
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

Дел.број:01-2227 

Датум:24.09.2020 

ЋУПРИЈА 

 

ЗАПИСНИК 
 

 

 Пројектни тим Медицинске школе именовао је комисију за одабир ученика за учешће у 

пројекту  Примери добре праксе здравствених установа ЕУ имплементираних у практичну 

наставу. 

Комисија у саставу: Драгана Грубач-педагог школе, Марија Петровић – наставник практичне 

наставе предмета обр.профила медицинска сестра-техничар и Марија Мандић – секретар 

школе, има задатак да прегледа пријавне формуларе учениика, анализира мотивациона писма 

ученика , обави разговор са пријављеним кандидатима, прегледа и изврши бодовање  

пријављених кандидата на основу критеријума за одабир ученика који су јавно истакнути на 

огласној табли школе и интернет страни Медицинске школе у Ћуприји.Пријављени кандидати 

су у обавези да попуне одговарајуће упитнике  које оцењују наставник здравствене неге 

(процена о знањима и вештинама ученика ) и педагошка служба школе (процена 

комуникативности ученика). Поред упитника, а на основу критеријума за одабир ученика, 

комисија врши бодовање ученика по следећим критеријумима:  

- оцена ученика из предмета здравтсвена нега, 

- претходно учешће ученика на такмичењима и секцијама 

- према припадности некој од угрожених категорија ( припадност националним 

мањинама, низак социо-економски статус, деца без родитељског старања итд..) 

Максималан број бодова који кандидати могу да освоје је укупно 100 бодова. 

 

Конкурс за пријаву ученика отворен је био од 10.09.2020.године до 15.09.2020.године . 

Комисија је дана 24.09.2020.године са почетком у 12:00 часова у канцеларији секретара 

Медицинске школе у Ћуприји, приступила прегледу пријава кандидата и извршила бодовање 

на основу утврђених објављених критеријума .Комисија је констатовала следеће: 

На конкурс је пријављено 10 кандидата, ученика 3. И 4.разреда Медицинске школе 

обр.профил медицинска сестра-техничар, и то су следећи кандидати: 

1.Анђела Пауновић одељење 4/1 

2. Софија Ђурић, одељење 4/1 

3. Анђела Ђорђевић одељење 4/1 

4. Матеја Грујичић одељење 3/1 

5. Сара Николић одељење 3/2 

6. Миња Николић одељење 3/2 

7. Милан Пантелић одељење 3/2 

8. Андреј Медић одељење 3/2 

9. Анђела Стојковић одељење 3/2 

10. Николија Ратковић одељење 3/2 

 

Након прегеда пријава, мотивационих писама, попуњених упитника и разговора са 

пријављеним кандидатима, комисија је извршила бодовање и рангирање кандидата о чему је 

сачинила ранг листу која изгледа овако: 

1.Анђела Пауновић одељење 4/1 - --------95 бодова 

2. Софија Ђурић, одељење 4/1- --------95 бодова 

3. Анђела Ђорђевић одељење 4/1- --------95 бодова 

4. Матеја Грујичић одељење 3/1- --------95 бодова 

5. Сара Николић одељење 3/2- --------95 бодова 

6. Милан Пантелић одељење 3/2- --------95 бодова 

7. Николија Ратковић одељење 3/2- --------95 бодова 



8. Андреј Медић одељење 3/2- --------92 бода 

9. Миња Николић одељење 3/2 - --------90 бодова 

10. Анђела Стојковић одељење 3/2 - --------90 бодова 

 

 

Одабрани ученици и њиходи родитељи ће потписати Уговор о учењу и пратеће анексе 

Erazmus + пројекта. 

Састанак комисије је завршен у 14:00 часова. 

 

 

 

Комисија: 

1. Драгана Грубач ______________________________________ 

2. Марија Петровић _____________________________________ 

3. 3.Марија Мандић _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


