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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
На основу члана 62 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС
бр. 88/17) урађен је Годишњи план рада Политехничке школе. Разматран је и анализиран
на седницама Ученичког парламента, Наставничког већа (13.9.2018), Савета родитеља
(14.9.2018.), а разматран, анализиран и усвојен на седници Школског одбора, дана
14.9.2018. године.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину
обухвата следеће сегменте:
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
КАДРОВСКИ УСЛОВИ
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
- Извештај о раду Наставничког већа
- Извештај о раду Одељењских већа
- Извештај о раду стручних већа за области предмета
- Извештај о раду стручних актива
- Извештај о раду Педагошког колегијума
- Извештај о раду психолога школе
6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
- Извештај о раду Школског одбора
- Извештај о раду директора школе
- Извештај о раду секретара школе
- Извештај о раду Савета родитеља
- Извештај о раду Ученичког парламента
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
8. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
9. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА
10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 25. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Председник Школског одобра
_________________________
мр Драган Вељковић
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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школа користи школски простор у улици Јована Шербановића број 5. Укупна
површина школске зграде износи 1733 m2. Просторије зграде рађене су према
стандардима за средње школе и обухватају:
 9 учионица опште намене укупне површине 453 m2.
 5 специјализованих учионица укупне површине 160 m2.
 1 кабинет заелектрична мерење и електронику површине 36 m2.
 Библиотеку површине 25 m2.
 Фискултурну салу површине 328 m2.
 Салу за културне и друге потребе површине 420 m2.
 7 канцеларија (зборница, канцеларије директора, психолога, секретара
школе, шефа рачуноводства, руководиоца ауто школе, кооринатора обуке
вожење за ученике), магацински простор и друге, укупне површине m2.
 Ходнике и степенишни простор укупне површине 220 m2.
 Једну радионицу за електромеханичаре за термичке и расхладну технику
површине 36 m2.
Tоком школске 2017/2018. год. у школи су предузете значајне мере на
побољшању материјално-техничких услова рада школе.
Све учионице, кабинети за стручне предмете машинске, електро и саобраћајне
струке као и радионице за извођење практичне наставе, фискултурна сала, свлачионице
за ученике, кабинет за професоре физичког васпитања, зборница, и све остале пратеће
просторије за административно-техничко особље су очишћене, орибане и спремне у
здравствено-хигијенском контексту, за почетак рада у новој школској години.







Окречене су и новим намештајем опремљене канцеларије административног
особља, зборница и библиотека.
Купљено је 11 таблет рачунара у сврху коришћења за вођење евиденције у
електронском дневнику.
Од компаније „Бамби“ школа је добила 40 половних рачунара марке HP.
Школа је набавила једну „паметну таблу“.
Купљено је возило Opel Corsa 1.4 за потребе обуке ученика и трећих лица у
вожњи Б категорије.
Купљен је телевизор Philips за зборницу.
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Кадровски услови током 2017/2018.год. у великој мери су пратили Годишњи план
рада школе.
У школи је радио следећи број радника:
 1 директор,
 1 секретар,
 1 обрачунски радник,
 1 административно-финансијски радник
 43 наставника теоријске и практичне наставе,
 5 сарадника у практичној настави (инструктори вожње),
 1 спољни сарадник (вероучитељ),
 2 стручна сарадника (психолог и библиотекар),
 5 хигијеничарки,
 1 домар.
У наредном прегледу дато је стање запослених у погледу ангажовања за шк.
2017/2018. год, које подразумева измене у односу на Годишњи план (радници којима се
мењао статус, или проценат радног времена у току школске године).
Од 1.9.2017. до 31.8.2018.год. измене у односу на Годишњи план су следеће:
1. Ивана Вујчић, проф. енглеског језика, од 28.2.2018. до 31.8.2018. са 40% радног
времена на одређено време на месту наставника грађанског васпитања.
2. Војко Алексић, проф. социологије и устава и права грађана, престанак радног односа
због одласка у пензију, 3.5.2018.
3. Владан Јовановић, проф. социологије и устава и права грађана, по анексу уговора на
50% норме на одређено време од 4.5.2018.
4. Димитрије Рогожарски, проф. саобраћајне групе предмета, престанак радног односа
16.7.2018.
5. Никола Спасић, проф. саобраћајне групе предмета, престанак радног односа
16.7.2018.
6. Радиша Вујичић, проф. грађанског васпитања, престанак радног односа 4.5.2018.
7. Волица Тирнанић, проф. руског језика, библиотекар, престанак радног односа због
одласка у пензију 31.1.2018.
8. Маргита Петковић, административно-финансијски радник, престанак радног односа
30.10.2017.
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3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
На следећој табели дат је преглед кретања бројног стања ученика:
Уписано на
почетку године

Уписано у
току године

458

5

Исписано
ученика

Искључено
ученика

16

Свега ученика
на крају шк.
године

/

458

Просечан број ученика по одељењу је 27.

4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
4.1. Резултати ученика у редовној настави
На следећој табели дат је приказ општег успеха ученика по разредима на крају
другог полугођа шк. 2017/2018. год, усвојен на седници Наставничког већа дана
22.6.2018.год.
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВР.
ДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)

ДОВОЉНИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

СА 1 СЛ.
ОЦЕНОМ
(%)

СА 2 СЛ.
ОЦЕНЕ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

СВЕГА
НЕДОВОЉНИХ
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

I

140

11
(7.86)

54
(38.57)

55
(39.28)

/

120
(85.71)

13
(9.29)

2
(1.43)

3
(2.14)

18
(13.86)

2
(1.42)

II

131

18
(13.74)

46
(35.11)

50
(38.17)

9
(6.87)

123
(93.89)

3
(2.29)

4
(3.05)

/

7
(5.34)

1
(0.76)

III

132

17
(12.88)

50
(37.88)

52
(39.39)

8
(6.06)

127
(96.21)

/

2
(1.51)

/

2
(1.51)

3
(2.27)

IV

57

15
(26.31)

24
(42.11)

17
(29.82)

1
(1.75)

57
(100)

/

/

/

/

/



460

61
(13.26)

174
(37.82)

174
(37.82)

18
(3.91)

427
(92.82)

16
(3.48)

8
(13.33)

3
(0.65)

27
(5.87)

6
(1.30)

Након поправних испита у августовском испитном року, резултати су следећи:

РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА



458

ОДЛИЧНИ
(%)

ВРЛОДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)

61
176
190
(13.32) (38.43) (41.48)

ДОВОЉНИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

22
(4.80)

447
(97.60)

11
(2.40)

/
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4.2. Резултати ученика на смотрама и такмичењима
Ученици су у шк. 2017/2018. години радили у рецитаторској и драмској секцији,
као и хору, и учествовали у приредбама за Дан школе и Дан Св. Саве.
У оквиру Фестивала младих града Пожаревца, драмска секција извела је комад
Властимира Глигоријевића „Морска болест“. Са овом представом школа учествовала је
на Републичкој смотри „Школска сцена“ у Лебану и освојила друго место.
Ученици су учествовали на Ликовној колонији средњих стручних школа и
излагали своје радове на изложбама у граду.
Ученици су учествовали на такмичењима из историје, енглеског језика, на
Књижевној Олимпијади и такмичењима у рецитовању.
Политехничка школа је у априлу 2018. године била домаћин 25. Републичког
такмичења ученика саобраћајних школа, на коме је у генералном пласману убедљиво
освојила прво место.
Екипа школе освојила је 3. место на Градском такмичењу у пружању прве
помоћи.
Екипе школе у одбојци и малом фудбалу освојиле су прва места на општинском
такмичењу у овим спортовима.

УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И
ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА

ОСВОЈЕНО МЕСТО

СТЕФАН СТЕВАНОВИЋ, III3

1. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ТАКМИЧАРСКОЈ
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ДИСЦИПЛИНИ „ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА Ц
КАТЕГОРИЈЕ“-ПОЈЕДИНАЧНО

МАРКО МИТИЋ, IV1
АНАСТАСИЈА ДОБРИЦИЋ, IV2
МАРКО МИТИЋ, IV1
ЛАЗАР КОСТИЋ, III3
СТЕФАН СТЕВАНОВИЋ, III3
ФИЛИП СТЕВИЋ, III4
НИКОЛА БОРОМИСА, IV1
СТЕФАН СТЕВАНОВИЋ, III3
ЛАЗАР КОСТИЋ, III3
АНАСТАСИЈА ДОБРИЦИЋ, IV2
МАРКО МИТИЋ, IV1
ФИЛИП СТЕВИЋ, III4
НИКОЛА БОРОМИСА, IV1
МИРОСЛАВ КОЈИЋ, III4
СТЕФАН ПАВЛОВСКИ, I4

2. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ТАКМИЧАРСКОЈ
ДИСЦИПЛИНИ „ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА“ПОЈЕДИНАЧНО
1. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ТАКМИЧАРСКОЈ
ДИСЦИПЛИНИ „ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА“ЕКИПНО
2. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ТАКМИЧАРСКОЈ
ДИСЦИПЛИНИ „ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА Ц
КАТЕГОРИЈЕ“-ЕКИПНО
3. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ТАКМИЧАРСКОЈ
ДИСЦИПЛИНИ „ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА Б
КАТЕГОРИЈЕ“-ЕКИПНО

1. МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУ

3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
ИСТОРИЈЕ
2. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ И 3. МЕСТО НА
ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ У РЕЦИТОВАЊУ

4.3. Дипломе, награде, похвале
ПРЕГЛЕД БРОЈА ПОХВАЛА ЗА ШК.2017/2018.ГОД.
РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧАН УСПЕХ И ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ

50

ОДЛИЧАН УСПЕХ

2

УЧЕШЋЕ У КУЛТУРНОЈ И ЈАВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ

43

ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ

52

УЧЕШЋЕ И ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
УЧЕНИКА САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА
ВОЛОНТИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА

8
24

УЧЕШЋЕ НА ОСТАЛИМ ТАКМИЧЕЊИМА

21

ПЛАСМАН НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

6

ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

12

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА“

8

НЕИЗОСТАЈАЊЕ ИЗ ШКОЛЕ

2
УКУПНО

228
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Сви ученици који су постигли одличан успех награђени су књигама. Књиге су
добили и најбољи ученици у генерацији.
Носиоци дипломе „Вук Караџић“ су Марко Митић, Алекса Ракић и Душан
Сотиров из одељења IV1 и Анастасија Добрицић из одељења IV2.

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Марко Митић

техничар друмског
саобраћаја

Јован Петровић

аутоелектричар

Стефан Стевановић

возач моторних возила

ученик генерације
најбољи ученик електроструке
најбољи ученик
саобраћајне струке у
трећем степену

4.4 Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера
Одржан је 21 васпитно-дисциплински поступак, од чега је мера укора изречена у сваком
од 21 случаја, и то укор директора 28 и укор Наставничког већа 3 пута.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА НА КРАЈУ ШК.2017/2018.ГОД.
РАЗРЕД

ПРИМЕРНО
(5)

ВРЛОДОБРО
(4)

ДОБРО
(3)

ДОВОЉНО
(2)

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
(1)

I
II
III
IV

115

11

11

1

/

103
106
53

17
11
4

8
7
/

3
7
/

/
/
/

Σ

377

43

26

11

/

Просечна оцена из владања је 4.69
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

11

Политехничка школа, Пожаревац

5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће је у школској 2017/2018. години одржало 18. седница. На свим
седницама је присуствовао довољан број наставника за одржавање седница и доношење
одлука о чему постоји прецизна евиденција у записницима са ових седница, као и код
директора школе. Чланови Наставничког већа потписивањем на свакој седници
потврђују своје присуство.
Све одлуке Наставничког већа доношене су једногласно. У наставку извештаја је
дат преглед одржаних седница по месецима са дневним редом.
СЕПТЕМБАР 2017.
1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (13.09.2017.)
Дневни ред:
1.Усвајање записника са XVIII седнице Наставничког већа.
2.Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2016/2017.години.
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.годину.
4. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018.годину.
5. Разматрање Плана рада директора за школску 2017/2018.годину.
6. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2017/2018.години.
7. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2017/2018.годину.
8. Разматрање Извештаја реализацији активности из Школског развојног плана
(самовредновање).
9.Усвајање плана екскурзија за школску 2017/2018.годину.
10.Организација иницијалног тестирања ученика I и III разреда.
11. Усвајање распореда писаних провера за прво тромесечје .
12.Формирање комисија за полагање испита ванредних ученика и ученика на
специјализацији за школску 2017/2018.годину.
13.Молбе ученика.
14.Разно.
ОКТОБАР 2017.
2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (02.10.2017.)
Дневни ред:
1.Усвајање записника са I редовне седнице Наставничког већа.
2.Извештај о реализованој екскурзији матураната.
3.Договор о обележавању 27.рођендана Политехничке школе.
4.Молбе ученика.
5.Разно.
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3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (25.10.2017.)
Дневни ред:
1.Усвајање записника са II редовне седнице Наставничког већа.
2.Предлог за признање поводом Дана радника у образовању.
3.Инклузивно образовање.
4.Информисање запослених о новом Закону о основама система образовања и
васпитања.
5.Молбе ученика.
6.Разно.
НОВЕМБАР 2017.
4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (20.11.2017.)
Дневни ред:
1.Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика са првог класификационог перида школске
2017/2018.године.
3.Превенције насиља,посебни ризици,мере заштите као и реаговања у случају када се
насиље деси.
4.Молбе ученика.
5.Разно.
ДЕЦЕМБАР 2017.
Није било седница Наставничког већа.
ЈАНУАР 2018.
5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (30.01.2018.)
Дневни ред:
1.Усвајање записника са IV редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2017/2018.године.
3.Обавезе запослених у току зимског распуста.
4. План активности у другом полугодишту школске 2017/2018. године.
5. Информације о Плану уписа за школску 2018/2019. годину.
6.Молбе ученика.
7.Разно.
ФЕБРУАР 2018.
6. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (26.02.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са V седнице Наставничког већа.
2. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. години
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3. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018.
годину.
4. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2017/2018. години.
5. Разматрање Извештаја о раду тима за безбедност.
6. Информације о Плану уписа за школску 2018/2019. годину.
7. Васпитно дисциплинске мере.
8. Молбе ученика.
9. Разно.
7. ПОСЕБНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (28.02.2018.)
Дневни ред:
1. Избор чланова Школског одбора из реда запослених.
МАРТ 2018.
8. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (29.03.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са VII редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика завршних разреда на другом тромесечју у школској
2017/2018. години.
3. Републичко такмичење саобраћајних школа.
4. Актуелности из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
5. Васпитно дисциплинске мере.
6. Молбе ученика.
7. Разно.
АПРИЛ 2018.
9. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (23.04.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са VIII редовне седнице Наставничког већа.
2. Извештај са 25. републичког такмичења саобраћајних школа Србије.
3. Извештај са екскурзије ученика 1, 2. и 3. разреда.
4.Усвајање
успеха
ученика
на
другом
тромесечју
у
школској
2017/2018. години.
5. Формирање испитног одбора и комисија за матурски испит, изборне предмете и
завршни испит - известиоци Димитрије Рогожарски и Оливера Филиповић.
6. Усвајање предлога тема за завршни/матурски испит и изборне предмете известиоци Димитрије Рогожарски и Оливера Филиповић.
7. Васпитно дисциплинске мере.
8. Молбе ученика.

14

Политехничка школа, Пожаревац

9. Разно.
МАЈ 2018.
10. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (28.05.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са IX редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика завршних разреда по завршетку теоријске наставе у
школској 2017/2018. години.
3. Усвајање термина и испитних комисија за разредне и поправне испите.
4. Васпитно дисциплинске мере.
5. Молбе ученика.
6. Разно.
ЈУН 2018.
11. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (04.06.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са X редовне седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Усвајање успеха ученика завршних разреда по завршетку практичне наставе у
школској 2017/2018. години.
4. Усвајање комисија и термина полагања завршних и матурских испита за подручја
рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и САОБРАЋАЈ (председници стручних већа и одељенске
старешине треба да припреме предлоге комисија и термина).
5. Усвајање термина доделе сведочанстава и диплома.
6. Похвале и награде ученика.
7. Избор ученика генерације.
8. Молбе ученика.
9. Разно.
12. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (14.06.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са XI редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика по завршетку разредних и поправних испита у јунском року.
3. Усвајање успеха ученика по завршетку завршних и матурских испита у јунском
року.
4. Информације о ангажовању запослених на завршним испитима у основним
школама.
5. Васпитно дисциплинске мере.
6. Молбе ученика.
7. Разно.
13. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (22.06.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХII седнице Наставничког већа.
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2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Усвајање успеха ученика по завршетку другог полугодишта школске 2017/2018.
године.
4. Похвале и награде ученика.
5. Одређивање термина разредних и поправних испита (потребно је да предметни
наставници који имају ученике за разредне и поправне испите усагласе термине са
одељенским старешинама пре седнице).
6. Обавезе запослених до одласка на годишњи одмор.
7. Молбе ученика.
8. Разно
14. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (29.06.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХIV седнице Наставничког већа.
2. Формирање комисија за упис ученика у први разред за школску 2018/2019. годину.
3. Предлог поделе предмета на наставнике за школску 2018/2019. годину.
4. Молбе ученика.
5. Разно.
ЈУЛ 2018.
Није било седница Наставничког већа
АВГУСТ 2018.
15. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (20.08.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХIV редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика после полагања поправних испита у августовском року
школске 2017/2018. године.
3. Усвајање успеха ученика на завршним испитима за школску 2017/2018. годину.
4. Усвајање комисија за ванредне ученике за школску 2018/2019. годину.
5. Састав тимова за школску 2018/2019. годину.
6. Припремне активности за почетак школске 2018/2019. године.
7. Молбе ученика.
8. Разно.
16. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (31.08.2018.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХV редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика после полагања поправних испита у августовском року
школске 2017/2018. године.
3. Усвајање успеха ученика на завршним испитима за школску 2017/2018. годину.
4. Усвајање комисија за ванредне ученике за школску 2018/2019. годину.
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5. Састав тимова за школску 2018/2019. годину.
6. Припремне активности за почетак школске 2018/2019. године.
7. Молбе ученика.
8. Разно.

5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА
Одељенска већа чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници.
Одељењска већа свих одељења одржала су најмање 4 седнице, са дневним редом
о усвајању успеха ученика на класификационим периодима, извештајима о појачаном
васпитном раду, предлозима за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера,
као и о предлозима за похвале и награде ученицима. Осим тога Одељенска већа су се по
потреби састајала када је за тиме било потребе. Седницама Одељенских већа су осим
предметних наставника присуствовали директор школе и стручни сарадник.
О свим одржаним седницама Одељењских већа постоје записници у Књигама
евиденције сваког одељења.
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5.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА
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5.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ И
МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Чланови Стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници
саобраћајне групе предмета: Јовановић Владислава, Јовић Владета, Миленковић Јелена,
Рогожарски Димитрије, Савић Стеван, Станојевић Мирослав, Тасић Горан, Спасић
Никола и Динић Анита, професори машинске групе предмета Марија Премовић и
Драган Богдановић као и наставници практичне наставе Драган Ђорђевић, Ненад
Милановић, Драгана Пајић, Горан Мартиновић и Дејан Стојадиновић. У периоду од
21.08.2017. године до 31.08.2018. године, одржано је једанаест седница Стручног већа
на којима је разматрано тридесет седам тачака дневног реда. Седницама су
присуствовали сви чланови стручног већа.
На седницама су разматране следеће тачке дневног реда:
Септембар 2017:
1. Усвајање извештаја о раду у претходној школској години
2. Усвајање плана рада за наредну школску годину
3. Сачињавање плана блок наставе
4. Формирање комисија и одређивање термина полагања ванредних испита
5. Избор председника Стручног већа
6. Формирање комисија и одређивање термина за полагање специјалистичких
испита
Октобар 2017:
1.
Организација такмичења средњих саобраћајних школа
2.
Посета сајма безбедности саобраћаја
3.
Идентификација ученика за такмичење
4.
Заједница средњих саобраћајних школа
Новембар 2017:
1.
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
2.
Израда плана допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика
Децембар 2017:
1.
Предлог плана уписа за школску 2018/2019. годину
2.
Припрема питања и тема за матурски испит
3.
Анализа реализације практичне наставе
Јануар 2018:
1. Анализа ефеката одржавања допунске наставе у циљу побољшања успеха
ученика
2. Информисање чланова стручног већа са новим дешавањима у просвети
Фебруар 2018:
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1.
2.

Анализа планираног и оствареног у претходном полугодишту
Анализа успеха ученика из стручних предмета саобраћајне струке у
претходном полугодишту
3. Информисање чланова стручног већа са новим дешавањима у просвети

Март 2018:
1. Припрема полагања завршног испита за возаче моторних возила
2. Припрема ученика за учешће на републичком такмичењу саобраћајних
школа
3. Сајам утомобила – организована посета ученика и професора
Април 2018:
1. Формирање комисија за полагање матурских и завршних испита ученика
2. Републичко такмичење ученика саобраћајних школа
3. Анализа остварених резултата на републичком такмичењу саобраћајних
школа
4. Посета музеју Николе Тесле и ГСП
Мај 2018:
1. Извлачење тема за завршни испит
2. Прављење распореда полагања матурског и завршног испита
Јун 2018:
1. Полагање матурског и завршног испита
2. Анализа резултата матурског и завршног испита
3. Анализа рада стручног већа саобраћајне и машинске струке у току
школске године
4. Сачињавање предлога уџбеника за наредну школску годину
5. Сачињавање предлога расподеле предмета саобраћајне струке за наредну
школску годину
Август 2018:
1. Усвајање извештаја о раду стручног већа у претходоној школској години
2. Сачињавање плана рада за наердну школску годину
3. Сачињавање плана блок наставе за наредну школску годину
4. Усвајање комисија за полагање испита ванредних ученика и
специјализације
5. Избор председника стучног већа за наредну школску годину
На првој седници већа су једногласно усвојени извештај о раду већа у претходној
школској години и план рада за наредну школску годину. Сачињен је план извођења
блок наставе. Формиране су комисије и одређени термини полагања ванредних и
специјалистичких испита. За председника Стручног већа саобраћајне и машинске групе
предмета је изабрана је Рогожарски Димитрије.
На другој седници разматрана је организација такмичења средњих саобраћајних
школа која је у организацији наше школе као домаћина такмичења. Договорена су
задужења професора око припрема ученика док је за представника организационог
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одбора такмичења испред саобраћајног актива изабран Рогожарски Димитрије. За
одабир ученика одређени су професори Јелена Миленковић и Никола Спасић. У оквиру
припрема за такмичење, договорена је и реализована посета сајму за безбедност
саобраћаја који је одржан у Новом Саду. Заједници средњих саобраћајних школа испред
саобраћајног актива присуствовао је Рогожарски Димитрије где је остале чланове
заједнице упознао о термину и реализацијии такмичења.
На трећој седници анализиран је успех ученика на крају првог класификационог
периода. Ученицима завршних разреда је подељен материјал за припрему за републичко
такмичење средњих саобраћајних школа, и одлучено је да се на почетку другог
полугодишта обави тестирање и избор ученика који ће представљати нашу школу на
такмичењу. Сачињен је план допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика.
На четвртој седници је договорено да се ученици четвртог разреда изјасне код
професора Мирослава Станојевића о предметима које желе да полажу на матурском
испиту, а да се на основу тога саставе теме и питања за полагање матурских испита и
сачине испитне комисије.Такође дат је предлог како да се осавремени и побољша
реализација практичне наставе у саобраћајној струци. План уписа остаје исти као и
претходних година.
На петој седници анализирани ефекти одржавања допунске наставе, као и
предлог побољшања истог. Такође на активу је коментарисан нов закон о средњем
образовању и васпитању.
На шестој седници анализиран је остварен и планиран план рада у претнодном
полугодишту, као и успех ученика у претходном полугодишту из стручних саобраћајних
предмета. Председник актива представио је члановима колектива нову колегеницу Злату
Јовић која је заменила Аниту Динић, која је отишла на трудничко боловање.
На седмој седници актива разматрано је будуће полагање завршног испита за
возаче моторних возила. Такође су подељена задужења члановима актива за завршне
припреме за организацију Републичког такмичења средњих саобраћајних школа код нас.
Са инструкторима су договорени термини за припрему ученика за такмичење. такође је
договорено ко ће испред актива ићи са ученицима на сајам аутомобила у Београд.Такоже
је активу представљен нови члан актива Никола Милосављевић који је заменио Стевана
Савића.
На осмој седници актива формиране су комисије за полагање матурских и
завршних испита ученика у јуну. Чланови актива изразили су задовољство постигнутим
резултатима наших ученика на Републичком такмичењу средњих саобраћајних школа и
освојеним првим местом у екипној конкуренцији свих средњих саобраћајних школа. У
појединачном пласману Митић Марко је освојио друго место у категорији ТДС а
Стевановић Стефан 1 место у категорији возач Ц категорије. У конкуренцији парова
Добрицић Анастасија и Митић Марко су освојили прво место у категорији ТДС,
Боромиса Никола и Стевић Филип 2 место у категорији Возач Б категорије а Костић
Лазар и Стевановић Стефан 1 место у категорији возач Ц категорије. Похваљени су сви
професори иинструктори који су учестовали у припреми ученика за ово
такмичење.Такође је константовано да је организација такмичења била изузетно
професионална, што је било и потврђено позитвним коментарима од свих учесника на
такмичењу. Константовано је да посета музеју Николе Тесле и ГСП – у Београд због
организације Републичког такмичења средњих саобраћајних школа нисмо били у
могућности да организујемо.
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На деветој седници договорен је датум извлачења тема за завршни испит и
направљен је распоред полагања завршног и матурског испита у јуну.
На десетој седници анализирани су резултати ученика на матурском и завршном
испиту. Анализиран је рад стручног већа у току школске године. Такође дововорено је
да сви чланови актива дају разредним старешина предлог уџбеника за наредну школску
годину. Сачињен је предлог расподеле предмета саобраћајне и машинске струке за
наредну школску годину. Једногласном одлуком изабран је Горан Тасић за преседника
стручног већа, је досадашњи преседник Димитрије Рогожарски најавио одлазак из
школе.
На једанестој седници усвојен је извештај о раду стручног већа у претходној
школској години и сачињен је план рада актива за наредну школску годину. Такође
сачињен је план извођења блок наставе у наредној школској години. представљен је нови
члан актива Марко Пантић који је заменио Николу Спасића. Усвојен је и предлог
комисија за полагање ванредних ученика и специјализације. На предлог Владиславе
Јовановић заа преседника стручног већа саобраћајне и машинске струке изабран је Горан
Тасић.

