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О школи

• Средња школа „Краљица Јелена“ у Рашки је образовно-васпитна установа која постоји процесом континуитета већ

74 године. Школа је почела са радом 1948. године, као Школа за квалификоване раднике. Затим, 1963. године је

преименована у Школа ученика у привреди. Од 1978. егзистира у саставу образовног центра. 1991. године

самостално постоји под називом „Машинска школа“, све до 2017. године, када мења име у Средња школа „Краљица

Јелена“. Једина је школа у Србији која носи име ове веома значајне жене у српској историји, Јелене Анжујске.

• Рад школе је организован према правилницима о плану образовања за средње стручне школе за трећи и четврти

степен, за образовање ученика трећег и четвртог степена подручја рада машинство и обрада материјала, од 1997.

године угоститељско-туристичког подручја рада, а од 2008. и економије, права и администрације.

• Школска зграда је изграђена 1976. године са учионицама, радионицама, кабинетима, као и осталим просторијама,

којима располаже ова установа и који доприносе бољем образовању. Школа је учествовала са 24% учешћа у

изградњи спортске хале у којој се одвијајају часови физичког васпитања.

• Ради што боље наставе, школа има добру сарадњу са осталим школама. Размена наставних средстава, као и

кадрова, доприносе квалитетном образовању.



Колектив 
• Трикош Марија директор, наставник енглеског језика

• Андрић Ранка - секретар

• Бачанин Јелена - радник за одржавање хигијене

• Вучетић Марија - наставник математике

• Вељковић Јелена - наставник географије

• Веселиновић Бојана - наставник економске групе предмета

• Гвоздовић Марица - наставник биологије

• Деспотовић Светлана - наставник физичког васпитања

• Драгојловић Јелена - наставник енглеског језика

• Драшковић Снежана - наставник туристичке групе предмета

• Драшковић Стефан - наставник туристичке групе предмета

• Дрманац Славица - наставник туристичке групе предмета

• Дукић Ненад - наставник верске наставе

• Ђековић Лука - наставник куварства

• Ђоровић Марко - наставник физичког васпитања



• Зечевић Борко - наставник историје уметности

• Јекић Срећко - наставник машинске групе предмета

• Караџић Јелица - наставник економске групе предмета

• Каровић Младеновић Катарина - наставник економске групе предмета, благајник

• Коматина Соња - педагог

• Костић Иван - наставник машинске праксе

• Кошанин Јелена - наставник куварства и практичне наставе

• Крсмановић Радољуб - наставник географије

• Кучевић Чедомир - наставник рачунарства и информатике

• Маричић Радољуб - наставник историје

• Медаревић Александар - наставник туристичке групе предмета

• Милићевић Милан - наставник машинске групе предмета

• Мишовић Ана – наставник хемије

• Недовић Весна – наставник руског језика и библиотекар

• Павловић Ивана- наставник социологије

• Пајовић Бојан – наставник српског језика и књижевности

• Пантовић Снежана - наставник физичког васпитања



• Пејић Радован – техничар информационих технологија за инвест. и технич. одржавања уређаја и опреме

• Пендић Мирка - радник за одржавање хигијене

• Пендић Мирко – наставник права грађана

• Перишић Зоран – наставник математике

• Перишић Јелена - наставник српског језика и књижевности

• Петровић Гордана - радник за одржавање хигијене

• Петровић Раденко - домар, мајстор одржавања

• Поповић Милена – наставник психологије

• Премовић Бранко - наставник историје

• Премовић Данка - наставник куварства и практичне наставе

• Премовић Иван - наставник рачунарства и информатике

• Радојковић Марија –наставник филозофије

• Радосављевић Миливоје - домар, мајстор одржавања

• Рајовић Миросава - наставник куварства и практичне наставе

• Раковић Вељко - наставник економске групе предмета

• Раковић Славка - радник за одржавање хигијене

• Самчевић Филип - наставник математике



• Савковић Бисерка - радник за одржавање хигијене

• Симовић Александар - наставник географије

• Сочанац Бранкица  - наставник математике

• Сретеновић Душица - наставник географије и библиотекар

• Станчић Велиша - радник за одржавање хигијене

• Терзић Марија - наставник куварства

• Тодоровић Весна - наставник српског језика и књижевности

• Цвејовић Слађана - шеф рачуноводства

• Цветић Бранка - наставник биологије

• Читлучанин Сузана - наставник енглеског језика 



Ученици

• Данас школа има 332 редовних ученика. Бројчано стање ученика условљено је планом уписа, које је прописало

Министарство просвете. Број група условљен је наставним програмима за образовне профиле, који захтевају поделу

одељења на две групе за извођење вежби и блок наставе. За ученике са потешкоћама у развоју ангажовани су лични

асистенти, као помоћ при кретању и учествовању у редовним активностима.

