021/2022 године истичемо да су са успехом реализоване и
друге јавне, као и набавке изузете од примене ЗЈН, све у складу ЗЈН и усвојеним
Плановима набавки за назначени календарски период.
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.
Извештај о раду Службе исхране
Током школске 2021/22 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 Васпитном 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.
Почевши од прве половине маја 2022. године у радним јединицама Петар
Драпшин и Змај нудимо услугу доручка на бази шведског стола.
На основу искуства из претходних година из радних јединица Карађорђе и Београд на
Копаонику у којима имамо ту врсту услуге за доручак, дошли смо до закључка да нам
је ова врста услуге квалитетнија и економски исплатљивија.
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Сходно техничким и финансијским могућностима настојаћемо да и у преостале две
радне јединице Алекса Дејовић и СтеванЧоловић у скорије време уведемо услугу
доручка на бази шведског стола.
Извештај о раду Службе техничког одржавања
Служба техничког одржавања, је током претходне школске године обављала послове
техничког и текућег одржавања објеката, електричних, водоводних, канализационих и
грејних инсталација, одржавања и поправки професионалних машина и уређаја за кухињу,
инвентара, возног парка и информационих система (видео надзор, телекомуникационе везе,
тв апарати и слично), одржавање дворишта радних јединица, 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
На основу усвојеног Закона о Буџету Републике Србије за 2022.годину ( Службени Гласник
Републике Србије, број 99/2016) и опредељених апропријација од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, служба финансијско рачуноводствених послова
сачинила је предлог Финансијског плана Ученичког центра који је усаглашен са Планом
јавних набавки Установе, а који садржи пренете обавезе из претходне године. Разматран је
на састанку са директором, замеником директора и помоћником директора за економскофинансијске послове и на основу тога сачињена је коначна верзија Финансијског плана за
2022.годину, који је усвојен од стране Управног одбора Ученичког центра Београд.
У
складу
са
одредбама
Уредбе
о
буџетском
рачуноводству
и
Плавилника о извршењу буџета („Службени гласник РС“, бр. 83/2010), као и
Финансијским планом Ученичког центра 2022. годину, служба је планирала обавезе плаћања
за наредни месец и до 9. у месецу достављала Министарству просвете, науке и технолошког
развоја исте. Трошкови по економским класификацијама смо усклађивали са износом
фактуре која се шаље ресорном министарству. До 9-ог у месецу смо обављали планскоаналитичке послове и у посебну апликацију ИФИСУП уносили планиране износе плаћања за
наредни месец. Приликом обраде рачуноводствене документације утврђујемо се суштинска
и рачунска исправност документације која се након потврде надлежне службе или радне
јединице да је услуга извршена у складу са уговором, или роба примљена, уноси у интерни
рачуноводствени софтвер.
Припрема
документације
за
обрачун
зарада
запослених
подразумева:
припрему документације зарада за редован рад за 218 стално запослених као и запослених по
уговору о Привремено повременим пословима, запосленима по уговору на одређено време
на замени
или по основу повећаног обима посла,
са порезима и
доприносима; припрему документације за обрачун накнада за боловања и друга
одсуства; припрему документације за обрачун прековременог рада за запослене који су тај
рад остварили; припрему документације за уплату превоза за долазак и одлазак с посла;
контролу путних налога и исплата дневница и путних трошкова службених путовања у
земљи и иностранству. Вршиле су се и остале уплате и исплате - солидарне помоћи за
боловање дуже од три месеца, солидарна помоћ за рођење детета, новогодишњи пакетићи за
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децу. Током школске 2021./2022. године, овај процес се одвијао благовремено, плате и друга
примања запослених су добро испланирани, обрачунати и исплаћени.
Служба се интезивно бавила новинама које у току буџетске 2022. године ступају на снагу и
то новина у обрачуну зарада за запослене која ће се примењивати од новембра 2022. године,
а која између осталог, подразумева обрачун зарада преко софтверског решења ИСКРА. У
складу са тим имали смо обавезу да до 12. јула 2022. године припремимо податке о
запосенима и да извршимо миграцију истих у Централни информациони систем за обрачун
зарада који ће се примењивати од новембра месеца 2022. године.