У Пожаревцу
31.08.2018.

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА
Горан Тасић
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5.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРО ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА
Стручно веће чине чланови као и претходне школске године: Обреновић Милица,
дипл. инж. електротехнике, Филиповић Оливера, дипл. инж електронике, Павић
Данијела, дипл. инж. eлектротехнике, Глигоријевић Тијана, дипл. инжењер
електротехнике, Дендић Милорад, дипл. инжењер електротехнике и наставници
практичне наставе Пајић Биљана ,Гошев Зорица и Саша Антоновић.
Септембар
1. У првим данима нове школске године, формиране су комисије за ванредне
испите, у складу са поделом предмета за ову школску годину и нормативом,
као и комисије за специјалистичке испите, за образовне профиле
Аутоелектричар, Електроенергетичар за мреже и постројења
и
Електроенергетичар за електричне инсталације.Такође је направљен распоред
термина за консултације сваих професора актива у складу са постојећим
рапоредом наставе, као и распоред испита за ову школску годину.
2. Састанак већа електроактива је одржан 11. 09.2016. године, на којем је
утврђен план активности за школску 2017./2018. годину.
3. Наставници практичне наставе и предметни наставници су направили
спискове потребних и неопходних наставних средстава и материјала, алата
за извођење практичне наставе првенствено као и за израду лабораторијских
вежби.
4. Направњен је детаљан план стручних екскурзија и посета које се односе
искључиво на електроактив и ученике електроструке али такође су део
плана екскурзија на нивоу целе школе, тј.оствариваће се у сарадњи са
другим стручним активима.
5. Подела активности је ограничена на прво полугодиште а извршена је тако да
сваки чћан доприноси остверивању плана веће у складу са својим
задужењима у школским тимовима којима припада.
6. И ове године се врши усклађивање наставних планова, годишњих и
оперативних са акцентом на корелацијама. За то је потребно консултовати се
са осталим већима али ће то учинити сваки предметни професор за свој
предмет приликом израде поменутих планова.
План електроактива за месец септембар је у потпуности испуњен.
Октобар
1. Направљен је план посете радним организацијама и социјалним партнерима
са којима наша школа сарађује успешно већ дуже време. Међу њима су сви
сервиси аутоелектрике у којима ученици обављају праксу, предузећа
Електроморава и друга са којима имамо уговоре о сарадњи. Професори
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практичне наставе ће према овом плану редовно осржавати контакте и
пратити потребе како сарадника тако и ученика и реаговати правовремено.
2. Набавка материјала за практичну наставу је једним делом извршена а
набавка осталих планираних средстава је одложена.
3. Посета сајму енергетике није остварена јер је ове године прослава Дана
школе била управо у време овог сајма.Посета Музеју Николе Тесле у
Београду и Музеју ваздухопловства у Београду је остварена у сколопу
посете на нивоу школе 22.10.2017.
4. Посета Сајму књига у Београду је остварена такође у склопу посете на нивоу
целе школе.
5. Посета Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу у
Београду и Научно- технолошком парку Звездара и Музеју науке и технике у
Београду нису остверене због обавеза професора у школи и настави а у
случају Научно техноloškog парка посета је одложена јер у овом термину нису
примали посете.
6. Направљен је детаљан план екстерног усавршавања професора
електроактива, извојени су акредитовани семинари из Каталога за стручно
усавршавање.Овај план је благовремено достављен стручном сараднику и
директору и уврштен је у Годишњи план рада школе.
7. За интерно усавршавање је сваки предметни наставник задужен да
направи индивидуални план угледних/огледних часова.
План стручног већа је испуњен осим делимично у тачкама 2. и 5.
Ово је потврђено и на редовном састанку већа одржаном 29. октобра 2016.
Новембар
1. Анализom успеха ученика електроструке, посебно из стручних предмета
залључено је да из предмета из којих има највише слабих оцена треба одржати
допунску наставу. Уочено је да у ученици трећег разреда остваерили бољи
успех него прошле године. О проблемима прилагођавања наставе за поједине
ученике причаће се на састанцима Тимова за подршку.
2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа није остварена у овом месецу
јер конкретних активности Заједнице а да смо ми обавештени о томе, није било.
3. Састанак са социјалним партнерима се наставио устаљеном динамиком како у
склопу одржавања практичне наставе тако и изван ње.
4. Посета фабрици аутомобила у Крагујевцу је одложена за друго полугодиште,
јер у овом тренутку посете нису могуће, како је одговоренуо на мејл
предедника актива.
5. Реализација планираних угледних и огледних часова није остварена.
Активности у раду Тимова за подршку ученицима и Тиму за заштиту од насиља
су у овом периоду имале већи приоритет.
6. Израда плана и пројекта за реновирање старог електрокабинета није започета.
Уместо тога, електроактив ће у оквиру пројеката на нивоу школе , које ће
пратити будући тим за пројекте, покушати да нађе одговарајући пројекат који
би био у складу са идејама везаним за реорганизацију тог кабинета.
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На седници електроактива, одржаној 30. 11.2017 утврђено је да план за
новембар није испуњен у тачкама 2 и 5 из оправданих разлога, док се у тачкама
5 и 6 план само другачије формулисао али са истим очекиваним исходом.
Децембар
1. Да би се на време реаговало на лоше резултате појединих ученика, потребно је
да одељенске старешине обаве разговоре са родитењима тих ученика да се уоче
и отклоне разлози лоше мотивације и немогућности савлладавања градива.
Такође је потребно одржати допунске часове ако није могуће постићи резултат
на редовним часовима.
2. Предлог плана уписа за наредну школску годину је усвојен на седници
Наставничког већа одржаној 25, 12. 2017. Чланови актива су у договору са
Директором одлучили Да предлог остане исти као план уписа за текућу
школску годину тј једно одељење аутоелектричар 30 ученика и једно
комбиновано одељење 30 ученика Електроинсталатер/ електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје.
3. Реализација планираних угледних и огледних часова није у овом месецу
остварена.
План већа за новембар је испуњен осим у тачки 3.
Јануар
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта је извршена по
закључивању оцена и утврђено је да су допунски часови у највећем броју
случајева дали резултате и да се настави са том праксом и у другом
полугодишту и то још интензивније.
2. Сарадња са друштвом инжењера и техничара је остварена у виду неформалних
контаката и разговора са члановима друштва у вези њихових предстојећих
активности.
3. Извештај о раду електросекције у првом полугодишту је дао проф. Дендић
Милорад а тај извештај ћа бити уврштен у школке полугодишње извештаје .
План за јануар је испуњен. Састанак електроактива је одржан 29. јануара 2018.
године.
Фебруар:
2. 1.Анализом реализованих планираних активности електроактива у првом
полугодишту, дошло се до закључка да је план у највећћој мери испуњен, уи
погледу набавке потребног материјала, делимично у погледу реализованих
посета и екскурзија као и сарадње са социјалним партнерима.
3. Потребно је у наредном периоду интензивирати контакте и сарадњу са
Заједницом Електротехничких школа.
4. Идентификацијау ученика за школско такмичење обавили су предметни
професори и направљен је план припремног рада са тим ученицима. Термине
за додатни рад, предметни професори су одредили још на почетку школске
године, а уведени суи и ддодтани термини у договору са ученицима.
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5. Припрему тема и области за школско такмичење реализовали су предметни
наставници Дендић Милорад, Милица Обреновић, Павић Данијела и ПајићЧавић Биљана.
6. Сарадња са Заједницом електротехничких школа је остварена кроз контакте
са организаторима такмичења за електромеханичаре за термичке и расхладне
уређаје.
План за фебруар је испуњен у потпуности.
Март:
1. Посета Међународном сајму аутомобила у Београду ( за све разреде)
2. Обилазак овлашћеног сервиса за аутомобиле у Београду по договору , са
посетом Међународном сајму аутомобила у Београду (стручна екскурзија за
завршну годину образовног профила аутоелектричар)
1. Утврђене су листе питања односно тема за завршне испите електроструке за
школску 2018/2019. годину, при чему су наставници практичне наставе имали
задатак да ревидирају листу тема из претходних година и да додају нове теме
у складу са изменама планова и реалним могућностима израде, а у договору
са социјалним партнерима.За образовни профил аутоелектричар списак
могућих тема је дат у Приручнику за полагање али су предметни професори
и професори практичне наставе направили избор ,с тим да је број тема одређен
у складу са законом и правилником о полагању завршних испита.Обзиром да
предметни наставници располажу потребним уџбеницима, ученицима је
такође препоручена литература и дата упутства на који начин да је користе
за израду завршног испита.
2. Одређени суу ментори за полагање завршних испита: Павић Данијела, Саша
Антоновић, Пајић-Чавић Биљана и Гошев Зорица.
3. Према
распореду такмичења
које
је
објављено
од
стране
Министарства,планирано такмичење за аутоелектричаре ни ове године неће
бити одржано. Ове године је актив одлучио да се организује школско
такмичење за ученике смера електромеханичар за термичке и расхладне
уређаје. Анализом резултата одређени су ученици који ће предтављати нашу
школу на републичким такмичењима из области термичких и раскладних
уређаја крајем априла месеца.
4. Промоција школе за упис шк. 2018/2019.је планирана у сарадњи са другим
стручним активом као и општим активинма. Сви активи су одабрали чланове
и посете по основним школама су успешно обавњене током марта али и
месеца априла.
5. Посета Међународном сајму аутомобила у Београду ( за све разреде) је
успешно реализована, од чланова електроактива, један од реализатора је
била Оливера Филиповић.
6. Посета овлашћеном сервису није реализована, због недовољног броја
заинтересованих ученика.
План за март је у испуњен у свим ставкама, осим у тачки 6..
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Април:
1. Према календару такмичења, Републичко такмичење за термичке и расхладне
уређаје је одржано у овом месецу. Анализом резултата школског такмичења
одређени су ученици који ће предтављати нашу школу на републичком
такмичењу из области термичких и раскладних уређаја.То су Адамовић Милан
и Марко Јоксимовић.
2. На састнку актива, договорени су састави комисија за полагање завршних
испита. Свака комисија је састављена водећи рачуна да су предметни професори
као и наставници практичне наставе стручни и компетентни да спроведу испите.
3. Ментори за полагање завршних испита су са ученицима имали прирпемне
активности.
4. Чланови актива су се договорили на који начин и са каквим информацијама да
крену у промоцију школе, као део свеукупне акције предсатвљања и презентације
Политехничке школе будућим средњошколцима.Одређени чланови актива,
заједно са колегама из осталих актива, посебно саобраћајног, по планираном
распореду обилазили су основне школе и вршили презентацију током овог
месецаКАо завршна активност, учествоволи смо на Сајму образовања у Центру
за културу Пожаревац, где су се основци из пожаревачких основних школа могли
детаљно информисати о нашој школи. Дан отворених врата је таакође
органозован у сарадњи са свим активима а био је и медијски најављен и
пропраћен.
5. Посете нису реализоване због недовољног броја заинтересованих ученика.
План за април је у највећој мери остварен. Тачке 5 и 6 нису реализоване у овом месецу.
Мај:
1. Извршена је анализа успеха завршних разреда. Закључак је да је успех
задовољавајући јер је нема ученика који се упућују на поправни истит Такође,
за ђак агенерације електроструке предложена су 2 ученика, што мије био случај
у претходним годинама.
2. Направњен је план одржавања припремних часова, у складу са законом, као и
распоред полагања за јунски рок. Овај распоред је усвојен на седницама
Одељенских већа. Професори практичне наставе су припремили потребну
документацију, комисије су направиле план са терминима полагања завршних
испита који усваја Наставничко веће.Појачан је припремни рад и рад ментора са
ученицима који излазе на полагање завршних испита.
План за мај је у испуњен осим у тачки 3 везаној за посету ХЕ Ђердап, која није
ове године организована због заузетости професора на припремама за завршне
испите као и тачке 4 из истих разлога.
Закључак је да угледне и огледне часове треба следеће године уврстити у план
али појачати активности на њиховој реализацији.
План за мај је испуњен у потпуности.
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Јун
1. Анализа резултата такмичења ученика је обављена одмах по завршетку
теоријског дела наставе. Иако резултати нису били награђени неком од награда,
послужиће као показатељ добрих и слабих страна ученика такмичара и
професора који их припремају.
2. Анализа успеха завршних испита је урађена иако је је само један ученик упућен
на полагање завршног испита у августовском року и донесен је закључак који
ће помоћи да се следеће године направе неке измене а у циљу ефикасније
организације завршних испита.
3. Извршена је начелна подела предмета за наредну школску годину
План за јуни је у потпуности испуњен.

Председник стручног већа електроструке
дипл.инж ел. Оливера Филиповић
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5.3.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА
Стручно веће језика чине наставници српског језика и књижевности Јелена
Стевић, Даница Максимовић и Звездана Митровић, као и наставници енглеског језика,
Ивана Костић, Маја Кондић и Владимир Милосављевић. У даљем тексту је дат преглед
реализације плана за школску 2017/2018. годину по месецима.
Септембар 2017.
Реализоване су све планиране активности. Извршена је идентификација ученика
за драмску и рецитаторску секцију.Обављене су припреме за Дан школе и Вече
енглеског језика. Договорено је да се Вече енглеског одржи у новембру. Направљен је
распоред додатне и допунске наставе.
Октобар 2017.
Део ученика је са професорима ишао организовано на Сајам књига у Београд.
Наша школа је била саставни део програма Сајма књига и тамо је пројектован филм
Капија, који смо снимили, и наишао је на позитивне критике код публике. Није се
ишло на трибину издавачке куће Pearson јер Министарство тренутно не даје поене за
стручно усавршавање (за стручну трибину се добија од 0 до 1 бода).
Није се организовано ишло на неку од представа у Пожаревцу или Београд јер није
било средстава за то.
Новембар 2017.
Реализоване су све планиране активности. Идентификовани су ученици којима
је потребна допунска настава као и они који су за додатни вид наставе. Кренула је са
радом новинарска секција. Кренуле су припреме за Светосавску академију. Ученици су
учествовали у онлајн такмичењу Best in English. Вече енглеског језика је одржано у
новембру, и наишло је на одличан пријем код гостију, оно прераста у традиционалну
манифестацију те ћемо наставити да га организујемо.
Децембар 2017.
Организован је програм за пријем новогодишњих пакетића које добијају деца
запослених. Није се ишло на трибину издавачке куће Pearson јер Министарство
тренутно не даје поене за стручно усавршавање (за стручну трибину се добија од 0 до
1 бода).
Јануар-Фебруар 2018.
Реализоване су готово све планиране активности. Наставници српског језика су
били на зимском семинару који се одржао на Филолошком факултету у Београду.
Успешно су обављене припреме за Светосавску академију. План допунских часова за
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ученике који имају слабе оцене је реализован. Анализиран је успех ученика на крају
првог полугодишта. Обављена је припрема ученика за такмичење рецитатора. Ученици
су учествовали на ЗИП – ЗОП фестивалу у организацији Центра за културу (током
зимског распуста).
Март 2018.
Обављене су припреме за наступ школе током Фестивала младих (представа
Морска болест). Није се ишло на трибину куће Pearson због претходно наведених
разлога. Ученици нису били заинтересовани за окружно такмичење из енглеског језика
па се није ни обавила припрема за ово такмичење.
Април 2018.
Обављене су припреме ученика завршног разреда за израду матурског испита.
Није обављена посета глумачким свечаностима због недостатка новца.
Мај 2018.
Посета Виминациум-у је одложена за наредни период, опет због недостатка
средстава. Наставници енглеског језика нису присуствовали ЕЛТА конференцији зато
што се води као трибина и добија 1-2 бода за два дана. Анализиран је рад секција.
Утврђене су теме за матурски испит из српског језика и књижевности као и распоред
полагања матурског испита који је спроведен у најбољем реду. Организована је
припрема из српског језика и књижевности као и енглеског језика за полагање
пријемног испита на факултету. Направљен је распоред полагања поправних испита.
Организована је премијера представе ,,Морска болест'' са којим је наша школа ове
године наступила на Фестивалу младих.
Јун 2018.
Реализоване су све активности везане за полагање поправних испита и
анализиран је рад већа, оствареног и неоствареног у току школске 2016/2017.
Наставнице српског језика су учествовале у прегледању тестова на малој матури, у
основним школама које су им биле одређене.
Председник већа
Владимир Милосављевић
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5.3.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Стручно веће за математику чине наставници Лидија Чаловић, Сања
Љубомировић и Бранислав Стојановић. У даљем тексту је дат табеларни преглед
реализације плана за школску 2017/2018. годину.

МЕСЕЦ

ПЛАНИРАНО

1) Упућивање ученика на
одабране уџбенике, збирке и
наставна средства
2) Израда плана стручног
усавршавања – учешће на
семинарима
3) Израда годишњих и
оперативних планова за
школску 2017/2018. годину
4)
Иницијално
тестирање
ученика по одељењима
5) Анализа резултата
иницијалних тестова
6) Национално тестирање 1. и 3.
разреда
7)Утврђивање
распореда
писаних вежби
X
1) Анализа резултата
националних иницијалних
тестова за 1. и 3. разред
2) Индентификација ученика за
додатну и допунску наставу ;
3) Започињање са радом
математичке секције чији су
чланови индентификовани
након спроведене анкете о
избору слободних и
ваннаставних активности .
XI и 1)Анализа успеха из математике
XII
на
првом тромесечју по
одељењима
IX

РЕАЛИЗОВАНО
(ВРЕМЕ И НАЧИН)

НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
(РАЗЛОГ)

1) На уводном часу у
сваком одељењу
2) На састанку
стручног већа
6.9.2017.
3) До 5.9.2017.
индивидуално
4) До 15.9.2017.
5) До 22.9.2017.
6) 22.9.2017.
7) Реализовано до
29.9.2017.

1) Реализовано до
29.9.2017.
2) Реализовано до
2.10.2017.
3) Реализација
започета након
састанка стручног
већа 18.10.2017.

1)и 2) Реализовано на
састанку стручног
већа 22.11.2017.
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I

II

III

IV

2) Утврђивање корелације
садржаја предмета из области
стручног већа;
1) Успех ученика на крају првог
полугодишта
2) Стручно усавршавање
наставника, екстерни семинари
3) Држање огледних часова и
предавања
1) Утврђивање мера за
побољшање успеха
1) Анализа реализације плана
часова допунске и додатне
наставе 2) Припрема питања за
завршни испит из математике
3) Предлог уџбеника за наредну
школску годину.
1) Пролећни сајмови,
планирање посета са ученицима

V

1) Анализа реализације рада
секције

VI

1) Учешће чланова Стручног
већа у комисијама за преглед
задатака из математике на
Завршном испиту ученика
основних школа и комисијама
за приговоре.
1) Анализа рада Стручног већа
у школској 2017/2018. Години
2)Израда Извештаја о
реализацији плана рада
Стручног већа за школску
2017/2018. годину.
3)
Израда Плана рада Стручног
већа за школску 2018/2019.
годину.
4) Израда Плана стручног
усавршавања чланова Стручног
већа за школску 2018/2019.
годину

VIII

1)Реализовано на
седници одељењских
већа 29.1.2018.
2) Реализовано током
јануара и фебруара

3) Делимично
реализовано, део
је одложен за
друго
полугодиште.

1) На састанку
стручног већа
13.2.2018.
1) , 2) и 3) На
састанку стручног
већа 21.3.2018.

Није
реализовано због
недовољног
броја
заинтересованих
ученика.
1) На састанку
стручног већа
23.5.2018.
1) У ОШ «Иво Лола
Рибар» у Великом
Градишту дана
19.6.2018. године.
1) На састанку
стручног већа
20.8.2018.
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5.3.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
Стручно веће из области природних наука чине наставници Мерима Ристић,
Мирјана Прибаковић и Татјана Ранђеловић. У даљем тексту је дат преглед реализације
плана за школску 2017/2018. годину по месецима.
Август 2017.
На састанку стручног већа из области природних наука (биологија, хемија и
физика), чији су чланови Мерима Ристић, Мирјана Прибаковић и Татјана Ранђеловић,
одлучено је да ове школске године председник стручног већа буде Татјана Ранђеловић,
наставник хемије. Договорено је да се користе уџбеници Завода за уџбенике и наставна
средства из свих предмета, јер није дошло до никакве промене у плановима и
програмима за занимања које школује наша школа. Постигнут је договор о распореду
писмених вежби и тестова у току школске године, како би ученици били обавештени
благовремено. Наставник Татјана Ранђеловић је направила распоред наставе за школску
2017/2018. годину који је усвојен на седници наставничког већа 21.08.2018. године.
Септембар 2017.
Изабрани председник је направио нов програм рада нашег стручног већа.
Програм рада овог стручног већа за школску 2017/2018 је усвојен на састанку и наћи ће
се у годишњем плану рада Политехничке школе. У међусобном разговору на састанку,
утврдили смо да постоји корелација између предмета хемија и физика, као што су
почетни појам материје, физичко-хемијски закони и радиоактивност хемијских
елемената. Такође корелација постоји и између екологије и биологије и хемије, у виду
хемијских елемената и једињења.
Октобар 2017.
Постигнут је договор о распореду писмених вежби и тестова у току школске
године, како би ученици били обавештени благовремено. На састанку стручног већа из
области природних наука, из каталога програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2017/2018. годину, појединачно
су изабрани семинари за стручно усавршавање у оквиру стручног већа. Наставник
Татјана Ранђеловић је похађала online акредитовани семинар ,, Школски електронски
часопис у служби креативности ученика'' чији се завршни сусрет очекује у фебруару
2018. Наставница Мерима Ристић је у холу друге школе у којој ради организовала
обележавање Дана здраве хране.
Новембар 2017.
На састанку стручног већа после првог квалификационог периода, дошли смо до
закључка да, у великом броју случајева, иста деца заостају у учењу. Одређени су
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термини за одржавање допунске наставе из предмета физика, биологија и хемија.
Одређени су ученици који би требало да похађају овај вид помоћи у савлађивању
градива. За додатну наставу из предмета биологија и екологија, пријавили су се ученици
који имају посебна интересовања за заштиту животне средине и екологију.
Децембар 2017.
На последњем састанку детаљније су утврђене корелације између предмета у
оквиру актива, а и са другим активима у школи. Такође детаљније су дефинисане
ваннаставне и друге активности које се очекују у другом полугодишту. Наставници
Мерима Ристић и Татјана Ранђеловић су похађале семинар ,,Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични ниво'' у Политехничкој школи у Пожаревцу. Известили смо
трећег члана нашег актива о свему што је битно са семинара који смо похађале. У овом
месецу нам је достављен сертификат о завршеној обуци за примену општих стандарда
постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања у делу општеобразовних
предмета( онлајн).
Јануар 2018.
Анализирали смо успех ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018.
године. Дошли смо до закључка да су нам слични просеци оцена у одељењима у којима
предајемо и да деца долазе са слабим предзнањем природних предмета из основне
школе. Такође је њихово предубеђење да не знају природне науке још из основне школе,
веома велико. Као меру за побољшање успеха смо се договорили следеће: да
објашњавамо делове градива из основне школе које су пропустили да науче, да их што
више ангажујемо на часу, да им предочимо допунску наставу као извор неопходног
знања за разумевање природних наука. Председник ће написати полугодишњи извештај
о раду актива који ће бити усвојен на следећем састанку актива и који ће ући у званичну
документацију школе.
Фебруар 2018.
Наставник Татјана Ранђеловић је била на завршном сусрету акредитованог
семинара из октобра месеца које је похађала online. Сусрет се одржао у Техничкој школи
„Никола Тесла“ у Костолцу.
Март 2018.
На састанку стручног већа из области природних наука разматрана је анализа
самовредновања рада наставника који су у саставу стручног већа, као и предлог
акционог плана за повећање ученичких постигнућа након полугодишта (другог
квалификационог периода) школске 2017/2018. Сложили смо се да су узроци успеха
ученика на полугодишту првенствено слаба мотивација и слаба техника учења. Као мера
побољшања успеха предложен је разговор са ученицима , као и са њиховим родитељима,
а и већа посећеност допунске и додатне наставе. Утврђен је и план провере писмених
вежби до краја школске године. Наставница Мерима Ристић је поводом Дана шума и
вода , у холу друге школе у којој ради, организовала изложбу. Наставница Татјана
Ранђеловић је као координатор Тима за излете и екскурзије организовала посету Сајму
аутомобила у Београду. Термини за допунску наставу постоје за сваки предмет нашег
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актива, али је посећеност допунске наставе веома мала. То значи да није у питању
неразумевање предмета, него слабо интересовање ученика за учење, тј слаба мотивација.
Чланови нашег актива нису посетили у овом периоду ни један семинар.
Април 2018.
Анализирали смо успех ученика на крају трећег класификационог периода из
природних наука. Успех је мало слабији него на полугодишту и стандардно сличан као
током целе ово школске године. Највећи проблем по нама је слаба мотивација ученика
за одличан успех и завршетак школовања. Углавном је, за већину ученика, главни
подстицај очекивање родитеља али не и сопствени интерес да се напредује и постигне
што бољи успех. Очекују нас такмичења на нивоу општине или региона из природних
наука. Проблем код природних наука је да се ученици средњих стручних школа такмиче
по плану и програму градива за гимназије који наши ученици не раде и са
гимназијалцима, тако да смо у старту онемогућени за постизање бољих резултата. Због
тога наставници овог актива немају мотив за припрему деце за школска такмичења.
Мај 2018.
На састанку стручног већу из области природних наука разматран је предлог
акционог плана за повећање ученичких постигнућа након трећег квалификационог
периода школске 2017/2018. Због слабог успеха ученика на трећем квалификационом
периоду донете су следеће одлуке и закључци: да се допунска настава организује, да је
слаб одзив ученика, предложена је могућност поправљања успеха кроз израду
семинарских радова, као и могућност парцијалног учења градива, како би се постигао
бољи успех. Наставник Татјана Ранђеловић је похађала семинар ,, Од самовредновања
до екстерног вредновања '' у Политехничкој школи у Пожаревцу. Мерима Ристић је
констатовала да се током године успешно реализовала еколошка секција, која је
првенствено имала задатак да уређује школски ентеријер и екстеријер, као и да учествује
на разним еколошким догађајима у Костолцу (садња дрвећа, чишћење парка...).
Јун 2018.
Сви чланови већа били су ангажовани на прегледању комбинованог теста
завршног испита основних школа. Такође, сви наставници су учествовали у разним
пројектима који су организовани у оквиру наше школе. Направљен је и преглед фонда
часова за наступајућу школску годину, по плану уписа, јер је било одређених измена у
плановима одређених образовних профила саобраћајне струке. На крају ове школске
године има само једна недовољна оцена из предмета Хемија. На последњем састанку
стручног већа из области природних наука извршена је рекапитулација свега што је
остварено у току ове школске године. На основу тога је и произишао овај извештај.