• У школској 2021/2022. години у Средњој школи „Краљица Јелена“ у Рашки остварени су планови и програми за 6

образовних профила у трогодишњем и четворогодишњем трајању:

• аутомеханичар (трогодишњи)

• кувар (трогодишњи)

• конобар (трогодишњи)

• туристичко-хотелијерски техничар (четворогодишњи)

• економски техничар (четворогидишњи)

• техничар машинске енергетике (четворогодишњи)



Разред и
одељење

Образовни профил Број ученика

I-1 Туристичко – хотелијерски техничар 30

I-2 Економски техничар 27 (1 ИОП 2)

I-3 Кувар 17 (2 ИОП 2)

II-1 Туристичко – хотелијерски техничар 26 (2 ИОП2 )

II-2 Економски техничар 30

II-3 Кувар 25 (2 ИОП2 )

II-4 Аутомеханичар 15 (3 ИОП 2)

III-1 Туристичко – хотелијерски техничар 24 (1 ИОП 2)

III-2 Економски техничар 25

III-3 Техничар машинске енергетике 20 (2 ИОП 2)

III-4 Кувар - конобар 23 (3 ИОП 2)

IV-1 Туристичко – хотелијерски техничар 30

IV-2 Економски техничар

30

РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

Редни број Образовни профил

1. Погонски техничар машинске обраде

2. Машински техничар за компјутерско
конструисање

3. Бравар

4. Туристички техничар

5. Туристичко-хотелијерски техничар

6. Кувар

7. Економски техничар

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Доквалификација, преквалификација, промена статуса ученика

и упис ученика старијих од 17 година.



Опремљеност школе и сарадње

• Поред учионица, школа располаже са кабинетима, радионицама, рестораном, кухињом, као и школском библиотеком.

• Такође, школа поседује два кабинета информатике, са 36 рачунара, приступ интернету, савремени сервер, штампаче,

скенере, интерактивну таблу, као и остала савремена наставна средства.

• Школа има и опремљену кухињу, где се изводи настава куварства са практичном наставом. У склопу установе је и

кабинет услуживање са пратећом опремом. Такође, поседује и кабинет за извођење наставе за економске техничаре, као

и кабинет за извођење наставе за туристичко-хотелијерске техничаре.

• Ради што квалитетнијег школовања практична настава се одвија и ван установе. Школа већ годинама успешно сарађује

са фирмама, хотелима, као и другим установама, који доприносе квалитетној пракси. Установа има потписане уговоре о

сарадњи са ТА „Петра травел“ из Рашке, ТО „Рашка“ из Рашке, Туристичка агенција ,,Хармонија`“ из Рашке MGM

Invenstments „Олга Дедијер“ са Копаоника, „Караван 123“ из Беоца, „ЈАТ апартмани“ – Копаоник „MK Mountain Resort”

– Копаоник, УТР „Јагњило 1986“ из Рашке, Аутосервис Full Gas DV 2019 из Рашке, Nautec servis из Рашке, Аутосервис

„Славиша“ из Рашке, „Аутосервис Зечевић“ из Рашке, Ауто центар „Ћурчић“ из Рашке, К.А. „Pegasus 2014“ из Рашке и

др.

• Школа се кроз културне и јавне програме активно укључује у обележавање важних датума. Отворена је за све културне

и спортске манифестације. Годинама успешно сарађује са локалном самоуправом, локалним медијима, Војском Србије,

Центром за културу „Градац“, са сестринством манастира Градац, Еко-клубом „Зелени путокази“, општинском

организацијом Црвеног крста, „Канцеларијом за младе општине Рашка“ и другим установама које доприносе квалитету

рада школе.



• Што се тиче ваннаставне активности школа организује екскурзије за ученике, обиласке сајмова аутомобила, књига,

туризма, као и матурске вечери.

• Поред редовних обавеза у школи постоји традиција прослава: Дана школе (9. новембра), Нове године, Светог Саве...

• Ученици наше школе су редовни даваоци крви Завода за трансфузију крви.

• Школа је за Дан општине 2008. године добила НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ за 60 година успешног рада.

• Ученици су својим понашањем на часовима, али и на одморима показали примерно владање. У школи се поштују

правила понашања. Добро дежурство наставника и примерно понашање ученика доприносе квалитетном образовању и

васпитању.

• Добра сарадња у колективу и међуљудски односи доприносе стварању позитивне радне атмосфере.

• Верујемо да ћемо и даље успешно обављати васпитно-образовни процес.

Још која реч о школи



Чланови стручних тимова за школску 2021/2022.
годину

• ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

• Састављен је од руководилаца Стручног већа, стручних актива и представника стручних сарадника.

Именује га Наставничко веће, а за ову школску годину именован је на седници одржаној 28. 08.2020. године.

•

• Чланови Педагошког колегијума:

•

1. Марија Трикош, директор - председник,

2. Соња Коматина, педагог,

3. Бојан Пајовић, председник стручног већа наставника српског језика икњижевности,

4. Марија Вучетић, председник стручног већа наставника математике и информатике,

5. Марко Ђоровић, председник стручног већа наставника природних наука,

6. Борко Зечевић, председник стручног већа наставника друштвених наука,

7. Александар Медаревић, председник стручног већа наставника економске итуристичке групе предмета

8. Јелена Драгојловић, председник стручног већа наставника страних језика,

9. Данка Премовић, наставник куварства,

10. Срећко Јекић, председник стручног већа наставника машинске струке,

11. Марица Гвоздовић, председник стручног актива за развојно планирање.



АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

•

• Актив за развојно планирање именује Школски одбор. Чланови тима за развојнопланирање за школску 2021/2022. год. су:

1. Марија Трикош, директор,

2. Соња Коматина, педагог,

3. Чедомир Кучевић, наставник рачунарства и информатике,

4. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета,

5. Марица Гвоздовић, наставник биологије -руководилац тима,

6. Зоран Симовић, представник локалне заједнице,

7. Представник Савета родитеља – Наташа Точиловац,

8. Представник ученичког парламента – Милена Којовић .

•

• ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

• Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног

актива за развој Школског програма је именовало Наставничко веће.

1. Снежана Драшковић- руководилац тима,

2. Славица Дрманац, наставник економско –туристичке групе предмета,

3. Александар Медаревић, наставник туристичке и економске групе предмета,

4. Милан Милићевић, наставник машинске групе предмета,

5. Сузана Читлучанин, наставник енглеског језика,

6. Соња Коматина, педагог .



•

• ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

•

1. Милена Поповић, наставник психологије,

2. Соња Коматина, педагог - руководилац тима

3. Ненад Дукић, наставник верске наставе,

4. Бранко Премовић, наставник историје,

5. Стефан Драшковић, наставник економско- туристичке групе предмета,

6. Миросава Рајовић, наставник практичне наставе,

7. Иван Костић, наставник практичне наставе.

• ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И

• ЗАНЕМАРИВАЊА

•

1. Марија Трикош, директор,

2. Соња Коматина, педагог,

3. Марко Ђоровић, наставник физичког васпитања,

4. Милена Поповић, наставник психологије,

5. Ранка Андрић, секретар школе - руководилац тима,

6. Срећко Миловић, школски полицајац,

7. Зоран Симовић, представник Локалне самоуправе,

8. Драгица Петровић, родитељ.



•

• ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

•

1. Марија Трикош, директор,

2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима,

3. Бранко Премовић, наставник историје,

4. Чедомир Кучевић, наставник рачунарства и информатике,

5. Јелица Караџић, наставник економске групе предмета,

6. Снежана Драшковић, наставник економско-туристичке групе предмета,

7. Представник Савета родитеља – Александар Вукадиновић,

8. Представник ученичког парламента – Богдан Милосављевић.

•

•

• ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ:

•

1. Марија Трикош, директор,

2. Соња Коматина, педагог – руководилац тима,

3. Јелена Кошанин, наставник куварства,

4. Иван Премовић, -наставник рачунарства и информатике,

5. Иван Костић, наставник практичне наставе.



•

• ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

•

1. Весна Недовић, одељењски старешина IV-1,

2. Мирко Пендић, одељењски старешина IV-2,

3. Чедомир Кучевић, одељењски старешина III-4,

4. Соња Коматина, педагог школе.

• ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

1. Марија Трикош, директор,

2. Соња Коматина, педагог,

3. Снежана Драшковић, руководилац тима,

4. Марко Ђоровић, члан,

5. Дамјан Вукашиновић, представник ученичког парламента,

6. Данка Ћурчић, родитељ,

7. Милорад Кнежевић, представник Локалне самоуправе.



•

• ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

•

1. Марија Вучетић- руководилац тима,

2. Сузана Читлучанин, члан,

3. Срећко Јекић, члан,

4. Зорица Вуловић - Савет родитеља,

5. Зоран Симовић, представник Локалне самоуправе.

•

•

• ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

•

1. Бојана Веселиновић, руководилац тима,

2. Соња Коматина, члан,

3. Александар Медаревић,члан,

4. Данка Премовић, члан,

5. Милена Ковачевић, Савет родитеља,

6. Мартина Нешовић - ученица

7. Милорад Кнежевић, представник Локалне самоуправе.

•



ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
• СЕПТЕМБАР

 Доношење Школског програма и Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.годину,
 Усвајање плана рада Школског одбора за школску 2021/2022. годину,

 Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег програма рада школе зашколску 2020/2021. годину,

 Извештај о условима за рад школе .

• ОКТОБАР

 Разматрање плана набавке наставних средстава и опреме неопходне за школу,

 Расписивање конкурса за пријем радника у радни однос .

• НОВЕМБАР

 Информације о предлогу плана уписа ученика за школску 2022/2023. годину,

 Актуелна ситуација у школи.

• ФЕБРУАР

 Усвајање извештаја директора о реализацији Годишњег плана рада школе утоку првог полугодишта,

 Усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун.

• МАРТ

 Актуелна ситуација у школи,

 Разматрање могућности за побољшање услова рада школе,

 Разматрање успеха ученика.



• АПРИЛ

 Актуелна ситуација у школи,

 Предлог именовања комисија које се формирају у току завршетка школскегодине и почетка наредне.

• МАЈ

 Актуелна ситуација у школи,

 Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама ученика и предлог планаекскурзија за следећу школску годину.

• ЈУН

 Информације о условима рада и завршетку наставне године,

 Информације о упису ученика у први разред.

• АВГУСТ

 Информације о условима рада пред почетак наставне године,

 Информације о евентуалним променама код уписа ученика у први разред.