Послови извршења буџета: У складу са одобреним квотама Финансијског плана и уз
одобрење директора вршили смо припрему за плаћање преузетих обавеза, а на основу
уговора добијених из службе за јавне набавке. Захтеви за плаћање преузетих обавеза са
оригиналном документацијом чувају се у финансијско рачуноводственој служби у којој су
припремљени и обрађени до тренутка плаћања, након чега се достављају на књижење уз
штампани извод.
Финансијско-рачуноводствена служба је у току школске 2021/2022 године вршила измену
финансијског плана и то једну измену за 2021. и једну за 2022. годину.
Од 01.05.2022. године почела је примена Закона о електронском фактурисању где је систем
електронскихг фактура софтверско решење Пореске управе, који се користи за слање
потраживања другим правним лицима, где се врши издавање, пријем и чување електронских
фактура и као и евидентирање ПДВак и од тог датума смо почели да радимо на порталу ефактура.
Такође, од 01.05.2022. године почела је и примена новог Закона о фискализацији и тиме нам
је уведена је и обавеза издавања фискалног рачуна за уплате ученика за услугу смештаја и
исхране ученика, иако је пслобођена ПДВа. Интезивно смо се трудили заједно са
представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја да на састанцима са
представницима Министарства финансија и Пореске управе издејствујемо ослобађање од
поменуте обавезе, али без успехa. Као образложење смо добили да они желе да прате промет
услуга, а не само ПДВ-а, иако је сврха фискализације праћење ПДВ-а. Наша установа је била
координатор за комплетан ученички стандард, па смо били ангажовани на прикупљању и
давању информација свим установа из система у Републици Србији како би и они на време
одрадили све што је неопходно и почели са применом Закона у што краћем року.
Такође, у току буџетске 2022. године почеле су припреме и састанци са представницима
Управе за Трезор, а у вези увођења новог система извршења буџета у апликацији СПИРИ.
Запослени на попуни капацитета у оквиру Финансијско-рачуноводствене службе су радили
на попуни капацитета радне јединице „Београд“ на Копаонику, како у току зимске сезоне
која је трајала до краја марта месеца, тако и на попуни капацитета у току летње сезоне. Летња
сезона је почела са радом 12. јуна и капацитети су били попуњени, у току јула месеца
попуњеност је била 50%, а у току августа смо имали једну смену у периоду од 14. до 21.
августа. Такође, и радне јединице у Београду су од почетка распуста радиле као хостел, где
су у радној јединици Карађорђе поред два апартмана биле на располагању и 10
категоризованих соба, као и и у радној јединици „ Петар Драпшин“. Поред категоризованих
соба и апартмана и остали капацитети су коришћени за потребе хостела и то углавном за
организоване групе гостију.
Руководилац финансијско рачуноводствених послова
Милена Јовановић
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Извештај о раду Службе за правне, кадровске и административне послове
У школској 2021/2022. години у Служби за правне, кадровске и административне
послове обављали су се послови и задаци дефинисани Правилником о организацији и
систематизацији послова.
Током школске године, у Служби су се обављали следећи послови:
➢ праћење и примена законске регулативе која се односи на делатност Ученичког центра
Београд 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 васпитно-дисциплинске мере;
➢ припреме седница Управног одбора (израда позива, записника, одлука и остале
документације);
➢ израда општих аката (правилници) и усклађивање истих са законском регулативом,
сарадња са Службом техничког одржавања ради измене и допуне Плана заштите од
пожара;
➢ 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;
➢ Израда уговора о делу, ауторских уговора, везано за организацију Републичког
такмичења Домијада 2022. године ;
➢ пријем поште, експедовање исте и завођење различитих врста докумената за све
стручне службе;
➢ 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: обука у области спречавања корупције и јачања интегритета и сл.);
➢ решавање имовинско-правних односа за објекте установе (припрема различитих врста
дописа за Републичку дирекцију за имовину, Службу катастра, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Дирекцију за грађевинско земљиште и
изградњу Београда и сл.);
➢ правни и технички послови везани за функционисање Синдикалне организације
установе.
Самостални извршиоци
Послови и задаци који се не обављају преко радних јединица или служби обављани су
преко самосталних извршилаца. Самостални извршиоци у Установи су: заменик
директора и помоћници директора.
Заменик директора ради изузетно сложене послове по налогу директора.
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