Председник стручног већа природних наука
Татјана Ранђеловић
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5.3.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Стручно веће предмета из области друштвених наука чине наставници Милош
Бранковић, Војко Алексић, Бен Младеновић, Владан Јовановић. У даљем тексту је дат
преглед реализације плана за школску 2017/2018. годину у виду извода са седница
стручног већа.
1. састанак одржан 25. августа 2017. са следећим дневним редом:
1. Евидентирање и наручивање потребних наставних средстава за реализацију
плана и програма наставе и ваннаставних активности у оквиру подручја рада
Стручног већа друштвених наука.
2. Подела активности између чланова Стручног већа.
3. Разно
1. За потребе грађанског васпитања наручити пак папире, дебеле фломастере (црни,
плави, црвени) по 1 комад, стикере, танке фломастере, 5 комплета, рис папира
формата А4, селотејп, 10 комада белог хамера.
За историју: Карта првог светског рата, 5 бела хамера, стикери, фломастери.
Сваки професог би требало да добије и по једну мању свеску са тврдим корицама
од 100 листова и по једну плаву и црвену хемијску оловку.
Чланови стручног већа и даље инсистирају на лаптоповима за сваког професора,
јер је то у савременом друштву основни алат, као и на интерактивним таблама.
Чланови стручног већа раде на својим уобичајеним активностим: редовна,
допунска и додатна настава, секције, ученички парламент, стручно усавршавање, рад у
разним тимовима, ученички парламент.
Што се тиче поделе активности измећу чланова стручног већа, одлучено је да се изврши
анкетирање ученика за рад у секцијама: социолошкој, филозофској, историјској,
психолошкој и да те секције воде предметни професори. Такође, предметни професори
би узимали и учешће на такмичењима која се буду организовала из њихових области.
2. Формирање секција је предвиђено за наредни месец, јер је прво потребно
извршити анкетирање ученика.
2. састанак одржан је 25. септембра 2017. са следећим дневним редом:
1. Формирање секција.
2. Посета сајму књига.
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1. Анкета је показала да није било заинтересованих ученика за рад у поменутим
секцијама на предходном састанку.
2. Што се тиче посете сајму књига, заузет је ставда би требало ићи, како би се
упознали са најновијим издањима у областима које чланови већа предају и видети шта
се моше наручити преко школе и под којим условима. Било би добро уколико би се ишло
организовано преко школе и да трошкове посете сајму сноси школа, као и да се посета
сајму бодује са 10 бодова као један од облика стручног усавршавања.
Требало би ићи и на сајмове образовања и наставних средстава и да се и то бодује
као облик стручног усавршавања.
3. састанак одржан је 24. октобра 2017. са следећим дневним редом:
1.Текући проблеми
Констатовано је да нема проблема што се тиче реализације наставних планова и
програма и да се све одвија по плану и програму.
4. састанак одржан је 24. новембра 2017. са следећим дневним редом:
1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду
шпколске 2016/2017 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово
отклањање.
Констатовано је да је једини проблем што су ученици незаинтересовани за учење.
На часовима су углавном мирни, али се не укључују у процес наставе. Као да је
мода да се не учи.
Што се тиче допунске наставе, слабо је посећена. Из устава и права грађана, као
и из социологије са правима грађана и из социологије, углавном долазе ученици
који имају добре оцене и њинов долазак се не евидентира и дневник допунске
наставе, за разлику од доласка ученика са слабим оценама.
5. састанак одржан је 22. децембра 2017. са следећим дневним редом:
1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања
као што су семинари, стручне екскурзије и друго.
Професори Владан Јовановић и ВојкоАлексић похађали су семинар Биоетика у
учионици, копетенција К1 , приоритетна област 4, 16 бодова. Семинар се одржавао у
Институту друштвених наука у Београду, 19.11. и 26.11.2016. у организацији Центра за
биоетичке студије из Београда.
6. састанак одржан је 25. јануара 2018. са следећим дневним редом:
1. Разматрање успеха ученика у протеклом периоду школске 2016/2017 из предмета
обухваћених Стручним већем и евидентирање проблема у вези реализације
наставног плана и програма по тим предметима и предузимање потребних мера
за њихово отклањање.
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1.Констатовано је да је успех на нивоу прошлогодишњег, са малим одступањима,
горе-доле. Успехом нисмо задовољни, а нису ни ђаци. Из рљазговора са ђацима
сазнајемо да су свесни чињенице да нису довољно учили и да су сами криви за свој
неуспех. Критеријуми су минимални. Ићи испод тога је бесмислено.
2. Констатовано је да је стручно веће добро радило, иако је било малих одступања
од плана рада за ову школску годину, али све што је било потребно у оквиру
реализације наставних планова и програма, урађено је, а то нам је и био
приоритет.
7. састанак одржан је 20. фебруара 2018. са следећим дневним редом:
1. Анализа реализације плана рада Стручног већа за прво полугодиште школске
2016/2017.
2. Разно
1. Констатовано је да је стручно веће добро радило, иако је било малих одступања од
плана рада за ову школску годину, у делу да нису заживел секције, али све што је
било потребно у оквиру реализације наставних планова и програма, урађено је, а то
нам је и био приоритет.
2. Констатовано је да се од тражених средстава није добило много. Много се касни
за савременом технологијом образовања. Чланови већа сматрају да би се бољи
резултати постигли када би се радило помоћу интерактивне табле, јер би то
ученицима било интересантније због комуникације на коју су навикли, јер су стално
на друштвеним мрежама.
8. састанак одржан је 25. марта 2018. са следећим дневним редом:
1.Разматрање могућности усопстављања сарадње са стручним већима других школа у
нашем граду
2.Разно
1.Констатовано је да није могуће, не подударамо се по сменама, а има и професора који
раде у две и више школа. Дат је предлог да се одреди један дан на нивоу свих школа и
да се такви састанци организују у једној или више школа. Тај дан би био радан само за
професоре. Потребно је да се то проследи и покрене на нивоу Актива директора средњих
школа.
2.Није било никаквих питања.
На општинском такмичењу из Историје, ученик Мирослав Којић заузео је треће место.
9. састанак одржан је 29. априла 2018. са следећим дневним редом:
1.Анализа реализације наставних планова и програма по предметима стручног већа у
другом тромесечију текуће школске године
2.Разно
1. Наставни планови и програми у протеклом периоду реализовани су у потпуности.
Предузете су дисциплинске мере према појединим ученицима и прати се нјихово
деловање.
2.Није било никаквих питања.
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10. састанак одржан је 23. маја са следећим дневним редом:
1. Успостављање сарадње и посета Стручним већима других школа.
2. Разно
1.Констатовано је да није била остварена посета стручним вечима других школа из
разлога који су наведени на седмом састанку Стручног већа друштвенијх наука, а то је,
не подударамо се по сменама са професорима нашег већа из других школа, а има и
провесора који раде у две и више школа.
2.Није било никаквих питања.
11. састанак одржан је 24. јуна 2018. са следећим дневним редом:
1. Расподела часова за 2018/19.
2. Разно
1. Направљена је расподела часова и предата Директору.
2. Одлучено је да се План рада Стручног већа за 2018/19 донесе у августу.

Председник Стручног већа друштвених наука
Владан Јовановић.
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5.3.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ
Стручно веће предмета из области уметности чине наставници Татјана
Докмановић и Лидија Јанковић. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за
школску 2017/2018. годину по месецима.
У складу са планом и програмом рада Стручног већа уметности, током септембра
и октобра месеца извршена је селекција надарених ученика за хор и ликовну секцију.
.Одабрани ученици узели су учешће у раду хора и ликовне секције.Ученица трећег
разреда Невена Живановић изабрана је у оквиру ликовне секције да представља школу
на ликовној колоније одржаној у галерији Барили где је на општинском нивоу освојила
треће место. Такође почетком септембра ученица се спремала за још две колоније.
У октобру учествовала је на ликовној колонији средњих стручних школа и лик.
колонији у организацији проф. Војка Алексића. Као резултат колоније ликовних
уметника коју је организовао проф. Војко Алексић поводом Дана школе отворена је и
изложба слика. Средином октобра Невенин рад је изложен заједно са радовима других
ученика у Пољопривредној школи.
Током новембра месеца ученици су од стране професора ликовне културе
упознати са уметношћу старих цивилизација, кроз посету музеју. На састанку чланова
актива разговарало се о критеријумима оцењивања.
Током децембра месеца започета је припрема за обележавање школске славе
Светог Саве. Организовна изложба радова ученика сред. стручних школа у свечаној сали
Скупштине општине града Пожаревца.
Током Јануара је реализована изложба поводом Светосавске академије на нивоу
града у Центру за културу . Хор који је спремала проф. Јелена Стевић учествовао је у
Светосавској академији у нашој школи.
Фебруар- Сачињени су оперативни планови, наставља се рад секција
Март- Током овог месеца није реализован одлазак на колонију удружења Арт
Костолац, јер иста није ни одржана.
Април- Будући да је музику за представу радио Миша Машина, хор није
учествовао на фестивалу младих, нити се за исти спремао.
Мај- Током овог месеца посећена је галерија Барили и Савремена галерија.
Јун- Извршена је анализа рада стручног актива, предложени ученици за награде.
Напомена : Већина активности везаних за ликовно стваралаштво током септембра и
октобра,као и у јануару није уписана у годишњи план стручног актива уметности, јер
су позиви за учешће стизали после 31.8.2017.
Председник Стручног већа уметности:
Докмановић Татјана
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5.3.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
Стручно веће предмета физичког васпитања чине наставници Иван Наумовић и
Никола Шојановић. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за школску
2017/2018. годину.
Предвиђене теме у годишњем наставном плану и програму су успешно
реализоване.
Поднет је извештај о реализацији наставног плана и програма за школску
2017/2018. годину.
У августу је извршена подела одељења и усвојен план и програм рада актива за
школску 2017/2018. годину.
- У септембру су утврђена правила понашања на настави физичког васпитања
(опрема). Организоване спортске секције. Утврђен број ученика који је
ослобођен од наставе. Организован је школски турнир у малом фудбалу.
- У октобру је извршена анализа успеха на крају првог класификационог периода
школске 2017/2018. године. Организован је јесењи крос који је реализован у
оквиру Кроса РТС-а на градском хиподрому. Мушка екипа наше школе је
учествовала на градском такмичењу у стоном тенису, кошарци и малом
фудбалу. Организован је међушколски турнир у одбојци поводом Дана школе.
- У новембру и децембру је организован школски турнир у кошарци. Мушка и
женска екипа наше школе је учествовала на градском такмичењу у одбојци.
- У јануару и фебруару је извршена анализа успеха на крају првог полугодишта
школске 2017/2018. године. Организован је школски турнир у стоном тенису.
- У марту је органозован школски турнир у одбојци.
- У априлу је извршена анализа успеха на крају другог класификационог периода
школске 2017/2018. године. Организован је пролећни крос који је реализован у
оквиру Кроса РТС-а у школском дворишту.
У мају је извршена анализа успеха на крају школске 2017/2018. године за ученике
завршних разреда.
-

Председник актива:
Проф. Шојановић Никола
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5.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА ШКОЛЕ
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5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за развојно планирање су чинили Дарко Радовановић, директор
школе, Тања Бабејић, стручни сарадник, наставници Тијана Глигоријевић, Владимир
Милосављевић, Никола Шојановић, Даница Максимовић, Бранислав Стојановић,
Драган Вељковић, представник локалне самоуправе, Лидија Пантовић, родитељ ученика
IV2 и Андрија Миљковић, ученик IV2. У даљем тексту је дат преглед реализације плана
за школску 2017/2018. годину.
Стручни актив о за развојно планирање је одржао 7 састанака на којима се редовно
разговарало о начину спровођења активности предвиђених планом рада школе, као и
на који начин их је потребно поспешити.
Осим у остварвању задатака планираних Планом рада школе, чланови актива бавили
су се и анализом самовредновања рада школе за школске 2015/16.годину,
2016/2017.годину и појединих области које су вредноване у 2017/2018.години, а и
остварености Развојног плана Школе за период 2015-2018.године - зарад израде новог
акционог плана развоја Школе. У овом делу посла остварена је изузетна сарадња са
Тимом за самовредновање, при чему је један број наставника заступљен и у Активу за
развојно планирање и у Тиму за самовредновање.
На основу резултата самовредновања, чланови актива су у сарадњи са члановима
Тима за самовредновање израдили Школски развојни план школе за преиод 2018-2021.
године који ће бити разматран на наредним седницама Ученичког парламента,
Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора, а очекујемо да исти буде
усвојен од стране Школског одбора до 15. септембра 2018. године.

Председник Актива за развојно планирање
Дарко радовановић
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5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развојно планирање су чинили наставници Татјана Ранђеловић,
Димитрије Рогожарски, Лидија Чаловић, Никола Шојановић, Татјана Докмановић,
Владимир Милосављевић, Војко Алексић, Оливера Филиповић и Тања Бабејић, стручни
сарадник.
Стручни Актив за развој школског програма и сви његови чланови остварили су
Годишњи план у потпуности.
Израђен је школски програм за четворогодишњи период од 2018. до 2022. године,
у чију израду су била укључена сва стручна већа.
Координатор актива била је задужена за презентацију овог документа на
седницама Ученичког парламента, Савета родитеља, Наставничког већа и Школског
одбора.
У даљем тексту је дат преглед рада актива по месецима:
Септембар 2017.
На почетку сваке школске године, у августу, директор школе је на седници наставничког
већа истакао обавезе везане за стручне активе и тимове у нашој школи. У септембру су
сви председници стручних актива и тимови предали извештаје о раду у школској
2016/2017. години. Такође, на седницама сваког актива и тима појединачно, направљен
је план и програм рада за следећу 2017/2018. годину. Разговарано је у оквиру актива и
између различитих актива о корелацији предмета у овој школској години. Израђени су
планови рада секција у школи, међу њима и спортске секције, због предстојећих
школских такмичења. Испланиране су хуманитарне акције. Сви ови документи су
саставни део Годишњег извештаја рада наше школе. На састанку стручног актива за
развој школског програма, који је одржан 05.09.2017. договорено је ажурирање
школских планова свих предмета у школском развојном плану и направљен је годишњи
план рада стручног актива за развој школског програма, који је саставни део Годишњег
извештаја рада наше школе.
Октобар 2017.
На састанку стручног актива прочитан је извештај вође пута матурске екскурзије.
Екскурзијом су испуњени сви циљеви и образовно-васпитни задаци и план и програм
екскурзије. Председник актива за Физичко васпитање нас је известио о школским
такмичењима у кошарци, одбојци, фудбалу и стоном тенису и међу школским
такмичењима из истих спортова. У процедури и припреми су екскурзије 1. 2. и 3.
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разреда, а носиоци ових активности су разредне старешине, секретар школе и директор.
На састанку актива је изабран професор за награду поводом Дана просветних радника.
Награду је добила Јелена Стевић, наставник српског језика.
Новембар 2017.
У новембру смо анализирали успех ученика после првог класификационог периода.
Успех је свакако најслабији у овом периоду због прилагођавања нових ученика 1.
разреда и неозбиљног схватања учења ученика старијих разреда. Такође, разлог је и
велики број изостанака. Разматрали смо план уписа за следећу школску 2018-2019.
годину и донели одлуку да план уписа буде исти као и прошле године. Једно мешовито
електро одељење, електроинсталатер/електромеханичар за термичке и расхладне
уређаје, једно одељење возач моторних возила и два одељења техничар друмског
саобраћаја. Овај план је прослеђен школској управи.
Децембар 2017.
На састанку смо анализирали активности који смо спровели претходних месеци и дошли
до закључка да смо све успешно реализовали. Планирани оперативни наставни планови
и програми су реализовани и нема неодржаних часова.
Јануар 2018.
Организовали смо састанак стручног актива за развој школског програма поводом
организације прославе школске славе Дана Светог Саве. Свако од нас је добио задужења
за овај радни, а не наставни дан. Такође смо анализирали успех ученика на крају првог
полугодишта. Успех је бољи него на првом класификационом периоду, али би требао да
буде још бољи, заједнички је закључак овог актива. Разлог је, поред слабе мотивације
ученика, велики број изостанака. Требало би радити на решавању и једног и другог
проблема. Од другог полугодишта смо у пробном програму за употребу електронских
дневника у школи, где ћемо увежбавати рад на њима и паралелно водити и папирни
дневник.
Март 2018.
На почетку другог полугодишта анализирали смо сва школска и међушколска
такмичења на којима су наши ученици учествовали и резултате које су остварили. У
школи се такође организују разне изложбе, предавања и манифестације које поспешују
васпитно-образовну функцију наше школе. Рад са електронским дневницима се
спроводи, обуке професора такође и у плану је да следеће године школа уђе у систем
електронског дневника.
Април 2018.
Анализирали смо успех ученика на крају трећег класификационог периода, број слабих
оцена и број изостанака које су ученици направили. Успех је као по правилу могао бити
много бољи, а број изостанака је велики. Такође смо дискутовали и о реализацији
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оперативних наставних планова и програма. Часови су, са радним суботама које смо
имали, у потпуности реализовани. Реализована је заједничка екскурзија 1. 2. и 3. разреда
и то је била најбројнија екскурзија која је икада изведена у нашој школи.
Мај 2018.
Директор школе је одредио професоре који ће извршити презентацију школе осмим
разредима основне школе, због предстојећег уписа у средње школе. Одржано је
Републичко такмичење средњих школа у саобраћају у нашој школи. У групном
пласману наша школа је заузела 1. место. Организација такмичења и прослава поводом
такмичења је одлично организована а сви активи су били заступљени и активни при
томе.
Јун 2018.
На крају школске четвртог класификационог периода анализирана је реализација
школског програма и оперативних наставних планова, односно, број часова. Реализација
је била успешна, односно, број часова је по одељењима једнак броју планираних часова.
Разговарано је о предлозима за најбољег ученика генерације у електро и саобраћајној
струци. Изнети су предлози који ће се наћи на наставничком већу где ће се изабрати
ученици генерације. Предложени су уџбеници за следећу школску годину по активима,
да би ученици имали довољно времена за набавку књига за следећу школску годину.
Август 2018.
Последњи састанак актива није одржан у јулу због почетка годишњих одмора, него у
августу. После годишњих одмора, на састанку актива смо разговарали о успеху ученика
на крају школске 2017/2018. године. Причали смо о примени законских захтева у изради
нових наставних оперативних и годишњих планова. Због промене наставних планова и
програма у подручју рада Саобраћај у јуну месецу 2018. године, чланови актива за развој
школског програма су добили задатке да допуне и промене школски програм. Усвојили
смо овај извештај о раду нашег актива. Направили смо и усвојили нови годишњи
програм стручног актива за развој школског програма школске 2018/2019. године.

координатор тима
Татјана Ранђеловић
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5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, стручних актива, као и
стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава директор школе. У даљем
тексту је дат преглед рада Педагошког колегијума по месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1. Предлог запосленог за награду за Дан просветних радника
2. Разматрање извештаја наставника наставника о стручном усвршавању у шк.
2016/2017. години
3. План стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину
4. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за
2017/2018. годину
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2015-2018. год.
2. Актуелна дешавања у просвети
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума:
1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана
2. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2017/2018. год. за све
наставнике
3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2018/2019. годину
4. Набавка наставних средстава
5. Актуелна дешавања у просвети
Неке од њих су реализоване на састанцима других стручних органа школе.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за
2017/2018. год.
3. Полугодишњи извештаји
4. Самовредновање
МАРТ-АПРИЛ
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У овом периоду нису реализоване активности из плана рада колегијума:
1. Праћење реализације активности из ШРП
2. Радне суботе
3. Распоред активности у кампањи за упис ученика у шк.2018/2019.год.
Ове актвиности пренете су у наредне месеце.
МАЈ-ЈУН
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1.
2.
3.
4.

Надокнада наставе за завршне разреде
Усвајање распореда радних субота до краја школске године
Организација Дана отворених врата Политехничке школе и кампање
промоције по основним школама
Избор уџбеника за школску 2018/2019. годину

Педагошки колегијум је у шкоској 2017/2018. години одржао 3 седнице.
Стручни сарадник
Тања Бабејић
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5.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Током школске 2017/2018. године ангажовала сам се у следећим пословима
предвиђеним Планом и програмом рада психолога школе:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Израда Годишњег плана рада школе
Израда плана рада психолога школе
Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на почетку школске
године
6. Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на
места која су остала слободна
7. Учешће у организацији прославе Дана школе
8. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
9. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
10. Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих ученика, као
и оних који теже прате наставне садржаје
11. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
12. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
13. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада
14. Израда распореда дежурства ученика
15. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
16. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
17. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
18. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
19. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
20. Учешће у раду Педагошког колегијума
21. Учешће у раду Савета родитеља
22. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
23. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
24. Учешће у раду Тима за самовредновање
25. Учешће у раду Тима за културне активности школе
26. Учешће у раду драмске секције
27. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
28. Учешће у промоцији рада школе
1.
2.
3.
4.
5.
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29. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова, јер ниједан
наставник није одржао такав час
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Реализоване активности:
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Израда распореда дежурства ученика
8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
9. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
10. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
11. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
13. Учешће у раду Савета родитеља
14. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
15. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
16. Учешће у раду Тима за самовредновање
17. Учешће у раду Тима за културне активности школе
18. Учешће у раду драмске секције
19. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
20. Учешће у промоцији рада школе
21. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часов, јер ниједан
наставник није одржао такав час
2. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
3. Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка
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ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Реализоване активности:
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
6. Учешће у организацији прославе Дана Светог Саве
7. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
8. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
9. Израда распореда дежурства ученика
10. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
11. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа
12. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
13. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
14. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
15. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
16. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
17. Учешће у раду Савета родитеља
18. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
19. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
20. Учешће у раду Тима за самовредновање
21. Учешће у раду Тима за културне активности школе
22. Учешће у раду драмске секције
23. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
24. Учешће у промоцији рада школе
25. Текући послови
У овом периоду нису нереализоване следеће активности:
1. Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка
МАРТ-АПРИЛ
Реализоване активности:
1.
2.
3.
4.

Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
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5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
8. Израда распореда дежурства ученика
9. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
10. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
11. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
12. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
13. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
14. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
15. Учешће у раду Педагошког колегијума
16. Учешће у раду Савета родитеља
17. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
18. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
19. Учешће у раду Тима за самовредновање
20. Учешће у раду Тима за културне активности школе
21. Учешће у раду драмске секције
22. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
23. Учешће у промоцији рада школе
24. Текући послови
МАЈ-ЈУН
Реализоване активности:
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на крају школске
године
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Израда распореда дежурства ученика
8. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
9. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
10. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
11. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
12. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
13. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
14. Учешће у раду Педагошког колегијума
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15. Учешће у раду Савета родитеља
16. Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
17. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
18. Учешће у раду Тима за самовредновање
19. Учешће у раду Тима за културне активности школе
20. Учешће у раду драмске секције
21. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
22. Учешће у промоцији рада школе
23. Учешће у активностима промоције плана уписа у наредну школску годину
24. Учешће у активностима везаним за упис ученика у први разред
25. Подела ученика у одељења у образовном профилу техничар друмског
саобраћаја
26. Текући послови
АВГУСТ
Реализоване активности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Помоћ директору и наставницима у организацији разредних и поправних испита
Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
Израда анализа и извештаја за Школски одбор
Преглед педагошке документације и евиденције на крају школске године
Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
Израда извештаја о раду психолога

Током школске 2017/2018. године обављала сам и послове за којима се јављала
потреба, а нису предвиђени Планом и програмом рада психолога школе, одн. везани су
за обавезе регулисане посебним решењима:
1. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета основи
саобраћајне психологије;
2. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета грађанско
васпитање;
3. Учешће у раду комисије за полагање испита из предмета психологија и етика у
саобраћају;
4. Настава предмета основи саобраћајне психологије у одељењима II3, II4 и II5
5. Учешће у комисији за проверу савладаности програма за стицање лиценце;
6. Учешће у реализацији 25. Републичког такмичења ученика саобраћајних школа.
Стручно усавршавање ван установе:
1. „Дискриминација и механизми заштите од дискриминације“, кат. бр. 99, К4, 8
бодова, 2.12.2017.
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2. „Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво“, кат. бр. 407, К2, 16
бодова, 11-12.12.2017.
3. „Од самовредновања до екстерног вредновања“, кат. бр. 499, К4, 8 бодова,
7.5.2018.
Учествовала сам на конферецији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску
сарадњу“, одржаној у Пожаревачкој гимназији 28.11.2017.
Учествовала сам у организацији превентивних активности у борби против насиља
, вебинарима Фондације „Тијана Јурић“: „Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко
насиље на друштвеним мрежама“, 27.11.2017.
Извештај о интерном стручном усавршавању је у посебном документу и
представља прилог овом извештају.
СТРУЧНИ САРАДНИК
_____________________
Тања Бабејић
дипл. психолог
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6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
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6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2017/2018 године Школски одбор Политехничке школе
одржао је 10 седница.
У даљем тексту дат је табеларни приказ редног броја седница, временски термин
одржавања седница и садржај рада на седницама који је дефинисан у форми одлука.
ЗАПИСНИК СА XXXII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 14.09.2017. ГОДИНЕ У 17.00 ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Стеван Савић, Мирослав Станојевић, Бонка Сотиров,
Слободан Ненадовић;
Oдсутни: Марко Живковић, Митровић Зоран, Владимир Милосављевић и представници
ученичког парламента Милош Стојимировић и Милош Срејић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић
и Тања Бабејић стручни сарадник, Тасић Горан руководилац ауто школе;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са ХХХI редовне седнице Школског одбора.
2. Анализа успеха ученика на крају школске 2016/2017. године.
3. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за
школску 2016/2017. годину.
4. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину.
5. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017.
годину.
6. Усвајање Плана рада директора за школску 2017/2018. годину.
7. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за школску
2016/2017. годину.
8. Усвајање Плана стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.
годину.
9. Усвајање извештаја о реализацији активности из Школског развојног
плана (самовредновање).
10. Доношење одлуке и формирање комисије о расписивању конкурса за
избор директора школе.
11. Разматрање шестомесечног Извештаја о раду Ауто школе.
12. Доношење одлуке и формирање комисије за продају возила.
13. Доношење одлуке о оргнаизацији ликовне колоније за дан школе.
14. Разно.
Предложени дневни ред је усвојен без примедби, тако да се прешло на дискусију.
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1.Усвајање Записника са XXXI редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе.
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXI редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Анализа успеха ученика на крају школске 2016/2017. године.
Психолог школе Тања Бабејић приказала је успех ученика након разредних и поправних
испита у јунском и августовском року. У школској 2016/2017. одржан је велики број
разредних испита, јер је неколико ученика имало много изостанака и није успело да
савлада програм на редовној настави. Понављало је 12 ученика, а када се сабере број
одличних и врлодобрих, добије се да је више од половине ученика постигло изузетан
успех. Радило се на побољшању квалитета наставе, а у плану је да се са тиме настави и
ове школске године.
Једногласном одлуком, усвојен је успех ученика на крају школске 2016/2017.
године.
3.Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску
2016/2017. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је извештај о раду школе у
претходној школској години је документ који сарджи извештаје о реализацији
активности из Годишњег плана рада свих учесника у образовно-васпитном процесу.
Због обимности материјала, Извештај је био доступан само у електронској форми на
сајту школе и родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу.
У школи је протекле школске године било 17 одељења, побољшани су материјалнотехнички услови рада, учионице су прекречене и комплетно опремљене новим
намештајем, сређен је кабинет за саобраћај и ходник испред њега.
Радио је 61 запослени, сви наставници су у одговарајућој струци за своје предмете по
нормативу. Одржано је 18 седница Наставничког већа, 9 седница Школског одбора, 4
седнице Ученичког парламента, две седнице Савета родитеља. Одржана је матурантска
екскурзија, ишло се у Праг, као и велики број стручних екскурзија и излета: Сајам
енергетике, Сајам књига, Сајам аутомобила, посета ХЕ „Ђердап“, посета археолошком
налазишту „Лепенски вир“.
Оформљен је савремени кабинет за електротехнику.
Одржан је одговарајућ број часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе, који
је у складу са Законом.
Школа је од Културно-просветне заједнице Града Пожаревца добила Повељу културе,
због бројних успеха драмске секције и организације ликовних колонија, што је велики
успех за средњу стручну школу.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2016/2017. годину.
4.Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину.
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По овој тачки је говорио директор школе и навео да је годишњи план рада документ у
коме сви учесници у образовно-васпитном процесу наводе распоред својих активности
у школској години, а у складу са важећим законима и прописима.
Због обимности материјала, План је био доступан само у електронској форми на сајту
школе и родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу.
Приоритети у овој школској години су реновирање сале за културне потребе, санирање
комплетног мокрог чвора у школи, куповина још једног возила за ауто-школу и уопште
подизање квалитета наставе.
У априлу наредне године школа ће бити домаћин Републичког такмичења саобраћајних
школа, које траје три дана и које ће значајно допринети развоју угледа како школе, тако
и града. У организацију ће бити укључени и градска управа, Министарство просвете и
Агенција за безбедност саобраћаја.
Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за школску 2017/2018.
годину.
5.Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017. годину.
Директор је активно учествовао у раду и водио седнице Наставничког већа и
Педагошког колегијума, у раду Школског одбора, Савета родитеља и Актива директора
Града Пожаревца, а однедавно је и заменик председника Актива. Са секретаром школе
сарађивао је на плану јавних набавки, активно је радио у Тиму за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања. План уписа је у реализован у траженој мери,
места су попуњена. Побољшани су услови рада у школи.
Директор је остварио сарадњу са привредним субјектима у граду и околини, а у школи
створио тим сарадника који одлично функционише.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску
2016/2017. годину.
6.Усвајање Плана рада директора за школску 2017/2018. годину.
Директору је у плану за даљи рад, навео да треба да се ради на побољшању услова рада
у школи. Наредног месеца му истиче четворогодишњи мандат, Школски одбор ће сутра
расписати конкурс за избор директора, а Дарко Радовановић планира да се кандидује за
други мандат.
У следећој табели приказан је програм рада директора за школску 2017/2018. годину
према времену и садржају реализације:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР

1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.
2. Припрема организације рада школе за нову школску годину
3. Израда Извештаја о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за
школску 2016/2017.год. 4. Израда Годишњег плана школе за школску 2017/2018.
годину.
5. Активности везане за реализацију школског развојног плана за трогодишњи период
(2015-2018.) 6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску
2017/2018.године.
7. Избор председника стручних већа.
8. Утврђивање 40-часовне радне недеље за наставнике.
9. Организација дежурства у школи.
10.
Организација практичне наставе.
11.
Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова.
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Сарадња са психологом школе.
Рад са наставницима приправницима за припрему полагања стручног
испита, тј. стицање лиценце.
14.
Сарадња са Саветом родитеља.
15.
Сарадња са Ученичким парламентом.
16.
Контрола вођења педагошке документације.
17.
Припрема и вођење седница Наставничког већа.
18.
Ангажовање на побољшању услова рада запослених и ученика.
19.
Припрема и организовање прославе Дана школе.
20.
Педагошко инструктивни рад.
21.
Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања
процеса сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
22.
Ангажовање на побољшању дисциплине наставе (правовремени одлазак
на часове и поштовање трајања часа).
24.
Предузимање мера након прегледа педагошке документације од стране
просветне инспекције.
25.
Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.
26.
Рад на седницама Школског одбора.
27.
Активно учешће у изради Предлога финансијског плана за 2018. годину.
28.
Текући послови.

12.
13.

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
1. Обилазак практичне наставе у школи и предузећима.
2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају првог
класификационог периода (тромесечја).
3. Индивидуални рад са ученицима.
4. Индивидуални рад са родитељима ученика.
5. Индивидуални рад са наставницима приправницима.
6. Обилазак одељења ученика обе смене и разговори о њиховим проблемима. 7.
Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
8. Сарадња са члановима школског одбора.
9. Учешће и рад на седницама школског одбора.
10.
Сарадња са Саветом родитеља.
11.
Рад са Ученичким парламентом
12.
Обилазак наставе.
13.
Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2018/2019.год.
14.
Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног
усавршавања запослених.
15.
Текући послови.
ЈАНУАР - ФЕБРУАР
1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве.
2. Посета часовима редовне наставе.
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3. Праћење напредовања ученика у учењу, владању и њиховим резултатима у

практичној настави.
4. Праћење интересовања ученика за слободне активности.
5. Избор одређених акредитованих програма за стручно усавршавање наставника.
6. Индивидуални разговори са наставницима и указивање на проблеме који прате и
утичу на исходе васпитног и образовног рада.
7. Идентификација проблема похађања наставе од стране ученика и предузимање
мера за њихово превазилажење.
8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе и
показују одређене сметње у раду и учењу.
9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
10.
Сарадња са Саветом родитеља.
11.
Рад са Ученичким парламентом.
12.
Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.
13.
Анализа и усвајање завршног рачуна школе.
14.
Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и
Наставничког већа на крају првог полугодишта.
15.
Обилазак наставе.
16.
Спровођење поступка јавних набавки мале вредности.
17.
Текући послови.
МАРТ - АПРИЛ
1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе.
2. Консултативни састанци са родитељима.
3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља.
4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају другог
класификационог периода (тромесечја).
5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро струке
ради структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни испит.
7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу.
8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.
9. Сарадња са Саветом родитеља.
10.
Рад са Ученичким парламентом.
11.
Обилазак наставе.
12.
Разговор са наставницима после посећених часова. 13. Организација
Републичког такмичења саобраћајних школа Србије.
14. Текући послови.
МАЈ - ЈУН
1. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике
завршних разреда на крају другог полугодишта.
2. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности.
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3. Израда Предлога финансијског плана школе за 2019. год. за МП РС и Град

Пожаревац са рачуновођом и секретаром школе.
4. Организација блок-наставе из практичне наставе за ученике завршних разреда.
5. Анализа постигнутих резултата ученика који су учествовали на такмичењима из
саобраћајне и електро струке.
6. Сарадња са родитељима ученика који су имали тешкоћа у адаптацији на нову
школску средину.
7. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике првог
и другог разреда на крају другог полугодишта.
8. Сарадња са Саветом родитеља.
9. Рад са Ученичким парламентом.
10.
Организација блок-наставе за ученике другог разреда електро струке.
11.
Организација на спровођењу завршног и матурског испита и формирање
испитних комисија.
12.
Организација и спровођење поправних испита за матуранте. 13. Припрема
за упис ученика у први разред за нову школску годину (формирање комисија за
упис).
14.
Обилазак наставе.
15.
Текућа питања.
ЈУЛ - АВГУСТ
1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године.
2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места.
3. Расписивање конкурса за упражњена радна места.
4. Избор одељењских старешина.
5. Подела наставних предмета на наставнике.
6. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова. 7.
Припрема организације рада школе за нову школску годину
8. Ангажовање на изради распореда часова.
9. Текућа питања.
Поред наведених, директор ће се бавити и другим пословима и решавати проблеме из
његове надлежности, а који нису обухваћени наведеним програмским садржајима.
Такође, директор ће учествовати у комисијама за процену савладаности програма за
полагање испита за стицање лиценце за приправнике.
Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2017/2018.
годину.
7.Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за школску 2016/2017.
годину.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић и навела да је протекле школске године 26
наставника похађало је семинаре из Каталога стручног усавршавања Министарства
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просвете, а 16 је остварило квоту од законска 24 сата. 24 наставника је предало извештаје
о свом интерном стручном усавршавању, од чега је 12 премашило обавезна 44 сата.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о стручном усавршавању запослених
за школску 2016/2017. годину.
8.Усвајање Плана стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.
годину.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић и навела да је План стручног усавршавања
саставни је део Годишњег плана и садржи појединачне планове сваког наставника и
стручног сарадника и дат је на увид родитељима на сајту школе. Школа ће до краја
календарске године организовати један општи педагошки семинар за све наставнике.
Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања запослених за
школску 2017/2018. годину.
9.Усвајање извештаја о реализацији активности из Школског развојног плана –
самовредновање.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић и навела да је Самовредновање процес процене
самих учесника у образовно-васпитној делатности на нивоу сваке школе у којој мери се
испуњавају стандарди уведени у образовање 2010. године.
Протекле школске године највише се процењивао квалитет наставе, путем педагошкоинструктивног рада психолога и директора школе. Утврђено је да је квалитет наставе на
високом нивоу.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији активности из Школског
развојног плана –самовредновање.
10.Доношење одлуке и формирање комисије о расписивању конкурса за избор
директора школе.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да мандат директору истиче 27.12.2017.
године и да у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, конкурс
за избор новог директора треба да буде расписан најкасније три месеца пре истека
мандата. Навео је да Школски одбор треба донесе одлуку о расписивању конкурса и
формирању комисије за спровођење поступка избора директора. За комисију за
спровођење поступка избора, предложени су: Слободан Ненадовић, Мирослав
Станојевић и Зоран Јоњић.
Једногласно, донете су следеће одлуке:
1. Расписује се конкурс за избор директора школе.
2. Текст конкурса објавити у дневним или службеним гласилима. у складу са
чланом 60. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања и
чланом 28. став 1. Статута Политехничке школе најкасније три месеца пре
истека мандата директора односно до 28.09.2017. године.
3. Рок за подношење пријава је 15 (петнаест дана) од дана објављивања
конкурса.
4. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија у следећем саставу:
-Слободан Ненадовић, председник;
-Мирослав Станојевић, члан;
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-Зоран Јоњић, члан;
11.Разматрање шестомесечног Извештаја о раду Ауто школе.
По овој тачки је говорио Тасић Горан, руководилац ауто школе, и навео да је вредност
потписаних уговора у прошлој години 2.695.504,00 динара, да су уплате по овим
уговорима 2.268.257,00 динара, да су трошкови рада ауто школе 1.121.249,38
динара.Зарада у односу на потписане уговоре је 1.574.254,62 динара или 58,40%, док је
у односу на уплате, зарада 1.147.008,05 динара или 50,57%. Тасић Горан је изразио
задовољство радом ауто школе и најавио још боље резултате у овој години. Предложио
је набавку још једног возила, које ће заменити последњег Југа кога школа има. Такође је
предложио отварање А1 категорије и набавку једног мотоцикла од 125 кубика.
Једногласном одлуком, прихваћен је Извештај о раду Ауто школе.
12.Доношење одлуке и формирање комисије за продају возила.
По овој тачки је говорио руководилац ауто школе Тасић Горан и навео да школа има још
једног Југа у свом власништву коме истичу атести за плин у јануару месецу, а од
25.09.2017. ово возило не може да се користи у ауто школи за трећа лица јер нема серво
уређај и АБС систем. Тасић предлаже да се ово возило прода и да се у 2018. години крене
у набавку још једног новог возила. Секретар школе је рекао да треба донети одлуку о
продаји возила и формирати комисију која ће спровести поступак оглашавања и отуђења
возила.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог да се прода возило марке Југо,
регистарске ознаке PO 017 RW, годиште производње 2009.
Формира се комисија за спровођење поступка продаје у саставу:
1.Тасић Горан, председник;
2.Стеван Савић, члан;
3.Зоран Јоњић, члан;
13.Доношење одлуке о организацији ликовне колоније за дан школе.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да се планира још једна ликовна
колонија у оквиру прославе Дана Политехничке школе. За колонију се пријавило 5
сликара и ученица наше школе која је направила запажен резултат на ликовним
такмичењима у току године. За овогодишњу колонију треба издвојити око 45.000,00
динара.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог да се организује ликовна колонија за дан
школе, као и да се издвоји 45.000,00 динара са рачуна сопствених средстава, за
покриће трошкова рада колоније.
ЗАПИСНИК СА XXXIII ПОСЕБНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОДРЖАНЕ 19.10.2017.ГОДИНЕ
Присутни: Драган Вељковић, Мирослав Станојевић, Владимир Милосављевић,
Слободан Ненадовић, Стеван Савић, Зоран Митровић, Бонка Сотиров и Марко
Живковић.
Седници присуствују :секретар школе Зоран Јоњић, председник синдиката Јелена
Стевић, представници ученичког парламента Стошић Иван и Алекса Ракић, кандидат за
директора школе Дарко Радовановић.
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Одсутна је Горица Илић, а уредно је позвана.
Председник је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
Д НЕВНИ РЕД
1. Избор директора школе
Чланови Школског одбора једногласно су усвојили предложени дневни ред.
1. Избор директора школе
По овој тачки дневног реда говорио је председник школског одбора Драган Вељковић и
навео да је Школски одбор Политехничке школе у Пожаревцу , одлуком број 905/10 од
14.09.2017. године, расписао конкурс за избор директора школе. Конкурс је објављен у
публикацији „Послови“ дана 27.09.2017. године. На конкурс се пријавио један кандидат:
- Дарко Радовановић, дипломирани машински инжењер из Пожаревца;
Комисија коју је именовао школски одбор одлуком број 905/11 од 14.09.2017. године, је
по истеку рока за подношење пријава, прегледала приспеле пријаве и утврдила, да је
приспела пријава благовремена и потпуна. Такође је утврђено, да кандидат испуњава
услове за избор директора, из чл. 59. Закона.
Кандидат за директора школе Дарко Радовановић, изнео је своју радну биографије и
план рада школе за мандатни период.
Прочитано је мишљење Наставничког већа број 1012 од 13.10.2017. год. на коме је од
61 запосленог, присутно било 58 запослених, “ЗА” је гласало 56 запослених а
“ПРОТИВ” је гласало 2 запослена. Неважећих листића није било.
Именована је комисија од три члана која је спровела поступак тајног гласања и
утврђивања резултата гласања у саставу:
1. Стеван Савић, председник;
2. Бонка Сотиров, члан,
3. Владимир Милосављевић;
Након спроведеног поступка тајног
констатовала, да је:

гласања и пребројавања гласова, комисија је

-

Одштампано је укупно 9 гласачких листића, колико је чланова Школског
одбора Политехничке школе на дан гласања 19.10.2017. године.

-

Од 9 одштампаних гласачких листића подељено је 8 гласачких листића
колико је било присутих чланова Школског одбора.

-

Од подељених 8 гласачких листића, 8 гласачких листића је било важећих, а
није било неважећих гласачких листића.

-

Од 8 важећих гласачких листића, резултат гласања је следећи:
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За кандидата дипл.маш.инж. Дарка Радовановића, гласало је 8 (осам ) чланова Школског
одбора, тако да комисија констатује даје дипл.маш.инж. Дарко Радовановић, добио
већину од укупног броја чланова школског одбора.
На основу спроведеног поступка за избор директора Школски одбор је донео следећу
одлуку:
1. За директора Политехничке школе из Пожаревца, изабран је дипл.маш.инж.
Дарко Радовановић, који је до сада обављао послове директора школе.
2. Мандат директора школе траје 4 године и почиње да тече даном ступања на
дужност.
3. Ова одлука, заједно са документацијом о избору кандидата биће достављена
Министру просвете, науке и технолошког развоја на сагласност, а иста се сматра
донетом дана достављања сагласности министра или истеком рока од 30 дана, у
случају када министар у том року, рачунајући од дана достављања одлуке о
избору не донесе акт којим одбија сагласност.
4. Школски одбор Политехничке школе из Пожаревца, након протека рока из става
3. ове одлуке донеће решење о избору директора.
ЗАПИСНИК СА XXXIV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 29.11.2017. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Стеван Савић, Мирослав Станојевић, Бонка Сотиров,
Слободан Ненадовић, Митровић Зоран, Владимир Милосављевић ;
Oдсутни: Марко Живковић и представници ученичког парламента Стошић Иван и
Ракић Алекса, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић
и Тања Бабејић стручни сарадник;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Верификација новог члана Школског одбора из реда родитеља.
Усвајање Записника са ХХХII редовне седнице Школског одбора.
Усвајање Записника са ХХХIII посебне седнице Школског одбора.
Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду школске 2017/2018.
године.
Усвајање Финансијског плана за 2017. годину – ребаланс 2.
Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају
када се насиље деси.
Измена ценовника Ауто школе за ученике школе.
Доношење одлуке о редовном годишњем попису.
Разно.

1.Верификација новог члана Школског одбора из реда родитеља.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је на последњој седници скупштине
Општине Пожаревац изабран члан школског одбора Политехничке школе из редова
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родитеља ученика и да је то Млађана Ђорђевић.Школски одбор треба да верификује
новог члана својом одлуком.
Једногласном одлуком верификован је мандат новом члану Школског одбора
Млађани Ђорђевић.
2.Усвајање Записника са XXXII редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе.
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
3.Усвајање Записника са ХХХIII посебне седнице Школског одбора.
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXIII посебне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
4.Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду школске 2017/2018.
године;
По овој тачки је говорила Тања Бабејић и навела да су ученици на првом тромесечју
постигли следећи успех: позитиван 192 (41.29), недовољан 269 (57.85), а четворо
ученика је због непохађања наставе остало неоцењено. Успех је у процентуалном односу
нешто бољи него на истом класификационом периоду прошле године.
Најслабији успех има одељење I2, где је само троје ученика постигло позитиван успех.
Шесторо ученика има пет и више слабих оцена и у сарадњи са одељењским старешином
утврдиће се разлози оваквог неуспеха. Уколико је потребно, појединим ученицима ће
градиво бити индивидуализовано, мада нико од предметних наставника није приметио
да је неком од ученика потребна додатна подршка.
Најбољи успех има одељење IV2, две треећине ученика је позитивно, једна трећина
недовољна.
Изостанака има укупно 10658, 22,97 по ученику, и то је мање него на првом тромесечју
прошле године. Радимо на томе да на време обавештавамо родитеље о непохађању
наставе њихове деце и они се позивима одазивају. Има јако мало неоправданих
изостанака по ученику, 1,68, што је за сваку похвалу.
Слабих оцена је укупно 610, 1,31 по ученику, што је 122 јединице мање него прошле
године на овом класификационом периоду.
Највише их је из математике, 77, или 4, 52 по одељењу. Уочена је појава да у појединим
одељењима из појединих предмета половина ученика има слабу оцену, и то: I2 –
математика – 16/26 (61.54%); III3 – устав и право грађана – 15/30 (50.00%); I3 –
рачунарство и информатика – 14/30 (46.67%). Ученици ових одељења морали би да иду
на допунску наставу.
Најмање слабих је у одељењу IV2, а највише у I2, чак 76.
Једногласном одлуком, усвојена је анализа успеха ученика на првом
класификационом периоду школске 2017/2018. године;
5.Усвајање Финансијског плана за 2017. годину – ребаланс 2.
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По овој тачки је говорио директор школе и навео да је скупшина Града Пожаревца
усвојила Ребаланс – 2 буџета. Политехничкој школи је одобрено само 70.000,00 динара
на име накнаде за превоз радника. Школа је у складу са ранијим договором, ослободила
540.000,00 динара са апропријација које је проценила да јој не требају и поднела захтев
за ребаланс у висини од 430.000,00 динара. Скупштина је донела одлуку да у Ребалансу2, одобри само нужна средства, а то је накнада за превоз радника.
Једногласном одлуком, усвојен је Финансијски план за 2017. годину – ребаланс 2.
6.Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају
када се насиље деси.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић и навела да су у питању превентивне мере за
спречавање насиља у питању, школа је променила начин дежурства професора, што у
прва три месеца школске године даје одличне резултате.
Организована су два онлајн семинара за ученике, у сарадњи са Фондацијом „Тијана
Јурић“. Први се тицао насиља на интернету, а други вршњачког насиља.
Директор школе, психолог, две професорке и председник Ученичког парламента су у
уторак, 28. новембра, били на конференцији са темом „Заштита деце од насиља кроз
међусекторску сарадњу“, која је одржана у Пожаревачкој гимназији. На њој је било речи
о потписивању Протокола о сарадњи између локалне самоуправе, Полицијске управе
Пожаревац, Центра за социјални рад, Школске управе Пожаревац, свих основних и
средњих школа на територији града и невладине организације „Пријатељи деце“, што
ће, уколико се реализује, бити од великог значаја за заштиту деце од насиља.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о посебним ризицима и мерама заштите
као и реаговања у случају када се насиље деси.
7.Измена ценовника Ауто школе за ученике школе.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да школа у складу са акцијом промоције
ауто школе, хоће да понуди ученицима школе из електро смерова, повољније услове под
којим би полагали возачки испит за „Б“ категорију. Предлог је да се за ученике школе
понуди цена од 58.000,00 динара, што је за 4.260,00 динара, повољнија цена у односу на
трећа лица.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог да је цена полагања возачког испита „Б“
категорије за ученике школе, 58.000,00 динара.
8.Доношење одлуке о редовном годишњем попису.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је потребно донети одлуку о попису
имовине и обавеза школе са стањем на дан 31.12.2017. године. Попис имовине и обавеза
треба извршити у периоду од 15.12. до 30.12.2017. године, са стањем на дан 31.12.2017.
године. Извештаје о извршеном попису и утврђивању одступања доставити централној
пописној комисији најкасније до 15.01.2018. године, ради прегледа и одлучивања по
утврђеним одступањима. Уз извештај доставити пописне листе, забелешке и
констатације комисије утврђене приликом пописа и сл.
Извештај централне пописне комисије о извршеном попису доставити рачуноводству,
ради благовременом спровођења књижења и састављања годишњег финансијског
извештаја.
Једногласно, донета је одлука о годишњим пописима за фискалну 2017. годину
ЗАПИСНИК СА XXXV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 15.01.2018. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА
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Присутни: Драган Вељковић, Стеван Савић, Мирослав Станојевић, Марко Живковић,
Митровић Зоран, Владимир Милосављевић ;
Oдсутни: Слободан Ненадовић, Бонка Сотиров, представници ученичког парламента
Стошић Иван и Ракић Алекса, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић
и Тања Бабејић стручни сарадник, шеф рачуноводства Јелена Вујин, руководилац ауто
школе Тасић Горан и председник синдиката Јелена Стевић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ РЕД
Усвајање Записника са ХХХIV редовне седнице Школског одбора.
Доношење одлуке о именовању директора Политехничке школе.
Усвајање Финансијског плана за 2018. годину.
Разматрање Плана набавки за 2018. годину.
Извештај о раду Ауто школе у 2017. години.
Доношење одлуке и формирање комисије за набавку аутомобила за Б
категорију.
7. Предлог плана уписа за школску 2018/2019. годину.
8. Разно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Усвајање Записника са ХХХIV седнице Школског одбора.
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXIV седнице Школског одбора
Политехничке школе.
2.Доношење одлуке о именовању директора Политехничке школе.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је Школски одбор Политехничке
школе из Пожаревца је Одлуком број 1030 од 19.10. 2017. године, а на основу конкурса
који је објављен дана 27.09.2017. године у листу „Послови„ а по прибављеном
Мишљењу Наставничког већа број 1012 од 13.10.2017. год., о свим кандидатима,
изабрао за директора школе дипл.маш.инж. Дарка Радовановића из Пожаревца.
Одлука о избору кандидата за директора са пратећом документацијом достављена је на
сагласност министру просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 123.
Закона.
С обзиром да министар просвете, науке и технолошког развоја није донео акт којим
одбија сагласност, то се у складу са чланом 123. Закона о основама система образовања
и васпитања сматра да је одлука донета протеком рока од 30 дана.
1.Одлука о избору кандидата Дарка Радовановића, по образовању дипл.машинског
инжењера, са пребивалиштем у Пожаревцу, за директора Политехничке школе
Пожаревац сматра се донетом дана 20.12. 2017. године.
2. Мандат директора школе траје 4 године и почиње да тече даном ступања на
дужност односно од 28.12.2017. године. Директору установе мирује радни однос за
време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
3. Изабрани кандидат је дужан да полажи испит за директора школе у законском
року.
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4. Ово решење је коначно и ступа на снагу одмах.
3.Усвајање Финансијског плана за 2018. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је финансијски план за 2018. нешто
мањи у односу на претходне године. Локална самоуправа овом приликом није
додељивала средства за инвестиције јер су инвестиције најављене за ребаланс 1, крајем
фебруара месеца. Такође, позиције 4251 и 4252, текуће одржавање опреме и зграде су
дате паушално по 100.000,00 динара, што није довољно за функционисање школе. Ове
позиције треба допунити за Ребаланс 1. Позиције за које су средства враћена као вишак,
крајем 2017. године, умањене су за исти износ. И ове године школа је предвидела да део
трошкова финансира из сопствених прихода од ауто школе, преквалификације,
доквалификације и специјализације, као и од донација.
Једногласном, усваја се финансијски план Политехничке школе у Пожаревцу за
2018.годину, који је усклађен са Одлуком о буџету града Пожаревца за 2018. годину,
а који је усвојен на седници Скупштине града Пожаревца дана 29.12.2017. године:
Eкономска
НАЗИВ КОНТА
класификација