1. Снежана Драшковић, председник ШО

2. Чедомир Кучевић

3. Весна Недовић

4. Милинко Петровић

5. Јелена Вуковић
6. Данка Ћурчић

7. Милорад Кнежевић

8. Марија Мартаћ,заменик председника ШО

9. Стефан Радуловић

Чланови Школског одбора за школску 2021/2022. годину



Важнији догађаји

Септембар



Сваке године Средња школа „Краљица Јелена“ организује свечани дочек ученика првог 

разреда. Услед пандемије COVID-19 то није било могуће у 2021. години. Под 

новонасталим околностима одржан је родитељски за свако одељење засебно. 

Одељењске старешине су својим ученицима и родитељима пожелели добродошлицу и 

међусобно се упознали, а исто тако их упознали  и са правилима школе. 



• Школска година је почела 1. септембра 2021. године. Ученици првог и трећег разреда похађају наставу 

пре подне. Ученици другог и четвртог разреда  похађају наставу поподне. Ученици мењају смену на 

месечном нивоу.  Настава у првој смени почиње у 8.00, а у другој у  14.00. Час траје 45 минута. 



Онлајн настава

• Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја настава се у периоду од 13. септембра 

до 17. септембра 2021. године реализовала онлајн (по III моделу) због епидемије Covid 19. Ученици су 

наставу пратили преко Гугл учионице.



Октобар



Настава се на основу одлуке Актива директора школа општине Рашка, због проблема са 

грејањем, одвијала на даљину коришћењем Гугл учионице у периоду од 18. 10. до 25. 10. 2021.

• Услед забране окупљања изостале су следеће планиране активности за овај месец:

• 1. Учешће на Подибарским сусретима и Немањићки дани;

• 2. Учешће у Домаћинској улици у оквиру Вашарских дана;

• 3. Посета Сајму књига у Београду.



Новембар



Литерарни конкурс „Другарство је дечје чарство“

Ученици Средње школе ,,Краљица Јелена" учествовали су на литерарном конкурсу ,, Другарство је

дечје царство", у организацији Дечјег савеза општине Рашка. Две ученице су оствариле запажене резултате на

поменутом литерарном конкурсу:

-Тамара Саковић (одељење III-1)-ДРУГО МЕСТО;

-Валетина Пановић (одељење I-2)-ТРЕЋЕ МЕСТО;

Предметни наставник и ментор је Бојан Пајовић.



„Ти се питаш“

• 23. новембра у Средњој школи „Краљица Јелена“ је реализован пројекат „Ти се питаш“.

•

•



Дигитална експедиција у Рашки 27-28.11. 2021. године.

• На иницијативу Кабинета председнице Владе Републике Србије, Ане Брнабић, и у партнерству са

организацијама USAID, Propulsion и UNDP, уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација,

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларије за информационе технологије и

електронску управу, покренута је Дигитална експедиција, караван дигиталних вештина, писмености и

безбедности који ће посетити 16 градова Србије у наредна четири месеца.

• Ученици Средње школе ,, Краљице Јелена“, заједно са својим наставником Иваном Премовићем су узели

учешће у радионицама и предавањима.

•



Школски лист

• У новембру 2021. године објављен је 4. број школског листа ,,Краљичина реч".



Децембар



Међународни дан особа са инвалидитетом

• Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележен је у Средњој школи „Краљица Јеленаˮ.

• Међународни дан особа са инвалидитетом је међународно обележавање које Уједињене нације промовишу

од 1992. године. Обележава се широм планете са заједничким циљем, а он је промовисање разумевања питања

инвалидности и подршке достојанству, правима и благостању особа са инвалидитетом. Такође, се настоји

повећати свест о предностима које се могу добити из интеграције особа са инвалидитетом у свим аспектима

политичког, социјалног, економског и културног живота.

• Школска библиотека Средње школе „Краљица Јелена“, у корелацији са српским језиком и књижевношћу, 

дала је допринос у обележавању овог датума у виду радионице под називом „Заједноˮ. Радионицу су

реализовале наставница српског језика и књижевности Весна Тодоровић и библиотекарка Душица

Сретеновић, заједно са ученицима одељења II-1. У првом делу радионице библиотекарка Душица Сретеновић

објаснила је термин особа са инвалидитетом, које врсте инвалидитета постоје, а такође и значај обележавања

Међународног дана особа са инвалидитетом

• У другом делу радионице ученици су извлачили папириће са терминима који се користе када говоримо о 

особама са инвалидитетом. Задатак ученика је био да укажу на тачност или на грешку извученог термина. 

Неке речи које чујемо о себи формирају слику о томе како видимо свој живот. Често речи знају да боле, зато се

треба увек водити изреком „Испеци па рециˮ. На крају радионице ученици су рецитовали песме које говоре о 

другарству, толеранцији, солидарности и једнакости.

• Циљ радионице је да се покаже да су све особе исте и да имају исте жеље и потребе за пажњом, љубављу, 

дружењем, игром, као и да се код средњошколаца повећа свест о свему томе.



Међународни дан особа са инвалидитетом

https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714741346083&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714741346083&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714801346077&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714801346077&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714844679406&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714844679406&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714874679403&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714874679403&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714911346066&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=111714911346066&set=pcb.111715864679304&__cft__[0]=AZWWdujccZDKV_ieTfbnUbOwJu15zrvdXx4gp5WXPczkTzbrOZtDilrJokLLnUuVQlCoDqA6_58cdjFisUQU3C4rEAy3_5gotp7AyUHpga0Ty_QHhF5eyXbF02SW1auma7t0BDyxlBTvA3oIj6DSNcHPCVbjcv_IVaFih1kdC_RqUW4GW0oB9sI9j1b_f-eWnAc&__tn__=*bH-R


Међународни дан људских права

• Људска права се базирају на идеји да људска бића имају универзална природна права, или статус, независно од правне

јурисдикције или других одређујућих фактора као што су етнидитет, држављанство и пол. Људска права су заснована на

урођеном људском достојанству и задржавају свој универзални и неотуђиви карактер.

• Међународни дан људских права обележава се свуда у свету 10. децембра и то од 1950. године на дан када је две године

раније потписана Универзална декларација о људским правима, којом је први пут у историји човечанства признато право

свих људи на „живот, слободу и сигурност“, без икаквих разлика“. Овим документом је истакнуто да су људска права

универзална и да не зависе од националне, идеолошке, социјалне и културне припадности.

• Библиотека Средње школе „Краљице Јелене“ заједно са наставницом грађанског васпитањем наставницом Маријом

Радојковић и ученицима одељења III-3 дали су свој допринос у обележавању овог датума. Час је реализован у виду

радионице. Ученици су имали задатак да сами изаберу једно људско право, затим да га презентују, а након тога да уреде

пано са правом који су представили. Један број ученика имао је задатак да представи личности који су променили свет у 

својој борби за људска права. Пано је постављен у холу школе.



Међународни дан људских права



Новитети у школи

• Свечана сала ресторана школе, као и кухиња спремни су за улазак у нови пројекат проширене делатности.



Додела признања

• Додела признања Средњој школи „Краљица Јелена“ од Института за трансфузију крви Србије.



Новогодишња атмосфера у школи

• Седница Наставничког већа, на крају првог полугодишта, одржана је у духу предстојећих празника.



Јануар



Литерарно такмичење

Ученица Средње школе ,,Краљица Јелена", Јана Николић (одељење I-2) учествовала је на литерарном

такмичењу поводом обележавања Дана Светог Саве у организацији Друштва за српски језик и књижевност

Краљево и Врњачка Бања.

На поменутом такмичењу Јана је освојила 3. место у категорији средњих школа и тако на најбољи начин

представила и школу.

Предметни наставник и ментор је Бојан Пајовић.



Посета ученику који наставу похађа онлајн

• Библиотека Средње школе „ Краљице Јелене“ заједно са Удружењем особа са инвалидитетом “Срна“ 

посетили су Лазара Котуровића, ученика Средње школе ,,Краљица Јелена". Он је ученик првог разреда, 

образовног профила кувар, али због свог инвалидитета, наставу похађа онлајн и то веома успешно. У посети

су били директорка школе Марија Трикош, педагог, одељењски старешина и предметни наставници. Посета

је била радног карактера, на основу које је утврђен ниво усвојеног градива, али и забавног карактера у виду

новогодишњег расположења. Захваљујемо се породици Котуровић на гостопримству.



Свети Сава школска слава

• Ученици Средње школе ,, Краљица Јелена" су на часовима српског језика и књижевности говорили о 

животу и раду Светог Саве и уз помоћ предметног наставника, Пајовић Бојана, све то приказали на

креативан начин.



Литерарни конкурс „Витлејемска пећина“
• Ученици Средње школе ,,Краљица Јелена" учествовали су на литерарном конкурсу
,,Витлејемска пећина".

На поменутом такмичењу ученици Средње школе ,,Краљица Јелена" остварили су запажене
резултате и велики број награда. Предметни наставник и ментор је Бојан Пајовић.

• ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ:
• ПРВО МЕСТО: Јања Шумарац (II-2),

• ДРУГО МЕСТО: Николина Јелић (I-2).
• ЛИКОВНИ РАДОВИ:

• ПРВО МЕСТО: Огњен Јаношевић (II-2),
• ДРУГО МЕСТО: Милош Вукадиновић (II-2),

• ТРЕЋЕ МЕСТО: Кристина Шаптовић (II-2).
• Предметни наставник и ментор је Бојан Пајовић.

• Награђен је и велики број ученика за креативност:
• Валентина Пановић (I-2),

• Михајло Диздаревић (I-2),
• Валентина Мутавџић (II-2),

• Анђела Андрић (III-2),
• Милена Којовић (III-2),

• Андреја Патричевић (III-2),
• Милица Максимовић (I-2),

• Јована Пејчиновић (III-2),
• Силвана Драгојловић (III-2),

• Јована Пузовић (III-2),
• Лидија Николић (IV-1).



Фебруар



Дан безбедности на интернету

• Међународни Дан безбедности на интернету се обележава 7. фебруара. Библиотека Средње школе

„Краљица Јелена“ заједно са наставником информатике и рачунарства Иваном Премовићем и ученицима

одељења I-1, образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, овај датум су обележили у виду

интерактивне радионице. У уводном делу часа ученица Анђела Андрић из одељења III-2 кроз презентацију је

представила предности и мане интернета.

• Обележавање овог датума има за циљ да подигне свест и знање о томе како интернет треба безбедно

користити.

• У другом делу радионице ученици су причали своја искуства у коришћењу интернета. Скоро сви започињу

и завршавају дан користећи интернет преко неке од платформи као што су мобилни телефон, компјутер, 

таблет, смарт ТВ.