Укупна
средства

1
413
4131
414
4143
4144
415
4151

3
280,000.00
280,000.00
69,900.00
0.00
69,900.00
900,000.00
900,000.00

416
4161
421
4211
4212
4213
4214
4215
4216
422
4221
4222
4223
4224
423

2
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Отпремнине и помоћи
Помоћ у мед лечењу запосленог
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене
Награде
запосленима
и
ост.расходи
Награде запосленима и ост.расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Трошкови служ.пут.у земљи
Трошкови служ.пут.у иностранство
Трошкови пут.у оквиру редовног
рада
Tрошкови путовања ученика
Услуге по уговору

508,090.00
508,090.00
2,554,000.00
155,000.00
1,330,000.00
255,000.00
167,000.00
497,000.00
150,000.00
190,000.00
110,000.00
0.00
0.00
80,000.00
1,106,200.00
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4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
424
4241
4242
4243
4245
4246
4249
425
4251
4252
426
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
472
4727
4728
482
4821
4822
4823
511
5111
5112
5113

Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образ и усав запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћ. и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Услуге образ., културе и спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања нац.паркова
Услуге очувања жив средине, науке
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поп. и одрж. зграда и
објеката
Текуће поп. и одржавање опреме
Материјал
Администартивни материјал
Материјал за пољопривреду
Материјал за образ и усавр.
запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за очув.жив средине
Материјал за образ.културу и спорт
Медицински и лабор материјал
Материјал за одрж. хиг. и
угоститељство
Материјал за посебне намене
Накнаде за соц.заштиту из буџета
Накнаде из буџета за образовање,
кул
Накнаде из буџета за становање
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и
објеката

0.00
135,200.00
170,000.00
50,000.00
0.00
45,000.00
31,000.00
675,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
1,385,000.00
170,000.00
0.00
12,000.00
740,000.00
0.00
150,000.00
5,000.00
170,000.00
138,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Пројектно планирање
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за образ, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за произ.мот и нем оп.
Нематеријална опрема
Нематеријална опрема

5114
512
5121
5122
5126
5128
5129
515
5151
Укупно

0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,193,190.00

Једногласном, усваја се финансијски план Политехничке школе у Пожаревцу за
2018.годину, који се финансира из сопствених средстава школе.
Конто

Опис

1
416
416100
421
421100
421400
422
422100
422200
422300
422400
422900
423
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
425
425100
425200
426
426100
426200
426300

2
Награде запосленима и остали посебни расходи
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Услуге комуникација
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта
Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал
Материјали за пољопривреду
Материјали за образовање и усавршавање запослених

Циљана
вредност
(2018)
5
100,000
100,000
154,000
84,000
70,000
330,000
230,000

100,000
540,000
100,000
100,000
100,000

200,000
40,000
500,000
250,000
250,000
950,000
100,000

71

Политехничка школа, Пожаревац

426400
426500
426600
426700
426800
426900

Материјали за саобраћај
Материјали за очување животне средине и науку
Материјали за образовање, културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјали
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
УКУПНО:

500,000
250,000

100,000
2,574,000

4.Разматрање Плана набавки за 2018. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да школа има обавезу да на основу
финансијског плана, донесе и план јавних набавки за фискалну 2018. годину. План
јавних набавки доноси директор, али је добро да и Школски одбор буде упознат са
истим. У овом тренутку Политехничка школа планира три јавне набавке и то за набавку
горива, екскурзија ученика завршних разреда и екскурзија ученика од I до III разреда.
Када се одобре додатна средства током године ребалансима буџета, школа ће мењати
план јавних набавки у складу са потребама.
Једногласном одлуком, прихваћен је План јавних набавки за фискалну 2018.
годину.
5.Извештај о раду Ауто школе у 2017. години.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је задовољан са радом ауто школе и
да је у 2017. години, потписано 100 уговора са кандидатима, од којих су 73 за Б
категорију, а 27 за Ц категорију. Остварен је приход од потписаних уговора у вредности
од
5.653.428,00, док су уплате у вредности од 4.637.986,00 дин. Остварена је зарада
у односу на потписане уговоре:3.002.875,00 дин. и
у односу на уплате:
1.987.433,00 дин.
Говорио је и руководилац ауто школе Тасић Горан и навео да је ово најбоља година за
рад ауто школе до сада, да је школа од рада ауто школе, купила још једно возило марке
Шевролет Спарк.Планира се даљи развој ауто школе у правцу увођења нових категорија
и куповином нових аутомобила. Табела прихода и расхода детаљно приказује пословање
ауто школе у 2017. години.
2017.
ПРИХОДИ
Број потписаних уговора Б+Ц
73+27=100
Вредност потписаних уговора
5.653.428,00 дин.
Уплате
4.637.986,00 дин.
ТРОШКОВИ
Исплате запосленима
1.273.060,00 дин.
Гориво
509.419,00 дин.
Доприноси на зараде
868.074,00 дин.
Укупно:
2.650.553,00 дин.
Зарада у односу на потписане уговоре:
Зарада у односу на уплате:

3.002.875,00 дин.
1.987.433,00 дин.

Упоредни преглед зараде Ауто школе у 2016. и 2017. години
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Број потписаних уговора Б+Ц
Вредност потписаних уговора
Уплате
Зарада у односу на потписане уговоре
Зарада у односу на уплате

2016.
60+14=74
4.561.872 дин.
3.827.931 дин.
2.062.255 дин.
1.328.314 дин.

2017.
73+27=100
5.653.428 дин.
4.637.986 дин.
3.002.875 дин.
1.987.433 дин.

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду Ауто школе у 2017. години.
6.Доношење одлуке и формирање комисије за набавку аутомобила за Б категорију.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је потребно да Школски одбор донесе
одлуку о куповини возила за потребе ауто школе које испуњава услове из ЗОБС-а, до
износа од 500.000,00 динара. Секретар је напоменуо да је последње возило марке
Застава-Југо, продато око нове године јер не испуњава услове које прописује закон око
обуке кандидата. Средства се обезбеђују из допунске делатности школе.
Једногласно, доноси се одлука о набавци једног возила за потребе ауто школе до
износа од 500.000,00 динара, који се обезбеђује из сопствених прихода школе.
Формира се комисија од три члана која ће спровести поступак набавке возила у
следећем саставу:
1.Горан Тасић, дипл.саобраћајни инж.-председник;
2.Стеван Савић, дипл.саобраћајни инж.-члан;
3.Зоран Јоњић, дипл.правник-члан;
7.Предлог плана уписа за школску 2018/2019. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је предлог плана уписа усвојен на
Наставничком већу и да тај предлог сада разматра Школски одбор.
Политехничка је успешно окончала упис за школску 2017/2018 годину, уписавши пет
одељења.
За наредну школску годину је предвиђен следећи план: 60 ученика-техничара друмског
саобраћаја, 30 ученика-возача, 30 ученика-аутоелектричара и једно комбиновано
одељење са по 15 ученика електроинсталатера и електромеханичара за термичке и
расхладне уређаје.
Директор је нагласио да је био на састанку са помоћником министра за средње
образовање у Министраству просвете на коме се говорило о плану уписа за наредне
године. План Министарства за наредни период је даљи развој дуалног образовања. За
наредну школску годину верификовано је свега неколико образовних профила за дуално
образовање, али се очекује даљи развој истог због чега и наша школа треба да се
припреми за овај вид образовања ученика у наредном периоду. Такође је помоћник
министра навео да наша школа није угрожена новим планом мрежа школа у Србији.
Приликом планирања за нову школску годину не сме се пореметити ни број запослених
у школи, као ни однос између тростепених и четворостепених образовних профила
према упутству Школске управе.
Директор је навео да очекује још једну успешну школску годину са свим попуњеним
одељењима.
Једногласном одлуком усвојен је план уписа за школску 2018/2019 годину.
ЗАПИСНИК СА XXXVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 30.01.2018. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА
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Присутни: Драган Вељковић, Стеван Савић, Мирослав Станојевић, Бонка
Сотиров, Слободан Ненадовић, Владимир Милосављевић ;
Oдсутни: Марко Живковић, Митровић Зоран, Млађана Ђорђевић и представници
ученичког парламента Милош Стојимировић и Милош Срејић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, шеф рачуноводства
Јелена Вујин;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио
је следећи
ДНЕВНИ РЕД
1 .Усвајање Записника са ХХХV редовне седнице Школског одбора.
2.Усвајање извештаја комисија о извршеном попису имовине и обавеза у
Политехничкој школи, са стањем на дан 31.12.2017. године.
3.Усвајање предлога измене Финансијског плана за 2018. годину – Ребаланс 1.
4.Разно.
Предложени дневни ред је усвојен без примедби, тако да се прешло на дискусију.
1.Усвајање Записника са XXXV редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе.
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXV редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Усвајање извештаја комисија о извршеном попису имовине и обавеза
Политехничкој школи, са стањем на дан 31.12.2017. године.

у

По овој тачки је говорила шеф рачуноводства Јелена Вујин и навела да су пописи
основних средстава и ситног инвентара, као и попис финансијске имовине (попис
благајне), извршени на време и да су комисије доставиле своје извештаје о
извршеним пописима благовремено.
Комисија за попис финасијске имовине ( попис благајне ) је утврдила следеће:
1.СТАЊЕ ГОТОВИНЕ
а) благајна
Салдо благајне на дан 29.12.2017. године, износи 0,00 динара.
б) стање на рачунима:
-стање на рачуну: 840-1778760-12— ученички рачун је 163. 032,37 динара;
-стање на рачуну 840-164760-63— рачун боловања је 1. 272,70 динара;
- стање на рачуну 840-1273660-75 -основни рачун је 0,00 динара;
- стање на рачуну 840-1273666-57— сопствени приходи је 514. 837,90 динара;
-стање на рачуну 840-1273860-57 — рачун за плате је 1. 598,49 динара;
2.ПОТРАЖИВАЊА
а) потраживања од купаца
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Потраживања од купаца износе 1. 147. 459,19 динара и односи се на потраживања
од корисника услуга ауто школе који плаћају своје обавезе на 12 месечних рата.
Ова потраживања су сигурна јер се наплаћују преко административних забрана
код предузећа са којима Политехничка школа има уговоре.
Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара је утврдила следеће и
предложила отпис следећих средстава:
1. Пописно место „ Машинска радионица „
- школске столице, комада 4, вредност 2.102,86 дин;
- столица за наставнике, комада 1, вредност 0,00 дин;
Укупно: 2.102,86 дин.
2. Пописно место „ Саобраћајни кабинет у сутурену „
- наставнички сто, комада 1, вредност 4.118,40 дин.;
- ђачки сто, комада 19, вредност 16.412,07 дин.;
- ђачка столица, комада 36, вредност 42.240,00 дин.;
- столице тапациране, комада 3, вредност 0,00 дин.;
Укупно: 62.770,47 дин.;
3. Пописно место „ Одељење бр.24. копирница“
- школска табла-физика, комада 1, вредност 7.165,96 дин;
- рачунар Пентијум 4, комада 1, вредност 0,00 дин.;
- ласерски штампач, комада 1, вредност 0,00 дин.;
Укупно:7.165,96 дин.;
4. Пописно место „ Учионица бр.29.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,00 дин.;
- столица наставничка зелена,комада 1, вредност 919,21 дин.;
- столица ученичка, комада 31, вредност 17.457,60 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 31, вредност 0,00 дин.;
Укупно:20.366,51 дин;
5. Пописно место „ Учионица бр.28.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,00 дин.;
- столица наставничка црна,комада 1, вредност 750,00 дин.;
- столица ученичка, комада 32, вредност 19.367,19 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 32, вредност 0,00 дин
Укупно: 22.106,19 дин;
6. Пописно место „ Учионица бр.27.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,00 дин.;
- столица тапацирана,комада 1, вредност 554,41 дин.;
- столица ученичка, комада 31, вредност 17.186,55 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 32, вредност 0,00 дин
Укупно: 19.729,96 дин;
7. Пописно место „ Учионица бр.26.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,00 дин.;
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- столица наставничка црна,комада 1, вредност 0,00 дин.;
- столица ученичка, комада 30, вредност 16.903,19 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 30, вредност 0,00 дин
Укупно: 18.892,19 дин;
8. Пописно место „ Учионица бр.23.“
- катедра, комада 1, вредност 0,00 дин.;
- столица наставничка плава,комада 1, вредност 0,00 дин.;
- столица ученичка, комада 21, вредност 8.159,07 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 12, вредност 0,00 дин
Укупно: 8.159,07 дин;
9. Пописно место „ Учионица бр.19.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,00 дин.;
- столица тапацирана црна,комада 2, вредност 3,214,33 дин.;
- столица ученичка, комада 28, вредност 13.790,82 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 31, вредност 0,00 дин
Укупно: 18.944,15 дин;
10. Пописно место „ Учионица бр.18.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,00 дин.;
- столица тапацирана црна,комада 1, вредност 919,85 дин.;
- столица ученичка, комада 30, вредност 14.134,52 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 33, вредност 0,00 дин
Укупно: 17.043,37 дин;
11. Пописно место „ Учионица бр.17.“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,02 дин.;
- столица ученичка, комада 27, вредност 16.606,60 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 25, вредност 0,00 дин
Укупно: 18.595,62 дин;
12. Пописно место „ Учионица бр.16“
- катедра, комада 1, вредност 1.989,02 дин.;
- столица ученичка, комада 30, вредност 14.521,85 дин.;
- школска клупа трапез-дрво, комада 15, вредност 19,870,11 дин;
Укупно: 36.380,98 дин;
13. Пописно место „ Међупростор електро“
- четвртасти сто, комада 1, вредност 2.812,50 дин.;
- сто четвртасти, комада 1, вредност 3.960,00 дин;
Укупно: 6.772,50 дин;
14. Пописно место „АСЦ“
- Југо Корал ИН, комада 1, вредност 0,00 дин;
Укупно: 0,00 дин;
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Приликом пописа ситног инвентара школе, установљена је следећа опрема за
расход:
1. Пописно место „ Машинска радионица“
- ПП апарат, комада 1, вредност 2.187,50 дин;
- низови за стренд кола, комада 30, вредност 6750,00 дин;
Укупно:8.937,50 дин.
2. Пописно место „ Дендић електромерења“
- волтметар СФВА/200298,комада 2, вредност 1.430,00 дин;
- фреквенциометар, комада 1; вредност 350,00 дин;
Укупно: 1.780,00 дин.
3. Пописно место „ Електрорадионица“
- универзални инструмент ВЦ2010, комада 1, вредност 29,00 дин;
- аналогни универз.инст. комада 3, вредност 0,00;
- чекић, комада 1, вредност 0,00 дин;
- моторцангле, комада 6, вредност 0,00 дин;
- одвијач, комада 4, вредност 0,00 дин;
- секач, комада 2, вредност 0,00 дин;
- продужни кабл, комада 1, вредност 0,00 дин;
- испитне табле од универа, комада 1, вредност 0,00 дин;
- показне разводне табле, комада 1, вредност 0,00 дин;
- прекидачи наизменични, комада 11, вредност 1.375,00 дин;
- прекидачи једнополни, комада 2, вредност 250,00 дин;
- прекидачи унакрсни, комада 6, вредност 750,00 дин;
- прекидачи разни, комада 6, вредност 1875,00 дин;
Укупно: 4.239,00 дин.
Централна пописна комисија предлаже Школском одбору Политехничке школе да
се отпишу горе наведена основна средства у вредности од 259.079,83 динара, као и
ситан инвентар у вредности од 14.996,50 динара.
Једногласном одлуком, усвајају се извештаји комисија о извршеном попису
имовине и обавеза у Политехничкој школи, са стањем на дан 31.12.2017. године.
3.Усвајање предлога измене Финансијског плана за 2018. годину – ребаланс 1.
По овој тачки је говорио директор школе Дарко Радовановић и навео да се крајем
фебруара или почетком марта, очекује Реаланс 1 буџета Града Пожаревца и да
Политехничка школа треба благовремено да припреми свој предлог за ребалас који
се као и сваке године састоји од захтева за инвестициона улагања, захтева за
набавку опреме и захтева за додатна средства.
ЗАХТЕВ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
5113 – Санација и инвестиционо оджавање сале за
18.500.000,00 динара
културно уметничке потребе
5113 – Санација санитарних чворова

10.511.000,00 динара
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Директор је навео да школа већ четири године подноси захтев за добијање
средстава за санацију и инвестиционо оджавање сале за културно уметничке
потребе за коју има сву потребну документацију и дозволе и наставиће да подноси
ове захтеве док не добије средства за уређење сале.
У школи је потребно санирати све санитарне чворове јер се налазе у лошем стању,
а посебно санитарни чворови у сутурену зграде који не раде већ дужи период.
Урађен је предрачун са лиценцираним грађевинским инжењером и план за
комплетну реконструкцију санитарних чворова са заменом комплетне
инсталације. Овај захтев се уједно уклапа и у план Града Пожаревца да
реконструише санитарне чворове по школама и вртићима у 2018. години.
ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
5121 – Набавка аутомобила за обуку ученика

1.400.000,00 динара

5126 – Набавка рачунарске опреме за опремање
1.000.000,00 динара
кабинета за информатику и рачунарство
За ову годину школа је планирала да набави још један полован ауто за потребе ауто
школе, али и да започне замену старијих аутомобила марке Шевролет Спарк са
новим аутомобилима зашта је потребна помоћ Града.
Такође је у плану и набавка нове рачунарске опреме за опремање кабинета за
информатику и рачунарство, јер је постојећа опрема набављена из донације 2010.
године и већ је застарела.
ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА
4251 – Текуће поправке и одржавање зграде и
300.000,00 динара
објеката
4252 – Текуће поправке и одржавање опреме

300.000,00 динара

4263 – Материјал за саобраћај

110.000,00 динара

У финансијском плану за 2018. годину, школа је добила свега 200.000,00 динара за
одржавање зграде од 1800 метара квадратних, као и за одржавање 4 путничка
возила и једног камиона за обуку ученика. Ово није довољно за нормално
функционисање школе и школа подноси захтев за додатним средствима у нивоу
средстава из 2017. године. Такође се траже додатна средства за набавку горива у
нивоу средстава од прошле године.
Једногласном одлуком, усваја се предлог финансијских средстава за 2018 годину –
Ребаланс 1.
ЗАПИСНИК СА XXXVII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 28.02.2018. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Марко Живковић, Мирослав Станојевић, Бонка Сотиров,
Владимир Милосављевић, Млађана Ђорђевић ;
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Oдсутни: Слободан Ненадовић, Стеван Савић, Митровић Зоран и представници
ученичког парламента Иван Стошић и Алекса Ракић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, шеф рачуноводства Јелена
Вујин, стручни сарадник Тања Бабејић и секретар школе Зоран Јоњић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање Записника са ХХХVI редовне седнице Школског одбора.
2.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2017/2018.
години.
3.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску
2017/2018. годину.
4.Усвајање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених.
5.Усвајање Извештаја о раду тима за безбедност.
6.Усвајање Завршног рачуна школе за 2016. годину.
7.Разматрање и усвајање Статута Политехничке школе.
8.Разматрање и усвајање Пословника о раду Школског одбора
Политехничке школе.
9.Доношење одлуке и формирање комисије за јавну набавку горива.
10.Разно.
Предложени дневни ред је усвојен без примедби, тако да се прешло на дискусију.
1.Усвајање Записника са XXXVI редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе.
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXVI редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. години.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да овај извештај у ствари чине следећи
извештаји о раду у прилогу: школског одбора, наставничког већа, савета родитеља,
секретара, стручног сарадника и свих актива наставника у школи. Директор је навео да
је задовољан радом свих горе наведених одбора, актива и појединаца јер су сви испунили
своје обавезе које су предвиђене планом и програмом рада за предходни период.
Извештај о раду школе је у прилогу овог записника.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду школе за период 01.09.2017.
28.02.2018. године.
3.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску
2017/2018. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и хронолошки навео шта је урађено у
претходних 6 месеци школске 2017/2018 године :

79

Политехничка школа, Пожаревац

СЕПТЕМБАР 2017.
 Школа је у школску 2017/2018. годину ушла потпуно припремљена када су у
питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност просора за извођење
наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је
реализован наставни план и програм у свим образовним профилима.
 Распоред часова је урађен и усвојен на време.
 Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску
2017/2018. годину који је на време израђен и усвојен.
 Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2016/2017. годину који је на време израђен и усвојен.
 Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора и старао се да
се сви професори придржавају распореда.
 Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2018. годину.
 Усвојио сам предлоге Стручних већа, када је у питању избор председника
Стручни већа, тако да су та већа неометано почела са радом од почетка школске
године.
 Усвојио сам предлог Стручних већа за саставе комисија за ванредне и
специјалистичке испите.
 Формирао сам све обавезне школске тимове, као и неколико тимова који нису по
закону обвезни, али постоји потреба школе за њиховим функционисањем.
 Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску
2017/2018. годину.
 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре.
 Присуствовао сам сваком састанку и активно сам учествовао у раду Тима за
безбедност школе.
 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака
 против ученика.
 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имо потребу
за тиме.
 Присуствовао сам првим родитељским састанцима у свим одељењима првог
разреда.
 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом
рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као својим најближим сарадницима.
 Активно сам учествовао у раду Ауто школе.
 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је
забележено у записницима тог тела (одржана је једна седница).
 Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је
забележено у записницима тог тела.
 Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у
записницима тог тела (одржана је једна седница).
 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је
забележено у записницима тог тела.
 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у
записницима тог тела.
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Активно сам учествовао у обезбеђивању финансијских средстава из буџета,
донација и сопстених прихода и старао сам се да та средства буду наменски
утрошена о чему сам редовно извештавао школски одбор и савет родитеља.Т

ОКТОБАР 2017.
 Кроз реализацију Финансијског плана и Плана набавки, ангажовао сам се на
побољшању услова за извођење наставе.
 Остварио сам висок степен сарадње са великим бројем предузећа, при чему сам
успео да обезбедим значајна финансијска средства кроз донације која су уложена
у опремање кабинета и побољшање услова за рад ученика и наставника.
 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе.
 Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења наставе
(редован одлазак на час и поштовање трајања часа).
 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.
 Активно сам учествовао у раду ауто школе.
 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је
забележено у записницима тог тела (одржане су две седнице).
 Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је
забележено у записницима тог тела.
 Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у
записницима тог тела (одржана је једна седница).
 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је
забележено у записницима тог тела, при чему сам изабран за заменика
председника Актива директора средњих школа.
 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у
записницима тог тела.
НОВЕМБАР 2017.
 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.
 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.
 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду
(одржана је једна седница).
 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
 Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница).