• Наставници су указали на ризике са којима се сусрећемо на интернету, где могу да буду угрожена наша

приватност и репутација, опљачкан наш новац на банкарским рачунима, онеспособљен наш рачунар, 

злоупотребљене наше фотографије. Најчешће су угрожене осетљиве категорије као што су деца и млади, где

могу бити изложени дигиталном насиљу, нарочито на друштвеним мрежама и разним врстама злупотребе.

• Интернет технологије јесте нешто што заслужује пажњу родитеља , тако и школе.



Дан безбедности на интернету



Међународни дан против вршњачког насиља

• У Средњој школи „Краљица Јелена“ у сарадњи са школском библиотеком обележен је Међународни дан

борбе против вршњачког насиља, који је познат и као Дан розе мајица и обележава се последње среде у 

фебруару. Назив потиче из приче о канадском дечаку, који је 2007. године дошао у школу са розе мајицом на

себи и због те мајице је претрпео ругање, вербално и физичко насиље својих вршњака. Дечак је розе мајицу

обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. У знак подршке, његови другари су дошли у школу

обучени у розе мајице. Остали ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе мајице, које су тако

постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама широм света.

• Школска библиотека је организовала радионицу са ученицима одељења I-3, образовни профил-кувар. 

Радионица се састојала од уводног дела библиотекарке Душице Сретеновић, која је причала о настанку

симбола и о значају обележавању овог датума. У интеракцији са ученицима који су наводили шта за њих значи

вршњачко насиље и да ли су они лично или некога кога познају доживели вршњачко насиље.

• У другом делу радионице педагог школе Соња Коматина је одржала предавање о вршњачком насиљу, 

објаснивши које врсте насиља постоје, како поступити кад дође до насиља и коме се обратити. Истакла је и 

значај толеранције, емпатије и различитости које треба свако да поседује.



Међународни дан против вршњачког насиља



Национални дан књиге

• Национални дан књиге у Србији се обележава сваке године -28. фебруара. Друштво школских библиотекара Србије

организује акцију "Читајмо гласно", која се ове године обележава пети пут. Библиотека Средње школе ,,Краљица Јелена" 

се придружила овој акцији. Ученици одељења III-2 заједно са библиотекарком Душицом Сретеновић и наставником

српског језика и књижевности Бојаном Пајовићем посетили су Градску библиотеку у Рашки. Ученици су гласно казивали

омиљене стихове, цитате из богате збирке књига Градске библиотеке, а такође су говорили и своје стихове. Читање је

почело у 5 до 12 часова, што симболично представља да је крајње време да се окренемо неговању читања књиге, али и 

културе уопште. Читање је настављено и у градском парку.



Март



Колачићи среће

• Не брини, буди срећан! 

• Уједињене нације су 20. марта 2011. године прогласиле Међународни дан среће, а овог дана стиже и пролеће , и то је

довољан разлог за срећу, али и за позитивну енергију.

• Циљ обележавања овог датума је да се повећа свест о важности потраге за срећом и добробити светског

становништва с обзиром на то да је потрага за срећом основни људски циљ.

• Обележавање овог датума у нашој школи протекло је у позитивној атмосфери. Библиотека Средње школе „Краљице

Јелене“ је осмислила, док су ученици одељења III-3 (образовни профил кувар) са наставницом Данком Премовић

припремили колачиће среће, који су у себи садржали поруку о срећи. Жеља им је била да ученике и запослене у школи

засладе и да им мотивационим порукама улепшају дан, у чему су и успели. Циљ ове активности је био да нас подсети

да срећа није у материјалним стварима, већ у породици, пријатељству и емоцијалном благостању. Стално смо у 

потрази за срећом. Међутим, већина нас није ни свесна колико је срећна због најобичнијих ситница у свакодневном

животу. И зато- не брини, буди срећан јер-

• СРЕЋНИ ЉУДИ НЕ БРИНУ, ЈЕР ЗНАЈУ ДА СЕ 90% СВАКОДНЕВНИХ БРИГА НЕ ОСТВАРУЈЕ.





Међународни дан матерњег језика

• Међународни дан матерњег језика, био је повод да наставница српског језика и књижевности Весна

Тодоровић, у сарадњи са Школском библиотеком Средње школе „Краљица Јелена“, у одељењу II /1 

организује час посвећен нашем матерњем језику и његовој важности. Час је започет уводном речју о 

матерњем језику који се самим својим називом одређује – матерњи, језик којим говори мајка, онај који прво

научимо, уз помоћ којег учимо и мислимо, са којим се идентификујемо. Кроз почетну асоцијацију, а затим

игре „Није – него“, „Скраћенице“ и „Како ја негујем матерњи језик“, ученици подељени у две групе

надметали су се у томе ко боље познаје српски језик и његова правила, како се матерњи језик негује, а како

квари. Циљ часа био је и да се повећа свест о томе да језик, као део идентитета једног народа, није само

средство комуникације, него читав један систем који има своја правила и који треба да се учи сваког дана, 

како кроз школу, тако и кроз живот. Љубав према властитом народу, култура, васпитање – све се то показује

кроз језик. Развој технологије и савремен начин живота и комуникације не смеју бити изговори да се

матерњи језик занемари и квари. Негујмо матерњи језик, јер он има само нас – свој народ који га не сме

заборавити!



Међународни дан матерњег језика



Промоција добровољног служења војног рока

• У школском ресторану Средње школе „Краљица Јелена“  одржана је промоција добровољног служења 

војног рока.



Школско такмичење у фудбалу

• Ученици Средње школе „Краљица Јелена“ освојили су друго место на општинском школском такмичењу у фудбалу.



Тим за обуку Државне матуре

По садашњем акционом плану, генерација ученика која је средњу школу уписала школске 2020/2021. године прва 

ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. Ученици који похађају средње 

стручне школе у трогодишњем трајању полагаће завршни испит у школској 2022/2023. години. Ученици који иду у 

четворогодишње средње школе полагаће стручну матуру крајем школске 2023/2024. године.



Промоција Војне Академије

• У Средњој школи „Краљица Јелена“ је одржана промоција плана уписа Војне Академије.



Дан сећања на жртве НАТО агресије

• У Средњој школи „Краљица Јелена“ обележен је 24.март, као Дан сећања на жртве и хероје НАТО агресије.



Семинар

• У школском ресторану одржан је семинар „Школе креативних вештина“.



Светски дан воде

• Сваке године, 22. марта, обележава се Светски дан вода. Резолуцијом УН од 1992. одређен је овај датум за Светски дан

вода, а први пут је обележен 1993. године. Циљ обележавања је подизање свести о виталном значају воде за заштиту

човековог здравља, животне средине и одржавање здравља екосистема планете. Човеку је неопходно минимално 50 литара

воде дневно - за пиће, прање, кување и санитарије.

• Вода је темељ живота и основни састојак сваког живог бића. Вода заузима огроман део површине планете Земље, када

се саберу сви океани, мора, реке и језера. Међутим, само је мали део те огромне количине доступне људима, у смислу да

га могу користити за пиће и друге потребе.

• Испуњавање основних људских потреба, наша околина, друштвено-економски развој и смањење сиромаштва у великој

мери зависи од воде. Урбанизација, загађења и климатске промене озбиљно прете овом природном ресурсу. Ефикаснија

употреба пречишћених отпадних вода су нека од решења за очување природних ресурса воде. Рационалније коришћење

воде ће смањити и гасове стаклене баште, тј. глобално загађење и отопљавање.

• Библиотека Средње школе „Краљица Јелена“ заједно са наставницом Јеленом Вељковић и ученицима одељења I-2 

(образовни профил економски техничар) дали су допринос у обележавању овог датума. Активност се састојала од квиза –

колико ученици познају хидрогафију Србије. Ученици су били подељени у групе. У решавању питања ученици су

користили своја искуства, познавање појмова о водама и рекама и показали су завидно знање. У наставку часа ученици су

на стикерима у облику капи воде писали стихове, поруке о значају и очувању воде, као и о њеном рационалном

коришћењу и значају.

• Час је протекао у лепом расположењу, а циљ часа није био да се пропитује или такмичарског духа, већ да на један

забаван начин ученици науче о значају воде, па верујемо да ће убудуће другачије размишљати о воденим ресурсима око

нас.



Светски дан воде



Април



Доситејев дан

• Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете, ове школске године

налази се у календару важних датума који се обележава у школама широм Србије.

• Задужбина „Доситеј Обрадовић“, као Дан сећања изабрала је дан смрти овог српског просветитеља – 10. април. Тај

датум је изабран јер је у историографији једини релевантан податак који се односи на Доситеја Обрадовића, а за који

се зна да је поуздан.

• Наставница српског језика Весна Тодоровић је осмислила и заједно са одељењем IV-1 (смер туристички техничар) и 

библиотеком Средње школе "Краљицa Јеленa" реализовала час посвећен Доситеју.

• Ученици су имали задатак да истакну просветитељске идеје Доситеја Обрадовића. Подељени су у три групе, где је

свака имала своју улогу.

• а) Доситеј Обрадовић – калуђер

• б) Доситеј Обрадовић – путујући професор

• в) Доситеј Обрадовић - реформатор

• У раду коришћена су дела ,,Писмо Харалампију” и ,,Живот и прикљученија”. Након обраде свих делова живота

Доситеја обрадовића, ученици су извлачили познате цитате из различитих Доситејевих дела које су тумачили и 

разговарали о његовом стваралачком раду.

• Час је почео читањем дописа „Доситејев дан“ које је упутила Школска управа Краљево свим школама, који је читан

на свим часовима српског језика и књижевности у целој школи.

• Ученици су кроз своје радове указивали на лепоту и мисаоне поруке српског просветитеља.



Доситејев дан



Друго пилот тестирање

• Министарство просвете, науке и технолошког развоја је прописало Правилником о календару рада средњих 

школа за школску 2021/2022. годину, да се од 5.-8. априла 2022. године спроведе друго пилот тестирање 

државне матуре. 

• Средња школа „Краљица Јелена“ је по измењеном распореду радила 5. 6. и 8. априла и тестирање 

матураната се обављало од 12 часова до 15 часова.  Ученици су полагали српски језик и књижевност, 

математику и стручно- теоријски тест. 