81

Политехничка школа, Пожаревац







Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.
Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.
Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ДЕЦЕМБАР 2017.
 Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску
2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и
Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао
правовремене информације при планирању уписа.
 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.
 Организовао сам дводневни семинар за све запослене у настави на тему
унапређења квалитета наставе.
 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.
 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
 Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.
 Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.
 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
 Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.
 Активно сам учествовао у раду ауто школе.
 Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.
ЈАНУАР 2018.
 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима
Школске управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих
имао правовремене информације при планирању уписа.
 Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог
Саве.
 У оквиру педагошко-инструктивног рада, посети сам часове петоро професора.
 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
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Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.
Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.
Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
Водио сам седнице и активно учествовао у раду одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на полугодишту (одржана је једна седница).
Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржане су две седнице).
Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.
Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.
Активно сам учествовао у раду ауто школе.
Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.

ФЕБРУАР 2018.
 Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима
Школске управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих
имао правовремене информације при планирању уписа.
 Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2016. годину.
 Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за
2016. годину.
 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе.
 Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду Наставничког
већа.
 Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
 Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.
 Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
 Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.
 Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
 Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржане су
две седнице).
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Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница).
Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.
Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.
Дао сам подршку наставницима у избору ученика за такмичења и њиховом
мотивисању.
Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.
Активно сам учествовао у раду ауто школе.

Једногласном одлуком усвојен је полугодишњи извештај о раду директора школе
за школску 2017/2018. годину.
4.

Усвајање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених.

По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да се стручно
усавршавање одвија у складу са планом за текућу школску годину. Финансијским
планом, као и планом утрошка сопствених средстава, предвиђено је довољно средстава
за стручно усавршавање свих запослених, тако да су сви захтеви запослених у школи за
усавршавање, прихваћени. Екстерно стручно усавршавање (семинаре из Каталога)
похађало је 28 наставника, од чега је 9 већ испунило годишњу квоту од 24 бода.
У прилогу је дат табеларни приказ свих запослених који су се стручно усавршавали у
претходних 6 месеци.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАЗИВ СЕМИНАРА
НАСТАВНИКА

Тања Бабејић

Владимир
Милосављевић

Мирослав
Станојевић

Дискриминација
и
механизми
заштите
од
дискриминације
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво
Дискриминација
и
механизми
заштите
од
дискриминације
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво

БРОЈ
У
КАТА
ЛОГУ

КОМП
БРОЈ
ЕПОЕН
ТЕНЦ
А
ИЈА

ДАТУ
М

99

К4

8

2.12.20
17.

407

К2

16

1112.12.2
017.

99

К4

8

2.12.20
17.

407

К2

16

407

К2

16

1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
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Виртуална учионица
Тијана Глигоријевић

Оливера Филиповић

Милица Обреновић

Никола Спасић

360

К3

32

Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични 407
ниво

К2

16

Виртуална учионица

360

К3

32

Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични 407
ниво

К2

16

Виртуална учионица

360

К3

32

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

360

К3

32

Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични 407
ниво

К2

16

Виртуална учионица

360

К3

32

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

и облици ефикасне
и учења – базични 407

К2

16

Методе
наставе
ниво
Методе
наставе
ниво

Виртуална учионица
Данијела Павић

Зорица Гошев

Марија Премовић
Владислава Стевић
Драган Богдановић
Јелена Стевић
Маја Кондић

Методе
наставе
ниво
Методе
наставе
ниво
Методе
наставе
ниво
Методе
наставе
ниво
Методе
наставе
ниво
Методе
наставе
ниво

30.10.27.11.2
017.
1112.12.2
017.
30.10.27.11.2
017.
1112.12.2
017.
30.10.27.11.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
30.10.27.11.2
017.
1112.12.2
017.
30.10.27.11.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
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Методе и облици ефикасне
Ивана Вујчић
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
Горан Тасић
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
Саша Антоновић
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
Милош Бранковић
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
Милорад Дендић
наставе и учења – базични
ниво
Школски
електронски
часопис
у
служби
креативности ученика
Татјана Ранђеловић
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
Даница Максимовић наставе и учења – базични
ниво
Дискриминација
и
механизми
заштите
од
дискриминације
Владан Јовановић
Методе насатве и учења

Никола Шојановић

Димитрије
Рогожарски
Дарко Радовановић

Звездана Митровић

Лидија Чаловић

Вредновање у физичком
васпитању
–
модели
оцењивања
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво
Функције школских библио
тека у
развоју креативног читања
и разумевања
Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични
ниво

1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
131.10.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.

407

К2

16

407

К2

16

407

К2

16

407

К2

16

407

К2

16

971

К1

35

407

К2

16

407

К2

16

99

К4

8

3.12.20
17.

411

К2

8

6.12.20
17.

819

К1

8

14.10.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.
1112.12.2
017.

407

К2

16

407

К2

16

407

К2

16

4

К2

8

9.10.20
17.

16

1112.12.2
017.

407

К2
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Сања Љубомировић

Методе и облици ефикасне
наставе и учења – базични 407
ниво

Једногласном одлуком усвојен је
усавршавању запослених.

К2

полугодишњи

16

1112.12.2
017.

Извештај о стручном

5.Усвајање Извештаја о раду тима за безбедност.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да тим чине:
Дарко Радовановић, директор, координатор
Зоран Јоњић, секретар школе, правник
Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог
Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика
Милица Обреновић, проф. електро групе предмета
Тим је у првом полугодишту одржао 11 састанака и реализовао све активности
предвиђене оперативним плановима по месецима.
Тим је организовао и следеће превентивне активности: вебинари Фондације „Тијана
Јурић“, „Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“,
27.11.2017.
Директор школе, психолог, представници Тима за заштиту и Ученичког парламента
учествовали су на конференцији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“,
одржаној у Пожаревачкој гимназији 28.11.2017.
Тим се састајао петком у 10:30 и бавио се свим актуелним дешавањима у школи по
питању безбедности.
Једногласном одлуком усвојен је полугодишњи Извештај о раду тима за
безбедност.
6.Усвајање Завршног рачуна школе за 2016. годину.
По овој тачки је говорила Јелена Вујин, шеф рачуноводства Политехничке школе и
навела, да је школа индиректни корисник Буџетских средстава и у обавези да послује у
складу са Законом о буџету и осталим прописима који регулишу пословање
индиректних буџетских корисника. Текући рачуни школе се воде у оквиру
консолидованог рачуна Трезора (КРТ). Школа је у 2017. години пословала са
суфицитом у износу од 128.205.49
динара.
Укупни приходи у 2017 години износе: 60.122.493.07 динара;
Укупни раскоди у 2017. години износе: 59.793.832.19 динара;
Суфицит износи : 328660.88 динара;
Кредит-отплата главнице за купљени ауто: 200.455.39 динара;
Добит: 128.205.49 динара.
Преглед прихода и расхода је представљен у следећој табели:

opis
411

ministarstvo
37149296.59

opstina
0

sopstveni
2380231.69

87

Политехничка школа, Пожаревац

4111
411111
412
4121
4122
4123
413
4131
413151
414
414111
414121
414314
415
4151
415112
416
4161
416111
421
4211
421111
4212
421211
421225
4213
421311
421321
421323
421324
421325
4214
421411
421412
421414
421421
421422
4215
421511
421512
421513
421521
4216
421619

zarade
doprinosi za pio
doprinosi za zdravstvo
doprinosi za nezaposlene

37149296.59
37149296.59
6650185.58
4458224.74
1913321.61
278639.23
0
0

markice I paketici
0.00

0
0.00

154592.67
154592.67
154592.67
0

porodiljsko bolovanje
bolovanje preko
pomoc u slucaju smrti
0.00
0.00
prevoz u gotovom
0.00
0.00
jubilarne nagrade
0.00
0.00
platni promet
0.00
struja
toplifikacija
0.00
voda
deratizacija
obezbedjenje
smece
usluge ciscenja
0.00
telefon
internet
mobilni
markice
usluge dostave
0.00
osiguranje
osiguranje vozila
osiguranje opreme
osig.lica I djaka
0.00
zakup

826506.91
826506.91
826506.91
322972.66
322972.66
322972.66
2226313.71
70994.97
70994.97
1129041.58
303673.46
825368.12
227585.42
30547.00
12000.00
18000.00
61140.42
105898.00
110073.05
40000.00
50758.05
10000.00
9315.00
554999.39
138663.28
192681.82
89672.43
133981.86
133619.30
133619.30

2380231.69
2380231.69
426061.31
285627.82
122581.81
17851.68
47470.02
47470.02
47470.02
313739.07
159824.09
143914.98
10000
0.00
0.00
0.00
0.00
327779.62
27139.18
27139.18
83.26
83.26
8700.00
8700.00

105565.83
52710.83
9830.47
30880.53
12144.00
173944.12
34754.18
4832.50
134357.44
12347.23
12347.23
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422
4221
422111
422121
422131
4224
422411
423
4232
423211
4233
423311
423321
423322
4234
423419
423421
423432
423413
4236
423612
423621
4237
423711
4239
423911
424
4243
424211
424331
425
4251
425111
425112
425113
425114
425115
425117
425116
425119
4252
425211
425224

0.00
0.00

189893.48
109893.76
36840.00
35761.40
37292.36

172353.00
142748.00
132468.00

0.00

79999.72
79999.72

29605.00
29605.00

51499.59
0.00

478150.00
135200.00
135200.00
168270.00
28280.00
139990.00

2366873.66
60500.00
60500.00
181092.00

dnevnice
putni troskovi
smestaj na sl.putu
troskovi prevoza
repub.takmicenje

ucenika-

kompj.usluge
0.00
obraz.i usavrs. Zaposl
kotizacije za seminare
kotizacije za str.savetova

0.00

45000.00
45000.00

177092.00
4000.00
113790.00
15840.00
90250.00
4100.00
3600.00
88800.00
88800.00

0.00
51499.59
51499.59
0.00
0.00

21000.00
21000.00
58680.00
58680.00
0.00
0.00

289066.01
289066.01
1633625.65
1633625.65
0.00
0.00

0.00
0.00

766999.14
399999.89

372203.47
218134.05
44333.00
1643.32
32346.59

0.00
usluge štampanja
usluge informisanja
oglasi
usluge stampanja publikacija

50000.00
50000.00

hemijsko ciscenje
ugostiteljske usluge
reprezentacija
ostale opste usluge

10280.00

ugovori, stipendije
lekarsko

zidarski radovi
stolarski radovi
molerski radovi
radovi na krovu
vodovodne instalacije
elektricne instalacije
centralno grejanje
ostali materij

94304.89
196180.00

0.00
mehaničke popravke
popravka elektronske opreme

27940.00
14980.00
16650.00
49945.00
366999.25
204390.45

10595.00
5730.00
610.00
122876.14
154069.42
6944.00
11990.00
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425219
425222
425226
425227
425229
425281
426
4261
426111
426129
426131
426191
4263
426311
426312
426321
4264
426411
4266
426611
426631
4267
426791
4268
426811
426819
426821
426822
4269
426911
426913
511
511451
512
512611

popr. opreme za saobraćaj
racunarska oprema
birotehnicka oprema kop
ugradna oprema
ostale popravke I odrzavanje
pregeld pp aparata
0.00
0.00
kancelarijski
radno odelo
cvece i zelenilo
ostali adm.materijal
0.00
strucna literatura
za obrazovanje zaposlen
mater. za obrazovanje
0.00
benzin
0.00
mat. za obrazovanje
materijal za sport
0.00
ostali medic.materijal
0.00
mat.za odrzavanje cisto
ostali mat.za odrzav.hig.
hrana
pića
potrosni materijal
alat I inventar
0.00

107438.98
7447.00
20249.44

740000.00
740000.00
149999.39
133072.39
16927.00
4280.00
4280.00
169832.00
97356.60
28465.20
4655.00
39355.20
137999.20
100474.00
37525.20
0.00

454311.24
454311.24
233987.81
226917.81
7070.00
0.00

Projektna dokumentacija
43850981.76
0.00
oprema za obrazovanje
43850981.76

742371
742378
744121
745141

13760.00
21268.00
5985.60
99600.00
8305.20
13690.00
1491152.75
169042.16
139242.15
18000.00
2000.00
9800.01
120000.00
120000.00

PRIHODI
sopstveni prihodi
roditeljski dinar
donacije
vanredni,stipend. refund.

6456581.32
1523352.00
1523352.00
7979933.32

886960.67
57863.40
32128.40
23916.00
1819.00
27184.00
1699.00
25485.00

88869.92
46292.80
4723.20
37853.92
24744.30
24744.30
13000.00
13000.00
7293672.51
656244.60
656244.60
7962917.11

5826448.25
1774270.00
12000.00
357500.00
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771111
733121
791111

porodiljsko i bolovanje preko
prihodi od opstine
prihodi od ministarstva
UKUPNI PRIHODI
DEFICIT

320783.51
7980509.55
43850981.76
43850981.76
0.00

7980509.55
576.23

8291001.76
328084.65

KOREKCIJA UTVRDJENOG REZULTATA POSLOVANJA
pokrice troskova iz nerasporedjene dobiti prethodne godine
ukupni prihodi
ukupni troskovi
suficit
Krediti - otplata glavnice prema domacim poslovnim bankama
SUFICIT - DOBIT U 2017.

60122493.07
59793832.19
328660.88
200455.39
128205.49

Једногласном одлуком, усвојен је завршни рачун школе за 2017. годину.
7.Разматрање и усвајање Статута Политехничке школе.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да у складу новим Законом о основама
система образовања и васпитања који је ступио на снагу 07.10.2017. године, све
образовне установе морају да се усагласе са истим у року од шест месеци. Усаглашавање
подразумева прво доношење новог Статута школе као најбитнијег акта у установи, а
затим треба усагласити и све опште акте са новим Законом.
Секретар је навео да постоје знатне измене у односу на претходни закон а пре свега у
надлежности школског одбора и поступка за избор директора кога сада бира министар а
Школски одбор даје своје мишљење као и Наставничко веће. Такође се и састав
Школског одбора из редова чланова које предлаже локална самоуправа, мења и сада
могу да буду предложени само социјални партнери школе.
Једногласном одлуком, усвојен је Статут Политехничке школе из Пожаревца.
8.Разматрање и усвајање Пословника о раду Школског одбора Политехничке
школе.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да у складу новим Законом о основама
система образовања и васпитања, сви Пословници о раду морају да буду усаглашени са
новим Законом. Најбитнија измена која се тиче Школског одбора се тиче надлежности.
Школски одбор више не доноси одлуку о избору директора већ даје мишљење о избору
директора које не обавезује министра код доношења одлуке. Остала права и обавезе
Школског одбора остају непромењене.
Једногласном одлуком, усвојен је Пословник о раду Школског одбора.
9.Доношење одлуке и формирање комисије за јавну набавку горива.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је неопходно расписати јавну
набавку за куповину горива за обуку ученика саобраћајног смера, као и за обуку трећих
лица у ауто школи. За комисију која треба да спроведе поступак набавке предложени су
следећи кандидати:Мирослав Станојевић, Владимир Милосављевић и Зоран Јоњић.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог да се распише јавна набавка за куповину
горива за потребе обуке ученика саобраћајне струке, као и за обуку кандидата у
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ауто школи која послује у склопу Политехничке школе и формирана је комисија
за спровођење набавке у саставу:
1. Мирослав Станојевић, председник;
2. Владимир Милосављевић, члан;
3. Зоран Јоњић, члан;
ЗАПИСНИК СА XXXVIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 28.05.2018. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Марко Живковић, Мирослав Станојевић,Владимир
Милосављевић, Слободан Ненадовић, Стеван Савић, Митровић Зоран ;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић, Бонка Сотиров и представници ученичког парламента
Иван Стошић и Алекса Ракић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, шеф рачуноводства Јелена
Вујин, стручни сарадник Тања Бабејић, председник синдиката Јелена Стевић,
руководилац ауто школе Тасић Горан и секретар школе Зоран Јоњић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање Записника са ХХХVII редовне седнице Школског одбора.
2.Усвајање Финансијског плана за 2018. годину – Ребаланс 1.
3.Доношење одлуке и формирање комисије за јавну набавку новог возила за
обуку ученика саобраћајне школе и рад Ауто школе.
4.Разматрање молбе за помоћ Културно просветној заједници Пожаревца.
5.Разматрање и усвајање Правила понашања ученика, родитеља и запослених у
Политехничкој школи.
6.Разматрање и усвајање Правилника о безбедности и здрављу на раду.
7.Разматрање и усвајање Правилника о раду.
8.Разматрање и усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика Политехничке школе.
9.Разматрање и усвајање Правилника о васпитној и дисциплинској одговорности
ученика Политехничке школе.
10.Разматрање и усвајање Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у Политехничкој школи.
11.Разно.
Предложени дневни ред је усвојен без примедби, тако да се прешло на дискусију.
1.Усвајање Записника са
Политехничке школе.

XXXVII

редовне седнице Школског одбора

По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXXVII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Усвајање Финансијског плана за 2018. годину – Ребаланс 1.
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По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Скупштина Града Пожаревца на
седници одржаној дана 22.05.2018. године, усвојила Ребаланс – 1, буџета за 2018. годину
којим су Политехничкој школи одобрена средства за:
- конто 4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од
108.000,00 динара;
-конто 4251 Текуће поправке и одржавање зграде у износу од 300.000,00 динара,
-конто 4252 Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 300.000,00 динара;
-конто 5121 Набавка аутомобила за обуку редовних ученика школе за „Б“
категорију у износу од 1.400.000,00 динара;
Директор је навео да је и у овом Ребалансу тражен новац за санацију позоришне сале,
али да и овог пута Град Пожаревац није имао средстава за реализацију ове инвестиције.
Једногласно, усвајају се измене финансијског плана Политехничке школе у
Пожаревцу за 2018.годину, које су усклађене са Одлуком о изменама одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину – Ребаланс 1, донете на седници
Скупштине дана 22.05.2018. године

Eкономска
класификациј
а
1
413
4131
414
4143
4144
415
4151
416
4161
421
4211
4212
4213
4214
4215
4216
422
4221

13
–
Нераспоређен
01-Приходи и
вишак
НАЗИВ КОНТА
из буџета
прихода
ранијих
година
4
2
3
0,00
Накнаде у натури
280,000.00
Накнаде у натури
280,000.00
0,00
Социјална давања запосленима 69,900.00
Отпремнине и помоћи
0.00
Помоћ у мед лечењу запосленог
69,900.00
0,00
Накнаде трошкова за запослене 900,000.00
Накнаде трошкова за запослене
900,000.00
Награде
запосленима
и
0,00
508,090.00
ост.расходи
Награде
запосленима
и
508,090.00
ост.расходи
2,554,000.0 0,00
Стални трошкови
0
Трошкови платног промета
155,000.00
1,330,000.0
Енергетске услуге
0
Комуналне услуге
255,000.00
Услуге комуникација
167,000.00
Трошкови осигурања
497,000.00
Закуп имовине и опреме
150,000.00
0,00
Трошкови путовања
190,000.00
Трошкови служ.пут.у земљи
110,000.00
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4222
4223
4224
423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
424
4241
4242
4243
4245
4246
4249
425
4251
4252
426
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
472
4727

Трошкови
служ.пут.у
0.00
иностранство
Трошкови пут.у оквиру редовног
0.00
рада
Tрошкови путовања ученика
80,000.00
1,106,200.0
Услуге по уговору
0
Административне услуге
0.00
Компјутерске услуге
135,200.00
Услуге образ и усав запослених
170,000.00
Услуге информисања
50,000.00
Стручне услуге
0.00
Услуге за домаћ. и угоститељство 45,000.00
Репрезентација
31,000.00
Остале опште услуге
675,000.00
Специјализоване услуге
0.00
Пољопривредне услуге
0.00
Услуге образ., културе и спорта
0.00
Медицинске услуге
0.00
Услуге одржавања нац.паркова
0.00
Услуге очувања жив средине,
0.00
науке
Остале специјализоване услуге
0.00
Текуће поправке и одржавање
200,000.00
Текуће поп. и одрж. зграда и
100,000.00
објеката
Текуће поп. и одржавање опреме
100,000.00
1,385,000.0
Материјал
0
Администартивни материјал
170,000.00
Материјал за пољопривреду
0.00
Материјал за образ и усавр.
120,000.00
запослених
Материјал за саобраћај
740,000.00
Материјал за очув.жив средине
0.00
Материјал за образ.културу и
150,000.00
спорт
Медицински и лабор материјал
5,000.00
Материјал за одрж. хиг. и
170,000.00
угоститељство
Материјал за посебне намене
138,000.00
Накнаде за соц.заштиту из
0.00
буџета
Накнаде из буџета за образовање,
0.00
кул

0,00

0,00

600.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00

0,00

94

Политехничка школа, Пожаревац

4728
482
4821
4822
4823
511
5111
5112
5113
5114
512
5121
5122
5126
5128
5129
515
5151
Укупно

Накнаде из буџета за становање
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и
објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за образ, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за произ.мот и нем оп.
Нематеријална опрема
Нематеријална опрема

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0,00

0,00

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,301,190.0
0

1.400.000,00
1.400.000,00

0,00
2.000.000,00

3.Доношење одлуке и формирање комисије за јавну набавку новог возила за обуку
ученика саобраћајне школе и рад Ауто школе.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку обнављања свог возног парка и замене
старијих возила, савременијим возилима која испуњавају норме новог Закона о
безбедности саобраћаја на путевима. У складу са планом рада, као и финансијским
планом за 2018. годину, Ребаланс – 1. набавља се једно ново путничко возило за обуку
ученика из области саобраћаја у складу са планом и програмом наставе, као и за потребе
обуке кандидата у ауто школи до износа од 1.400.000,00 динара.
Комиси се ставља у задатак да спроведе поступак јавне набавке предметног возила и о
најповољнијој понуди обавести директора школе ради потписивања уговора о
купопродаји.
1. Политехничка школа из Пожаревца може да набави једно ново путничко возило
за потребе обуке ученика из области саобраћаја у складу са планом и програмом
наставе, као и за потребе обуке кандидата у ауто школи, до износа од
1.400.000,00
динара.
2.Формира се комисија за спровођење поступка јавне набавке новог возила у
саставу:
1. дипл.саобраћајни инж. Тасић Горан, председник;
2. дипл.саобраћајни.инж. Стеван Савић;
3. дипл.правник Зоран Јоњић;
4. Разматрање молбе за помоћ Културно просветној заједници Пожаревца
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По овој тачки је говорио директор школе и навео да Политехничка школа као и сваке
године помаже рад Културно просветне заједнице Пожаревац. Политехничка школа
плаћа аутобуски превоз до Жагубице за децу која наступају на окружном такмичењу
рецитатора у износу од 14.000,00 динара.
Једногласно, усваја се предлог да се помогне Културно просветној заједници
Пожаревац и плате трошкови превоза до Жагубице у висини од 14.000,00 дин.
5.Разматрање и усвајање Правила понашања ученика, родитеља и запослених у
Политехничкој школи.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о
основама система образовања иваспитања. Правилима понашања уређују се међусобни
односи ученика, запослених и родитеља ученика у Школи и утврђују се општа правила
понашања у Школи. Односи између ученика, запослених и родитеља у Школи заснивају
се на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи што се остварује кроз:Неговање
односа међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и
родитеља;Културно поздрављање и отпоздрављање у школи и ван школе;Адекватно
ословљавање (ученици се наставницима и запосленима обраћају са Ви, а наставници и
запослени ученицима према њиховом имену);Учтиво обраћање (сачекати да наставник,
запослени или ученик заврши започету активност);Изношење мишљења и примедби на
начин који не вређа;Поштовање личности и поштовање приватности;Уважавање
националне и верске припадности; Поштовање индивидуалних интелектуалних снага и
ставова, мишљења и интересовања;Уважавање свих облика различитости;
Усвајају се Правила понашања ученика, родитеља и запослених у Политехничкој
школи.
6.Разматрање и усвајање Правилника о безбедности и здрављу на раду.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о
основама система образовања и васпитања.
Правилником о безбедности и здрављу на раду се регулишу права, обавезе и
одговорности послодавца и запослених, надлежности и мере чијом се применом,
односно спровођењем осигурава безбедност и здравље на раду остварују се у складу са
овим правилником и Законом о безбедности и здрављу на раду, као и прописима
донетим на основу закона.
Овим Правилником у складу са одредбама Закона и других законских прописа,
регулишу се следећа питања:
права, обавезе и одговорности Школе,права, обавезе
и одговорности запослених,оспособљавање запослених за сигуран и безбедан
рад,одређивање радних места са повећаним ризиком, посебна заштита жена, омладине и
инвалида рада,мере које се предузимају у случају повреде на раду и прва помоћ и
спашавање,вођење евиденције, извештавање.
Усваја се Правилник о безбедности и здрављу на раду.
7.
Разматрање и усвајање Правилника о раду.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о
основама система образовања и васпитања.
Правилником о раду уређују се права и обавезе из радног односа, односно по основу
рада запослених у Политехничкој школи у Пожаревцу и то: основна права и обавезе
запослених и Школе, заснивање радног односа, распоређивање запослених, радно време,
одмори и одсуства, заштита запослених, зараде запослених, накнаде и друга примања,
престанaк радног односа, вишак запослених, остваривање и заштита права запослених и
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друга питања у вези са радом запослених у Школи, као и обавезе Школе у обезбеђивању
и остваривању права запослених по основу рада.
На права и обавезе из радног односа која нису уређена овим правилником непосредно
се примењују одговарајуће одредбе Закона о основама система образовања и васпитања,
Закона о раду и Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика.
Једногласно, усвојен је Правилник о раду.
8.Разматрање и усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика Политехничке школе.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о
основама система образовања и васпитања.
Овим правилником уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика
Политехничке школе из Пожаревца и то:
1.
у време одржавања образовно-васпитног процеса у згради школе и у непосредној
околини;
2.
у време одржавања екскурзија, практичне наставе или блок наставе у привредним
организацијама и другим сличним активностима које организује школа;
Једногласно, усвојен је Правилник о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика Политехничке школе.
9.Разматрање и усвајање Правилника о васпитној и дисциплинској одговорности
ученика Политехничке школе.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о
основама система образовања и васпитања.
Овим правилником уређују се права, обавезе и одговорност ученика, васпитнодисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за
изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика
Политехничке школе у Пожаревцу.
Једногласно, усвојен је Правилник о васпитној и дисциплинској одговорности
ученика Политехничке школе.
10.Разматрање и усвајање Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у Политехничкој школи.
Политехничка школа из Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о
основама система образовања и васпитања.
Овим правилником уређују се:
- Обавезе запослених,
- Одговорност запослених за повреду радне обавезе,
- Врсте повреда радне обавезе,
- Дисциплински поступак,
- Дисциплинске мере,
- Удаљење са рада,
- Правна заштита запослених,
- Застарелост покретања и вођења дисциплинског поступка,
- Материјална одговорност запослених и
- Евиденција о изреченим дисциплинским мерама запосленима Политехничке школе у
Пожаревцу.
Једногласно, усвојен је Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у Политехничкој школи.
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ЗАПИСНИК СА ХXХIX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 28.06.2018. ГОДИНЕ У 12.00 ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Мирослав Станојевић, Владимир Милосављевић, Стеван
Савић, Млађана Ђорђевић и Митровић Зоран;
Oдсутни: Слободан Ненадовић, Марко Живковић и Бонка Сотиров и представници
ученичког парламента Иван Стошић и Алекса Ракић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, председник синдиката
Јелена Стевић и секретар школе Зоран Јоњић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање Записника са ХХХVIII редовне седнице Школског одбора.
2.Разматрање и усвајање Правилника о испитима.
3.Разматрање и усвајање Правилника о оцењивању.
4.Разматрање и усвајање Правилника о ванредним ученицима.
5.Формирање Комисије за утврђивање запослених за чијим је радом
престала потреба.
6.Разно.
Секретар школе је предложио измену дневног реда и брисање тачке 3.“ Разматрање
правилника о оценивању“, јер на основу мишљења просветног инспектора Дејана
Илића, примењује се директно Правилник о оценивању који је донело Министарство
просвете.
Измењени дневни ред је усвојен једногласно.
1.Усвајање Записника са
Политехничке школе.