Светски дан књиге

• „Нема књиге да се у њој нешто добро не нађе“,

• „Добра књига је догађај у мом животу“,

• „Нема пријатеља лојалног као књига“,

• Још бројне цитате који су ученици одељења III-2 (образовни профил економски техничар) заједно са наставником

Бојаном Пајовићем читали, рецитовали и постављали на пано поводом Светског дана књиге.

• Библиотека Средње школе „Краљица Јелена“ заједно са ученицима и наставником Бојаном Пајовићем реализовали су

радионицу на којој су читани одломци, цитати, стихови Шекспира, Сервантеса, Пушкина, Достојевског, Молијера и 

бројних других великана светске књижевности. На радионици су ученици кроз узбудљиву и интерактивну активност

анализарили и интерпертирали дела поменутих писаца. Читање и разумевање прочитаног представља основу културе и 

образовања једног народа.

• Организација УНЕСКО је крајем прошлог века прогласила 23. април за Светски дан књиге и ауторских права. Сматра се

да су на тај дан 1616. године преминули и Мигел де Сервантес (у Шпанији) и Вилијем Шекспир (у Енглеској), па је то био

повод да се баш овог дана славе књиге и књижевност.



Светски дан књиге



Обука „Клима је и наша брига“

• Ученици Средње школе „Краљица Јелена“ образовног профила техничар машинске енергетике 

присуствовали су обуци у оквиру пројекта „Клима је и наша брига“, у Врњачкој Бањи. Том приликом су се 

упознали са могућностима коришћења соларне енергије и самостално су израдили соларни колектор, који ће 

бити инсталиран на неком од објеката.



Такмичење аутомеханичара

• Ученици Средње школе „Краљица Јелена“, образованог профила аутомеханичар, учествовали су на 

регионалном такмичењу у Новом Пазару и остварили запажене резултате.



Сајам туризма

• Ученици туристичког и економског подручја рада Средње школе „Краљица Јелена“, са својим наставницима посетили 

су 43. Међународни београдски сајам туризма.



„Паметна клупа“

• Средња школа „Краљица Јелена је добила „паметну клупу“, за коју је пројекат покренула фирма „Лед“ из 

Бајине Баште, а донацију помогле и фирме из Рашке.



Такмичење рецитатора

• Ученици Средње школе ,, Краљица Јелена" остварили су запажене резултате на Општинској смотри

рецитатора и пласман на следећи ниво такмичења.

• Ментори су Бојан Пајовић и Весна Тодоровић.



Упис у први разред (2022.)

• Средња школа ,, Краљица Јелена" у први разред уписује 120 ученика у три подручја рада (у четири

образовна профила), и то:

• МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

• -Машински техничар за компјутерско конструисање (IV степен) 30 ученика,

• ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:

• -Економски техничар (IV степен) 30 ученика,

• ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО:

• -Туристички техничар (IV степен) 30 ученика,

• -Кувар (III степен) 30 ученика.



Упис у први разред (2022.)



Мај  



Литерарни конкурс „Васкрс - дечја радост“

• Ученици Средње школе ,,Краљица Јелена" остварили су запажене резултате на литерарном и ликовном

конкурсу поводом обележавања Васкрса.

• ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС:

• ПРВО МЕСТО: Јања Шумарац (II-2),

• ДРУГО МЕСТО: Ива Јовановић (I-2) и Миа Трифуновић (III-2),

• ТРЕЋЕ МЕСТО: Валентина Пановић (I-2).

• ЛИКОВНИ КОНКУРС:

• ПРВО МЕСТО: Валентина Мутавџић (II-2) и Лидија Николић (IV-1),

• ДРУГО МЕСТО: Нина Тлачинац (II-2) и Валентина Тошић (II-2),

• ТРЕЋЕ МЕСТО: Милош Вукадиновић (II-2).

• НАГРАДА ЗА КРЕАТИВНОСТ: Силвана Драгојловић (III-2).

• Предметни наставник и ментор ученика је Бојан Пајовић,

• професор српског језика и књижевности.



Моћ музеја

• Међународни дан музеја обележен је од 14. до 20. маја 2022. године, а у организацији Галерије Центра за

културу „Градац“, Рашка. Библиотека Средње школе „Краљица Јелена“ заједно са одељењем II-3 (образовни

профил кувар) и одељењским старешином Марицом Гвоздовић присуствовали су предавању „Макраме-

уметност везивање чворова“. Предавање о техници макраме уз презентацију репрезентативних узрока, имала

је за циљ да ученике упозна са техником и историјским развојем везивања чворова и развојем макрамеа од

његових почетака до данас. Многи савремени уметници ликовне и примењене уметности прихватили су

Макраме као начине изражавања, стварајући своја дела. 



„Матурски плес“

• У градском парку је одржана манифестација „Матурски плес“, на којој су учествовали и матуранти Средње школе 

„Краљица Јелена“.



Полагање завршног и матурског испита ученика угоститељско-
туристичког подручја рада



Матурско вече



Јун



„Дани краљице Јелене“

• Средња школа ,,Краљица Јелена" и ове године учествовала је у организацији манифестације ,,Дани краљице

Јелене".



Летопис за школска 2021/2022. година креирали:
 Александра Сочанац

 Андријана Шарац

 Радован Пејић