XXXVIII

редовне седнице Школског одбора

По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са ХХХVIII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Разматрање и усвајање Правилника о испитима.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је Политехничка школа из
Пожаревца у поступку усаглашавања са новим Законом о основама система образовања
иваспитања.
Овим Правилником утврђују се рокови и начин полагања свих испита у школи и начин
вођења евиденције. У школи се обављају следећи испити:
- разредни,
- поправни,
- допунски,
- завршни испит и
- матурски испит;
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Једногласном одлуком усвојен је Правилник о испитима у Политехничкој школи.
3.Разматрање и усвајање Правилника о ванредним ученицима.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је Политехничка школа из
Пожаревца је у поступку усаглашавања са новим Законом о основама система
образовања иваспитања.
Правилником о ванредним ученицима регулишу се основна права и обавезе ванредних
ученика у Политехничкој школи у Пожаревцу, начин и рокови за полагање испита,
заштита права, евиденција и издавање јавних исправа ванредним ученицима.
Једногласном одлуком усвојен је
Политехничкој школи.

Правилник о ванредним ученицима у

4.Формирање Комисије за утврђивање запослених за чијим је радом престала
потреба.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да услед промена у плановима и
програмима из области саобраћаја, један део наставника општих предмета има мање
часова у школској 2018-2019 години. Како део наставника остаје без норме рада
неопходно је применити члан 34. ПКУ и формирати комисију која ће да спроведе
поступак бодовања запослених и утврдити на основу критеријума из колективног
уговора, коме ће од запослених бити смањен део норме.
По овој тачки је говорио и директор школе и навео да се бодовање спроводи само за
математику, а да су сви остали наставници општих предмета, збринути. У Пожаревцу
има велики број слободних норми за наставнике математике, тако да неће бити проблем
да наставници математике допуне норму у другој школи.
За комисију која ће спровести поступак бодовања, предложени су:
1.Татјана Ранђеловић;
2.Милица Обреновић;
3.Биљана Пајић Чавић;
Једногласном одлуком усвојен је предлог и формирана комисија за спровођење
бодовања наставника који губе део норме због промене наставних планова и
програма из области саобраћаја у саставу:
1. Татјана Ранђеловић;
2. Милица Обреновић;
3. Биљана Пајић Чавић;
ЗАПИСНИК СА I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 11.07.2018. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Николић Бобан,Тасић Горан, Никола
Шојановић, Владимир Милосављевић, Крстић Данијела, Јелена Убипарип ;
Одсутни: Млађана Ђорђевић;
Седници присуствују : директор Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић,
председник синдиката Јелена Стевић.
Председавајући на седници је Ивана Петковић као најстарији члан школског одбора до
избора председника Ш.О. Констатовано је да постоји кворум за рад и одлучивање и
предложен је следећи
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Д Н Е В Н И Р Е Д
1.Верификација чланова Школског одбора.
2.Избор председника и заменика председника Школског одбора.
3.Усвајање Записника са ХХХIХ редовне седнице Школског одбора.
4.Давање сагласности за осликавање зида у дворишту школе.
5.Разно.
Секретар школе je члановима Школског одбора објаснио поступак верификације
мандата и избор председника Школског Одбора.
1. Верификација мандата нових чланова Школског одбора
По овој тачки је говорио председавајући Ивана Петковић и навео да је Скупштина Града
Пожаревца на својој седници од 29.06.2018. године, донела Решење о разрешењу и
именовању чланова Школског одбора Политехничке школе из Пожаревца.
За нове чланове Школског одбора изабрани су:
- Вељковић Драган из Пожаревца, представник Града Пожаревца;
- Ивана Петковић из Пожаревца, представник Града Пожаревца;
- Николић Бобан из Пожаревца, представник Града Пожаревца;
- Шојановић Никола из Пожаревца, представник запослених;
- Милосављевић Владимир из Пожаревца, представник запослених;
- Тасић Горан из Смедерева, представник запослених;
- Ђорђевић Млађана из Пожаревца, представник родитеља;
- Крстић Данијела из Пожаревца, представник родитеља;
- Убипарип Јелена из Пожаревца,представник родитеља;
Једногласно, верификовани су мандати нових чланова Школског одбора.
2. Избор председника и заменика председника Школског одбора
По овој тачки говорила је председавајући Ивана Петковић и навела да могу да се
предлажу кандидати за председника. Тасић Горан је предложио Драгана Вељковића за
председника Ш.О. наводећи да је добро водио Школски одбор у предходном периоду.
Других предлога за председника Ш.О. није било , па се приступило гласању по овом
предлогу.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог и за председника Школског одбора
изабран је Драган Вељковић.
По овој тачки је говорио председник Ш.О. Драган Вељковић и навео да предлаже за
заменика председника Ш.О. Владимира Милосављевића, професора енглеског језика са
више од 11 година радног стажа у образовању. Других предлога за заменика
председника Ш.О. није било, па се приступило гласању по овом предлогу.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог и за заменика председника Школског
одбора изабран је Владимир Милосављевић, професор енглеског језика.
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3.Усвајање Записника са ХХХIХ редовне седнице Школског одбора.
По овој тачки дневног реда није било расправе и није било примедби на записник са
ХХХIХ редовне седнице Школског одбора.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са са ХХХIХ
Школског одбора Политехничке школе.

редовне седнице

4.Давање сагласности за осликавање зида у дворишту школе.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је у току конкурс за одређивање
локације за осликавање зидова у оквиру „ STREET ART FESTIVALA“ у организацији
„Art district” и Града Пожаревца. Намера је да се ослика зид школе према пошти. Ово је
друга манифестација овог типа у Пожаревцу и на овај начин је осликан женски затвор
прошле године.
Једногласном одлуком, дата је сагласност за учествовање у манифестацији
„ STREET ART FESTIVAL“ у организацији „Art district” и Града Пожаревца за
осликавање зида у дворишту школе.
ЗАПИСНИК СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 23.08.2018. ГОДИНЕ У 18.00
ЧАСОВА
Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Николић Бобан,Тасић Горан, Никола
Шојановић, Владимир Милосављевић, Крстић Данијела, Јелена Убипарип ;
Одсутни: Млађана Ђорђевић и представници ученичког парламента а уредно позвани;
Седници присуствују : директор Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић,
председник синдиката Јелена Стевић .
Председавајући на седници је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и
предложио је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
Усвајање Записника са I редовне седнице Школског одбора.
Разматрање и усвајање Правилника о реализацији наставе физичког васпитања.
Усвајање Предлога финансијског плана за 2019. годину
Усвајање предлога плана уписа ванредних ученика за школску 2018/2019.
годину.
5. Доношење одлуке о измени ценовника услуга ауто школе.
6. Информација о упису ученика у први разред за школску 2018/2019. годину.
7. Информација о активностима у школи током летњег распуста.
8. Разно.
Није било примедби на предложени дневни ред и исти је једногласно усвојен.
1.
2.
3.
4.

1.Усвајање Записника са I редовне седнице Школског одбора.
По овој тачки дневног реда није било расправе и није било примедби на записник са
I редовне седнице Школског одбора.
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Једногласном одлуком, усвојен је записник са I редовне седнице Школског одбора
Политехничке школе.
2.Разматрање и усвајање Правилника о реализацији наставе физичког
васпитања.
По овој тачки је говорио наставник физичког васпитања Никола Шојановић и навео да
се овим Правилником се регулишу правила понашања ученика и професора на часу
физичког васпитања, да наставник физичког васпитања изводи наставу физичког
васпитања и стара се о раду и дисциплини на часу, да комуникација између наставника
и ученика се заснива на узајамном поштовању и уважавању личности.
Вербална комуникација се своди на пристојан и умерен говор.
Невербална
комуникација се од стране наставника изражава демонстрацијом и помагањем ученику
приликом извођења вежби, као и употребом пиштаљке у циљу боље организације и
одржавања пажње и дисциплине на часу, да се час физичког васпитања изводи у
фискултурној сали, на отвореном спортском игралишту школе, атлетским стадионима,
пливалиштима, учионицама или другим адекватним просторима, да ученици долазе на
час физичког васпитања пет минута пре почетка часа а професор је дужан да дочека
ученике који му показују чисте патике и тек тада могу да присуствују настави.
Једногласном одлуком, усвојен је Правилник о реализацији наставе физичког
васпитања.
3.Усвајање Предлога финансијског плана за 2019. годину
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је неопходно усвојити предлог
финансијског плана за 2019. годину. На основу смерница, план за 2019. годину се
увећава за 2,8 %, колика је предвиђена инфлација за 2018 годину.Предвиђена средства
за 2019. годину износе 8,076,200,00 динара и односе се на финансирање трошкова
превоза запослених, исплата јубиларних награда запослених, материјални трошкови,
трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација,
трошкови осигурања, закуп имовине и опреме, трошкови путовања у оквиру редовног
рада, стручно усавршавање запослених, путовања ученика на такмичења, трошкови
текућих поправки одржавања зграда, објеката и опреме, набавка административног
материјала, материјала за образовање, културу и спорт, као и инвестиционо одржавање.
Поред средстава која су предвиђена из буџета Града Пожаревца, Политехничка школа
за фискалну 2019. годину, планира и утрошак сопствених средстава на следећи начин:

Конто Опис

1

2

411

Плате, додаци и
запослених (зараде)

Циљана
вредност
(2019.)
5
накнаде 1,920,000
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411100 Плате,
додаци
и
накнаде 1,920,000
запослених
412
Социјални доприноси на терет 1,280,000
послодавца
412100 Допринос
за
пензијско
и 1,280,000
инвалидско осигурање
412200 Допринос
за
здравствено 0
осигурање
412300 Допринос за незапосленост
0
413
Накнаде у натури
413100 Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима 50,000
414100 Исплата
накнада
за
време
одсуствовања с посла на терет
фондова
414200 Расходи за образовање деце
запослених
414300 Отпремнине и помоћи
414400 Помоћ у медицинском лечењу 50,000
запосленог или чланова уже
породице
415
Накнаде трошкова за запослене
415100 Накнаде трошкова за запослене
416
Награде запосленима и остали 100,000
посебни расходи
416100 Награде запосленима и остали 100,000
посебни расходи
421
Стални трошкови
180,000
421100 Трошкови платног промета и 80,000
банкарских услуга
421400 Услуге комуникација
100,000
422
Трошкови путовања
320,000
422100 Трошкови службених путовања у 150,000
земљи
422200 Трошкови службених путовања у 70,000
иностранство
422300 Трошкови путовања у оквиру
редовног рада
422400 Трошкови путовања ученика
100,000
422900 Остали трошкови транспорта
423
Услуге по уговору
590,000
423100 Административне услуге
423200 Компјутерске услуге
100,000
423300 Услуге образовања и усавршавања 100,000
запослених
423400 Услуге информисања
100,000
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423500 Стручне услуге
423600 Услуге
за
домаћинство
и
угоститељство
423700 Репрезентација
250,000
423900 Остале опште услуге
40,000
425
Текуће поправке и одржавање 300,000
425100 Текуће поправке и одржавање 150,000
зграда и објеката
425200 Текуће поправке и одржавање 150,000
опреме
426
Материјал
850,000
426100 Административни материјал
100,000
426200 Материјали за пољопривреду
426300 Материјали за образовање и
усавршавање запослених
426400 Материјали за саобраћај
550,000
426500 Материјали за очување животне
средине и науку
426600 Материјали
за
образовање, 200,000
културу и спорт
426700 Медицински и лабораторијски
материјали
426800 Материјали
за
одржавање
хигијене и угоститељство
426900 Материјали за посебне намене
0
УКУПНО: 5,590,000
Горе наведена средства су од рада ауто школе, донација, преквалификације и
доквалификације ученика.
Једногласном одлуком, усвојен је Предлог финансијског плана за 2019. годину.
4.Усвајање предлога плана уписа ванредних ученика за школску 2018/2019. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је неопходно да усвојимо план уписа
за ванредне ученике. Школска управа још није дефинисала параметре за одређивање
броја ванредних ученика, али ће Политехничка школа план усвојити на основу
прошлогодишњег уписа и по потреби кориговати ако се параметри промене.

Број решења Стручно
Назив
о
оспособавањ
школе
Преквалифи Доквалифик Спец
Подручје рада Образовни профил верификацији е до годину
и
кација
ација
ација
образовног дана
место
профила
електроинсталер
022-055
Електротехника
311/94-03 од
25.05.1994.
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Саобраћај

УКУПНО

eл.механичар
за 022-05термичке
и 311/94-03 од
расхладне уређаје 16.09.1999.
022-05аутоелектричар
00311/94-03
од 12.05.2014.
аутоелектричар
022-05специјалиста
00311/94-03
од 01.07.2016.
електроенергетичар 022-05за
00311/94-03
мреже и постројења од 01.07.2016.
- специјалиста
електроенергетичар
за
022-05електричне
00311/94-03
инсталације
- од 01.07.2016.
специјалиста
техничар друмског 022-05саобраћаја
311/94-03 од
30.05.2008.
022-05возач
моторних
311/94-03 од
возила
12.03.2001.
022-05возач специјалиста 311/94-03 од
11.02.2013.
022-05возач инструктор 311/94-03 од
11.02.2013.
техничар друмског 022-05саобраћаја
311/94-03 од
специјалиста
11.02.2013.
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Једногласном одлуком, усвојен је предлог плана уписа ванредних ученика за
школску 2018/2019. годину.
5.Доношење одлуке о измени ценовника услуга ауто школе.
По овој тачки је говорио руководилац ауто школе Тасић Горан и навео да је наша ауто
школа најефтинија када је у питању полагање за „Ц“ категорију. Цена полагања износи
41.868,00 динара. Предлог је да цена полагања износи 44.868,00 динара, односно да се
цена једног часа повећа за 200,00 динара.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог измене ценовника услуга ауто школе за
„Ц“ категорију тако да цена сада износи 44.868,00 динара.
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6.Информација о упису ученика у први разред за школску 2018/2019. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је упис у школску 2018/2019 годину,
убедљиво најбољи у протеклих 20 година. Политехничка школа је уписала свих 150
ученика у први разред и добила је још два ученика преко броја по Решењима Школске
управе. Такође, у школу је приспело и преко двадесет молби за пребацивање у нашу
школу. Ово је сигуран знак да се у школи радило добро у претходном периоду и да је
интересовање за Политехничку школу веома велико.
Једногласном одлуком, усвојена је информација о упису ученика у први разред за
школску 2018/2019. годину.
7.Информација о активностима у школи током летњег распуста.
По овој тачки је говорио директор и навео да је школа у току лета набавила нов ауто за
обуку кандидата „Б“ категорије и то је Опел Корса 1,4. У току лета су прекречене све
канцеларије и купљен је нови намештај за зборницу, библиотеку, рачуноводство и
секретара, нове завесе за зборницу и библиотеку. Набављена је нова паметна табла за
саобраћајни кабинет. Набављено је 12 таблет рачунара за потребе вођења Е-дневника.
Једногласном одлуком, усвојена је информација о активностима у школи током
летњег распуста.
На седницама се реализовао план и програм Школског одбора у оквиру
Годишњег плана рада школе.
Општи закључак, да је Школски одбoр Политехничке школе одговорно и савесно
радио, придржавајући се како свог програма рада тако и Закона о основама
система образовања и васпитања, Статута школе, Пословника о раду Школског
одбора и свих осталих пратећих подзаконских аката.

ЗАПИСНИЧАР
_________________
дипл.правник Зоран Јоњић

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
________________________________
мр Драган Вељковић
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6.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Увод
Директор школе је у обавези да, у складу са чланом 126. тачка 17. Закона о
основама система образовања и васпитања, подноси извештаје о свом раду и раду
установе органу управљања, најмање два пута годишње. Директор школе је пре свега
обавезан и одговоран за редовно, потпуно и истинито обавештавање Школског одбора
и органа Министарства просвете о пословању школе и извршењу утврђених задатака
Годишњим планом рада за текућу школску годину. Овај извештај на крају школске
године представља анализу реализације Годишњег плана рада школе, у складу са чланом
119. тачка 2. Закона, и усваја га Школски одбор. Извештај о раду обухвата пре свега
податке везане за реализацију послова и задатака утврђених Годишњим планом рада
школе, у складу са Наставним планом и програмом, те ће из тих разлога Извештај
хронолошки пратити задатке из Годишњег плана рада који уједно хронолошки и
одговарају одредбама које су одређене Законом.
Инструктивно–педагошки рад
Инструктивно–педагошки рад директора школе био је усмерен ка помагању и
инструкцији у решавању различитих тешкоћа и проблема који се јављају у образовно–
васпитном раду, као и у заједничком изналажењу решења за унапређивање тог процеса.
Инструктивно–педагошки рад директора школе прожимао се са педагошко–
инструктивним радом стручног сарадника – психолога, и обухватио је, између осталог,
следеће активности: пружање помоћи у разрешавању текућих проблема у раду
наставника, планско унапређивање рада наставника (нагласак на иновацијама), помоћ у
доношењу одлука, указивање на извесне слабости у настави, стручно усмеравање у циљу
управљања процесом образовања и васпитања... Иако је нагласак у инструктивно–
педагошком раду директора школе претежно на нивоу инструкција, уважавано је
мишљење наставника и стручног сарадника – психолога у заједничком решавању
проблема. На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, испр. 68/15, 62/2016
одлука УС, 88/17, 27/2018 – др. закони), поред послова који су утврђени Законом и
Статутом установе, у надлежности и одговорности директора школе је да организује и
врши педагошко–инструктивни увид и да прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе као и да предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручног сарадника. Договорено је да директор и стручни сарадник –
психолог користе образац за посматрање и вредновање школског часа у складу са
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дефинисаним стандардима за област квалитета Настава и учење (према Правилнику о
стандардима квалитета рада установа, објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 7/2011 и
68/2012). Протокол за вредновање часа намењен директору школе, помоћницима
директора и стручном сараднику – психологу обухватио је све значајне елементе који су
дефинисани стандардима квалитета за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ.
У наставку текста је дат табеларни приказ педагошко инструктивног рада
директора школе.
Број посећених часова: 8, код 8 различитих наставника.
Број предатих писаних припрема за час: 7 (за 7 часова)
Број писаних припрема на школском универзалном обрасцу: 7
Број часова по нивоима остварености стандарда:
Стандард
Ниво 4
Ниво 3
Ниво 2
2.1.Наставник
примењује
одговарајућа
дидактичкометодичка решења
на часу
2.2. Наставник учи
ученике
различитим
техникама учења на
часу
2.3.Наставник
прилагођава рад на
часу образовноваспитним
потребама ученика
2.4. Ученици стичу
знање на часу
2.5. Наставник
ефикасно управља
процесом учења на
часу
2.6. Наставник
користи поступке
који су у функцији
даљег учења
2.7. Наставник
ствара подстицајну
атмосферу за рад на
часу

Ниво 1

3

4

1

2

3

1

5

2

1

3

2

2

1

3

1

1

3

4

2

1

1

2

3

3

2

Инструктивно–педагошка анализа посећених часова
Инструктивно‒педагошка анализа посећених часова укључила је вредновање
наставног процеса на основу одговарајућих дидактичко‒методичких параметара.
Приликом посете часовима користио сам посебно конструисан образац за вредновање
наставних часова, којим су се процењивали нивои квалитета оних елемената наставе
који су били праћени. Инструктивно‒педагошку анализу посећених часова обавио сам у
сарадњи са стручним сарадником ‒ психологом. Инструктивно‒педагошка анализа
посећених часова, чија је функција да се утврде кључне снаге и слабости у наставном
процесу, издвоје примери добре праксе, и најважније, да се на основу обављене анализе
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предложе мере за даљи рад и напредовање, дата је у горе поменутим обрасцима који се
налазе у документацији педагога школе.
Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања
Директор школе управља процесом развоја и учења у школи, по потреби пружа
савете и помоћ ученицима у сагледавању одређених проблема и налажењу решења, у
сарадњи са психологом школе.
Исто тако, једна од важних ставки у овој области рада директора је обезбеђивање
здравог и безбедног радног окружења у коме ученици могу квалитетно да уче и да се
развијају. У школи је постављено 5 нових паноа на којима ученици могу да виде сва
обавештења која се односе на њих. Активно сам учествовао у раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Обављао сам појединачне разговоре са појединим ученицима, где су уочени
проблеми, у сарадњи са психологом школе и разредним старешином. Такође, пред
реализацију матурантске екскурзије организовао сам заједнички састанак ученика и
родитеља завршних разреда на коме су осим мене учествовали и представници
пограничне полиције, представник агенције која организује екскурзију, лекар пратилац
и наставници који су водили децу на екскурзију. На овом састанку су ученици и
родитељи добили неопходне савете, препоруке и упозорења која се односе на пут у
иностранство.
Саветодавни рад са родитељима
Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа
подршку у раду Савета родитеља. Редовно сам извештавао родитеље о свим аспектима
рада школе и о резултатима и напретку њихове деце.
Присуствовао сам првим родитељским састанцима ученика 1. разреда, како би се
упознао са родитељима и пружио им основне информације које се тичу поласка њихове
деце у Политехничку школу. Осим тих састанака, током целе године сам био доступан
родитељима за индивидуалне разговоре. Такође, када је у питању упис ученика у средњу
школу пружао сам подробне информације родитељима како кроз индивидуалне
саветодавне разговоре, тако и личним присуством на сајмовима образовања, на Данима
отворених врата Политехничке школе, као и приликом обиласка основних школа у циљу
промоције Политехничке школе
У великој мери саветодавни рад директора са родитељима ученика се одвијао
када су разматрани проблеми изостајања са наставе, учестало добијање негативних
оцена, превазилажење насталих тешкоћа у учењу…
Редовно сам извештавао Савет родитеља о свим актуелностима у школи и другим
питањима важним за школу као што су побољшање материјално-техничких услова,
обезбеђивање нових наставних средстава, финансијско пословање школе (пре свега
утрошак ученичког динара), и друго...
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Инструктивно‒педагошко деловање у стручним телим
Према члану 126. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013. и испр. 68/2015, 62/2016 одлука
УС, 88/17, 27/2018 – др. закони) у надлежности директора школе је да сазива и руководи
седницама наставничког већа, без права одлучивања, затим, да образује стручна тела и
тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи, да се стара о
благовременом објављивању и обавештавању запослених, стручних органа и органа
управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа.
У складу са тим у току школске 2017/2018. године присуствоао сам седницама и
састанцима следећих стручних тела:
 Наставничко веће
 Стручна већа
 Школски одбор
 Савет родитеља
 Педагошки колегијум
 Актив директора средњих школа
Био сам присутан на свим седницама поменутих тела, а Актив директора средњих
школа ме је изабрао за заменика председника.
Организација 25. републичког такмичења ученика саобраћајних школа Србије
Политехничка школа је у школској 2017/2018. години била домаћин јубиларног
25. републичког такмичења ученика саобраћајних школа Србије. Активно сам
учествовао у сваком сегменту организације овог такмичења, при чему сам остварио
изузетну сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школском
управом Пожаревац, локалном самоуправом, полицијском управом Пожаревац, Саветом
за безбедност града Пожаревца, Агенцијом за безбедност Србије и многим другим
организацијама и установама.
Резултат те сарадње је такмичење које је оцењено као најбоље организовано
такмичење саобраћајних школа до сада, а свечаном отварању такмичења поред великог
броја важних званица присуствовао помоћник министра просвете, науке и технолошког
развоја, Александар Пајић.
Извештај о реализацији овог такмичења је саставни део извештаја о раду школе
за школску 2017/2018. годину.
Рад у оквиру додатних делатности школе
Политехничка школа је регистрована за допунску делатност рада Ауто школе. У
току 2017/2018. активно сам учествовао у раду Ауто школе, у циљу обезбеђивања
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средстава за рад школе, обезбеђивања нових кандидата за обуку, обезбеђивања рекламно
пропагандих активности.
Истичем одличну сарадњу са руководиоцем Ауто школе, Гораном Тасићем.
Приходи које школа има од рада Ауто школе коришћени су у складу са
финансијским планом, тако да је највећи део средстава усмерен на побољшање
материјално-техничких услова у школи, набавку књига за библиотеку и награђивање
ученика, путовања ученика... Редовно сам извештавао Школски одбор о утрошку
средстава са рачуна сопствених прихода школе.
У даљем тексу је дат преглед рада директора школе по месецима:
СЕПТЕМБАР 2017.


Школа је у школску 2017/2018. годину ушла потпуно припремљена када су у
питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност просора за извођење
наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је
реализован наставни план и програм у свим образовним профилима.



Распоред часова је урађен и усвојен на време.



Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску
2017/2018. годину који је на време израђен и усвојен.



Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2016/2017. годину који је на време израђен и усвојен.



Активно сам учествовао у изради распореда дежурства професора и старао се да
се сви професори придржавају распореда.



Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2018. годину.



Усвојио сам предлоге Стручних већа, када је у питању избор председника
Стручни већа, тако да су та већа неометано почела са радом од почетка школске
године.



Усвојио сам предлог Стручних већа за саставе комисија за ванредне и
специјалистичке испите.



Формирао сам све обавезне школске тимове, као и неколико тимова који нису по
закону обвезни, али постоји потреба школе за њиховим функционисањем.



Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску
2017/2018. годину.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре.
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Присуствовао сам сваком састанку и активно сам учествовао у раду Тима за
безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака



против ученика.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имо потребу
за тиме.



Присуствовао сам првим родитељским састанцима у свим одељењима првог
разреда.



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом
рачуноводства и руководиоцем Ауто школе, као својим најближим сарадницима.



Активно сам учествовао у раду Ауто школе.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је
забележено у записницима тог тела (одржана је једна седница).



Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је
забележено у записницима тог тела.



Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у
записницима тог тела (одржана је једна седница).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је
забележено у записницима тог тела.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у
записницима тог тела.



Активно сам учествовао у обезбеђивању финансијских средстава из буџета,
донација и сопстених прихода и старао сам се да та средства буду наменски
утрошена о чему сам редовно извештавао школски одбор и савет родитеља.Т

ОКТОБАР 2017.


Кроз реализацију Финансијског плана и Плана набавки, ангажовао сам се на
побољшању услова за извођење наставе.



Остварио сам висок степен сарадње са великим бројем предузећа, при чему сам
успео да обезбедим значајна финансијска средства кроз донације која су уложена
у опремање кабинета и побољшање услова за рад ученика и наставника.



Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе.
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Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења наставе
(редован одлазак на час и поштовање трајања часа).



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа, што је
забележено у записницима тог тела (одржане су две седнице).



Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је
забележено у записницима тог тела.



Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у
записницима тог тела (одржана је једна седница).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа, што је
забележено у записницима тог тела, при чему сам изабран за заменика
председника Актива директора средњих школа.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у
записницима тог тела.

НОВЕМБАР 2017.


Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.



Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
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Водио сам седнице и активно учествовао у раду Одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду
(одржана је једна седница).



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.



Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ДЕЦЕМБАР 2017.


Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску
2018/2019. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и
Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао
правовремене информације при планирању уписа.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.



Организовао сам дводневни семинар за све запослене у настави на тему
унапређења квалитета наставе.



Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
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Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.



Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.

ЈАНУАР 2018.


Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима
Школске управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих
имао правовремене информације при планирању уписа.



Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана Светог
Саве.



У оквиру педагошко-инструктивног рада, посети сам часове петоро професора.



Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на полугодишту (одржана је једна седница).



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
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Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржане су две седнице).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.



Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.

ФЕБРУАР 2018.


Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2018/2019. и био у сталном контакту са представницима
Школске управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих
имао правовремене информације при планирању уписа.



Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2016. годину.



Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за
2016. годину.



Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе.



Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду Наставничког
већа.



Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.

116

Политехничка школа, Пожаревац



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржане су
две седнице).



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.



Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Дао сам подршку наставницима у избору ученика за такмичења и њиховом
мотивисању.



Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

МАРТ 2018.


Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржана је
једна седница).
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Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Дао сам подршку наставницима у избору ученика за такмичења и њиховом
мотивисању.



Активно сам учествовао у припреми 25. републичког такмичења саобраћајних
школа Србије.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

АПРИЛ 2018.


Активно сам учествовао у реализацији 25. републичког такмичења ученика
саобраћајних школа Србије.



Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржана је
једна седница).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
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Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Дао сам подршку наставницима у избору ученика за такмичења и њиховом
мотивисању.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

МАЈ 2018.


Активно сам учествовао у организацији и учешћу Политехничке школе на
Сајмовима

образовања

где

је

наша

школа

представљена

будућим

средњошколцима.


Организовао сам и активно учествовао у Данима отворених врата Политехничке
школе у оквиру којих су ученици пожаревачких основних школа посетили нашу
школу и упознали се са образовним профилима које нудимо.



Организовао сам промотивну кампању у оквиру које су професори наше школе
посетили 27 основних школа у ближем и даљем окружењу и тамо представили
нашу школу ученицима основних школа.



У оквиру педагошко инструктивног рада сам посетио часове петоро наставника
и после часова обавио разговоре са њима о чему постоји писана документација.



Формирао сам комисије које ће радити на упису ученика за школску 2018/2019.
годину.



Организовао сам семинар „Од самовредновања до екстерног вредновања“ у
просторијама школе за 10 запослених, а учешће су узели и запослени из других
школа.



Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.



Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.



Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака против
ученика.



Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
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Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржане су
две седнице).



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.



Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница).



Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.



Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ЈУЛ 2018.


Организовао сам и активно учествовао у упису ученика у први разред (сва места
су попуњена већ у првом уписном кругу).



Анализирао сам тренутно стање и на основу те анализе направио план активности
за припрему школе за школску 2018/2019. годину.



Организовао сам набавку новог намештаја за зборницу, библиотеку и
канцеларије секретара и рачуноводства.



Организовао сам кречење и уређење свих просторија у којима је то било
потребно.



Реализовао сам набавку нових наставних средстава (једна интерактивна табла,
два лцд телевизора, један пројектор...)



Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
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Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

АВГУСТ 2018.


Организовао сам активности за припрему школе за школску 2018/2019. годину.



Организовао сам припрему школе за увођење електронског дневника (читава
школа је покривена интернетом и набављени су таблет рачунари који се користе
као дневници).



Организовао сам једнодневни излет за запослене у циљу побољшања тимског
духа.



Организовао сам пријем ученика првог разреда у фискултурној сали школе 31.
августа.



Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2019. годину.



Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког већа (одржане су
две седнице).



Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржана је једна седница).



Одредио сам одељенске старешине за школску 2018/2019. годину.



У сарадњи са секретаром школе издао сам решења о структури радног времена
за школску 2018/2019. годину.



У сарадњи са председницима стручних већа из области предмета извршио сам
расподелу предмета за школску 2018/2019. годину.



Формирао сам школске тимове за школску 2018/2019. годину.



Учествовао сам у изради распореда часова, као и распореда дежурства
запослених за школску 2018/2019. годину.



Активно сам учествовао у изради Извештаја о раду школе за школску 2017/2018.
годину.



Активно сам учествовао у изради Плана рада школе за школску 2018/2019.
годину.



Активно сам учествовао у изради Школског програма.



Активно сам учествовао у изради Школског развојног плана.
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Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.



Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

Директор школе
Дарко Радовановић
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6.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
У школској 2017/18. год, секретар школе је:
- указивао је запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу
рада и у вези са радом;
- израдио план рада секретара школе за шк.2017/18. год.
- припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и
обавезе запослених ( статус и структура радног времена, распоређивање
запослених, право на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање
радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета и сл.)
- спроводио је поступак пријема у радни однос;
- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног
осигурања и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и
инвалидског и здравственог осигурања;
- водио кадровску евиденцију, одлагао дукумента у досијеа запослених, Матичну
књигу запослених и др.;
- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по
основу рада- запосленом и служби рачуноводства на извршење;
- вршио оверу здравствених књижица (лепљењем маркица). За издавање маркица
подосио је писани захтев матичној филијали осигураника, са доказом да је доспели
допринос плаћен и писаним овлашћењем у матичној филијали тј. испостави,
преузимао и ажурирао припремљене спискове осигураника и чланова породице
који су преко њих осигурани и вршио проверу (контролни списак);
- издавао потврде о радноправном статусу запослених за остваривање права
запослених по основу рада;
- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке
кредите и сл.
- водио матичну и персоналну евиденцију запослених;
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- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за
полагање испита за лиценцу и достављао захтев за пријаву испита за лиценцу са
потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије;
- пружао правну помоћ запосленима;
- давао потребне информације о законским основу, роковима за израду и доношење
одређених аката, надлежности органа који акта доноси;
- пратио законе и друге прописе и давао стручна мишљења о њиховој примени као и
примени других општих аката;
- указивао запосленима на измене Правилника и давао тумачење истих,
- стручно се усавршавао путем публикација достављених школи Образовног
информатора –правни информатор,и др.
- примао документа за завођење;
- разврставао, евидентирао и отпремао пошту;
- са директором школе припремио и израдио План јавних набавки за 2018. годину;
- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: прикупљао и заводио понуде,
учествовао као члан у раду Комисије за јавне набавке, водио Записник о отварању
понуда, израдио Извештај о спровођењу поступка јавне набавке, израдио Уговор о
извођењу радова, водио евиденцију и чувао документацију о спроведеном поступку
јавне набавке, достављао документацију рачуноводству ради потраживања средства;
- припремао седнице Школског одбора и водио записнике;
- сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном инспекцијом,
противпожарном, санитарном и другим инспекцијама;
- спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора;
- писао разне дописе, захтеве и молбе;
- радио са странкама и пружао тражену помоћ странкама;
- сарађивао са родитељима ученика;
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- заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , тако и
за ванредне ученике;
-издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових
докумената за правна лица;
- прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације;
- учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева
за покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења
родитељима), водио записник са срасправе, припремао решења о изрицању
васпитно- дисциплинске мере и иста достављао родитељима;
- поступао по налозима инспекције;
- издавао ученицима разне врсте потврда и уверења ;
- израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе
- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне
самоуправе;
- учествовао у раду ауто школе која пружа услуге трећим лицима ( правио уговоре са
кандидатима, фактурисао услуге, израђивао административне забране, сређивао
књиговодствену документацију са рачуноводством школе, обилазио и потписивао
уговоре са синдикатима за плаћање услуга ауто школе на рате);

Политехничка школа
Секретар школе
дипл.правник Зоран Јоњић
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6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је саветодавно тело које се формира ради остваривања што боље
сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно–васпитних задатака школе.
Значајна је и подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе.
Савет родитеља чини по један представник родитеља сваког одељења у школи,
тако да је у 2017/2018. години Савет родитеља чинило 17 родитеља и то:
1. Зоран Стаменковић (I1)
2. Анита Микуљевић (I2)
3. Саша Ђорђевић (I3)
4. Данијела Крстић (I4)
5. Злата Цимбаљевић (I5)
6. Мила Недељковић (II1)
7. Миланка Миленковић (II2)
8. Драган Мартиновић (II3)
9. Јелена Антић (II4)
10. Млађана Ђорђевић (II5)
11. Бранка Адамовић (III1)
12. Марија Андрејић (III2)
13. Зденкица Јовић (III3)
14. Јелена Убипарип (III4)
15. Сребранка Томић (III5) – председник Савета родитеља
16. Радица Павловић (IV1)
17. Станиша Николић (IV2)
Савет родитеља се у току школске године бавио питањима значајним за
унапређење образовно васпитног процеса, као и питањима од значаја за рад школе.
Одржано је укупно 4 седници, о чему су уредно вођени записници који се налазе код
психолога школе. У даљем тексту је дат преглед активности Савета родитеља по
месецима:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване активности:
1. Конституисање Савета родитеља
2. Избор председника Савета родитеља
3. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за шк.
2016/2017. год.
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4. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2017/2018. год.
5. Разматрање Годишњег извештаја о раду директора школе за школску 2016/2017.
годину
6. Разматрање Плана рада директора за школску 2017/2018. годину.
7. Разматрање Годишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2016/2017. години
8. Разматрање Плана стручног усавршавања запослених за школску 2017/2018.
9. Разматрање извештаја о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања у шк. 2016/2017. години
10. Разматрање плана рада о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања у шк. 2016/2017. години
11. Разматрање извештаја о раду Тима за инклузивно образовање у шк. 2016/2017.
години
12. Разматрање плана рада Тима за инклузивно образовање у шк. 2018/2018.
13. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о утрошеним средствима са ђачког
рачуна за 2016/2017. годину
14. Доношење одлуке о висини осигурања, накнаде за Црвени крст и ђачки динар
15. Усвајање плана и програма екскурзија ученика првог, другог и трећег разреда
16. Разматрање успеха ученика на крају школске 2016/2017. године.
17. Разматрање Извештаја о реализацији активности из Школског развојног плана
(самовредновање)
18. Извештај о реализованој матурантској екскурзији у школској 2017/2018. години.
19. Инклузивно образовање.
20. Унапређење сарадње родитеља и школе
21. Доношење одлуке и формирање комисија за избор агенција за извођење
екскурзија ученика по Правилнику о извођењу екскурзија
22. Информисање о новом Закону о основама образовања и васпитања
Није било нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом, зато што су биле
реализоване у октобру:
1. Усвајање извештаја о реализованој екскурзији ученика четвртог разреда
2. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
Реализоване активности:
1. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду школске
2017/2018. године.
2. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају
када се насиље деси
3. Избор представника за Општински савет родитеља
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ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Реализоване су следеће активности:
1. Усвајање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године.
2. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2017/2017. години.
3. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018.
годину.
4. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2017/2018. години.
5. Разматрање Извештаја о раду тима за безбедност.
6. Разматрање извештаја о утрошеним средствима са ученичког рачуна.
7. Избор представника родитеља у обавезним школским тимовима.
8. Избор чланова Школског одбора из реда родитеља.
9. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор
агенција за извођење екскурзија ученика.
МАРТ-АПРИЛ
Није било седница, па нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1.
Разматрање успеха ученика на крају другог класификационог периода
(тромесечја)
2.
Разматрање дисциплине и изостајања ученика
3.
Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
4.
Организација матурантске вечери
МАЈ-ЈУН
Није било седница, па нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1.
Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама ученика првог, другог и
трећег разреда
2.
Разматрање успеха ученика на крају другог полугођа
3.
Разматрање дисциплине и изостајања ученика
4.
Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
5.
Давање сагласности на избор уџбеника за школску 2018/2019. годину

Председник Савета родитеља
Сребранка Томић
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6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент чине по два изабрана представника из сваког одељења (ове
школске године 34).
Чланови Ученичког парламента: Станковић Душан I1, Пауновић Никола I1,
Стојковић Јован I2, Мишић Вукашин/Миладиновић Стефан I2, Јанковић
Данијел/Топаловић Анита I3, Мандић Анђела I3, Ђорђевић Невена I4, Лазић Катарина
I4, Ђурић Гордан I5, Трујић Јована I5, Петровић Зоран II1, Перић Александар II1,
Килибарда Страхиња II2, Пауновић Никола II2, Јоцић Саша II3, Лазаревић Иван II3,
Милорадовић Анђела II4, Спасић Леа II4, Динић Милица II5, Николић Никола II5,
Ђурђевић Синиша III1, Адамовић Милан III1, Селенић Немања III2, Стојковић Михајло
III2, Гангал Андреа III3, Пауновић Бојан III3, Радмановић Даниел III4, Јовановић
Кристина III4, Јовановић Тамара III5, Јанковић Андријана III5, Стошић Иван IV1, Ракић
Алекса IV1, Михајловић Лазар IV2 и Миљковић Андрија IV2.
У даљем тексту је дат преглед активности Ученичког парламента по месецима:
Септембар и октобар 2017.
На првој, конститутивној седници Ученичког парламента, одржаној 13.09.2017.
године, ученици су упознати са надлежностима, правима и обавезама Ученичког
парламента, конституисан је Парламент – јавним гласањем за председника је изабран
Алекса Ракић, ученик IV1 разреда, за заменика председника ученик Андрија
Миљковић IV2, а за записничара Кристина Јовановић, ученица одељења III4.
Усвојен је „Годишњи план рада Ученичког парламента за школску 2017/2018. годину“.
За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабрани су Алекса Ракић IV1 и
Иван Стошић IV1, који испуњавају услов да су пунолетни. Размотрен је „Извештај о
раду школе у школској 2016/2017. години“, као и „Годишњи план рада школе за школску
2017/2018. годину“.
Ученици су информисани о сарадњи Политехничке школе са креативно-забавном
радионицом Urban Stream из Пожаревца и позвани су да се укључе у њихове активности
у складу са својим интересовањима.
На другој седници Ученичког парламента, одржаној 26.10.2017. године, ученици су
упознати са општим успехом ученика Политехничке школе на крају школске 2016/2017.
године.
Чули су кључне информације о акцији „Чепом до осмеха“, којој се Политехничка школа
прикључила прошле школске године. Позвани су да активно учествују у истој и да у
оквиру својих одељењских заједница буду они који ће подстицати сакупљање
пластичних чепова.
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Представници УП нису узели учешће у организовању и реализацији екскурзије,
међутим, чули су „Извештај о екскурзији матураната у школској 2017/2018. години“,
који је сачинио вођа пута, као и извештај ученика 4. разреда, председника УП, Алексе
Ракића.
Ученици су расправљали о могућим видовима сарадње са УП других основних и
средњих школа. Информисани су о настојањима ученице Пожаревачке Гимназије,
локалне координаторке Уније средњошколаца Србије, да се одржи Први заједнички
састанак Ученичких парламената средњих школа на територији Града Пожаревца.
Учешће представника УП (Ивана Стошића и Алексе Ракића) у Школском одбору.
Представник УП у проширеном саставу Школског одбора, Алекса Ракић IV1, известио
је чланове УП о седници Школског одбора на којој је биран директор школе.
Новембар и децембар 2017.
На трећој седници Ученичког парламента, одржаној 01.12.2017. године,
анализирани су успех и владање ученика Политехничке школе на крају првог
класификационог периода школске 2017/2018. године, говорило се о превенцији
насиља, посебним ризицима и мерама заштите као и реаговања у случају када се
насиље деси. У школи су организована два онлајн семинара, која су се бавила овим
питањима.
Професорка Ивана Вујчић и председник УП, Алекса Ракић, известили су присутне о
стручном скупу „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“, одржаном
28.11.2017. године, којој је Алекса Ракић , као председник УП присуствовао.
Ученици су упознати са „Правилником о протоколу поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање“, о коме су известили чланове својих
одељењских заједница.
Наставак акције сакупљања пластичних чепова. Постигнут је прелиминарни договор о
покретању акције прикупљања старих књига и уџбеника за школску библиотеку.
Давање предлога чланова УП управи школе.
Није остварен контакт са Парламентима других школа, зато што није било
довољно заинтересованих за учешће на Првом заједничком састанку Ученичких
парламената средњих школа на територији Града Пожаревца.
Професионалном оријентацијом ученика завршних разреда почео је да се бави Тим
за каријерно вођење у школи, тако да иста није организована у оквиру активности
УП.
Јануар и фебруар 2018.
Четврта седница Ученичког парламента одржана је 22.01.2018. године. Постигнут је
договор о активностима везаним за акцију прикупљања старих књига и уџбеника –
подела задужења.
Наставак акције „Чепом до осмеха“.
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Избор представника ученика за чланство у тимовима школе – Тим за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за самовредновање и Тим
за развојно планирање.
Сарадња са Тимом за ваннаставне активности
Формирање група за вршњачко подучавање у оквиру одељењских заједница као мера за
подршку у учењу ученицима којима је то потребно.
О успеху ученика на крају првог полугодишта и предлогу мера за побољшање
успеха говорило се на наредној седници, у марту.
Март и април 2018.
Није било предлога Школском одбору, односно другим органима у школи. Такође,
представници УП нису учествовали у избору уџбеника за наредну школску годину.
Ораганизација предавања у сарадњи са Саветовалиштем за младе Дома здравља
из техничких разлога одложена је за неки наредни период.
На петој седници УП, одржаној 28.03.2018. године, предложене су мере за подршку у
учењу ученицима којима је то потребно.
Ученици су размотрили „Полугодишњи извештај о раду школе у школској 2017/2018.
години“, „Полугодишњи извештај о раду директора у школској 2017/2018. години“ и
„Полугодишњи извештај о раду Тима за безбедност у школској 2017/2018. години“.
Анализирини су успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода, у току
су акције „Чепом до осмеха“ и „Било куда, књига свуда“.
Остварена је сарадња са Тимом за ваннаставне активности.
Размотрен је и усвојен нови „Пословник о раду Ученичког парламента“.
Мај и јун 2018.
Одржана је пета седница УП, 23.05.2018. године.
Ученици у оквиру својих одељењских заједница пружају подршку у учењу ученицима
код којих постоји потреба за тим.
Настављају се акције „Чепом до осмеха“ и „Било куда, књига свуда“.
Остварена је сарадња са Тимом за ваннаставне активности.
Није било потребе за ангажовањем ппредставника УП око промоције школе
(отворена врата) ни око матуре.

Координатор рада Ученичког парламента
проф. Ивана Вујчић
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7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
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7.1. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови Тима за инклузивно образовање су Тања Бабејић, психолог,
наставници Данијела Павић и Маја Кондић и одељенски старешина ученика коме је
потребна додатна подршка.
Општи циљ тима за инклузивно образовање ученика: Спровођење свих
активности везаних за примену принципа инклузивног образовања утврђених
законским и подзаконским актима










Специфични циљеви тима за инклузивно образовање ученика:
Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања
Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области
Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба
за неким од облика пружања додатне подршке
Координација и праћење рада тима за пружање додатне подршке ученицима
Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запослених за
препознавање и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде
инклузивног образовања
Сарадња са свим актерима који се баве инклузивним образовањем у локалној
заједници и шире
Укључивање школе у пројекте који су посвећени подизању квалитета
инклузивног образовања

У наставку текста дат је преглед активности Тима за инклузивно образовање по
месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Израђен је акциони план рада;
-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у
погледу идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна
подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима.
-информисање Савета родитеља о ИО;
-информисање Школског одбора о ИО;
-информисање Ученичког парламента о ИО;
-израда огласне табле у зборници са информацијама о ИО;
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-редовно информисање наставника о ИО путем друштвених мрежа.
Нису реализоване следеће активности:
-сарадња са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и
осмишљавање заједничких акција; са Тимом за рад са осетљивим групама, јер за тим
није било потребе, тј. проблематика није то захтевала.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у
погледу идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна
подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима;
-идентификација ученика којима је потребна додатна подршка након првог
класификационог периода,
-формирање Тимова за додатну подршку ученицима.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна
подршка.
МАРТ-АПРИЛ
Реализована је следећа активности предвиђена планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка.
МАЈ-ЈУН
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна
подршка.
Коордитанор тима
Тања Бабејић, стручни сарадник
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7.2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У школској 2017/2018. години Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања чинили су Дарко Радовановић, директор школе, Тања
Бабејић, стручни сарадник-психолог, Зоран Јоњић, секретар, наставници Владимир
Милосављевић и Милица Обреновић.
У школској 2017/2018. години овај тим се састао 16 пута.
У даљем тексту је дат преглед активности тима по месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са
Протоколом о поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања;
-израда распореда дежурства наставника;
-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је одржао три састанка у овом периоду.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
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-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао осам састанака.
Организоване су и превентивне активности за ученике: вебинари Фондације „Тијана
Јурић“, „Cyberbullying“, 20.11. и „Вршњачко насиље на друштвеним мрежама“,
27.11.2017.
Директор школе, психолог, представници Тима за заштиту и Ученичког парламента
учествовали су на конференцији „Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу“,
одржаној у Пожаревачкој гимназији 28.11.2017.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао два састанка.
МАРТ-АПРИЛ
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
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-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао два састанка.
МАЈ-ЈУН
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао један састанак.

Извештај сачинила
Тања Бабејић, стручни сарадник - психолог
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7.3. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У школској 2017/2018. години, Тим за самовредновање чинили су наставници
Тијана Глигоријевић, координатор тима, Владимир Милосављевић, Марија Премовић,
Никола Спасић, Никола Шојановић, Тања Стефановић, представник родитеља (I2) и
ученица Невена Ђорђевић (I4).
У наставку текста дат је преглед активности тима по месецима:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
 Усвојен је извештај о раду Tима за самовредновање за 2016/2017. шк.годину


Урађен је акциони план за текућу школску годину.



Наставници су упознати са начином израде оперативних месечних и годишњих
планова.



Наставници су упознати са начином израде плана стручног усавршавања.

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
 Формиран нови Тим.


Анализирао се однос школе и запослених према питању безбедности у школи.



Праћени стандарди 1.4.2., 6.4.1., 6.4.2., 7.2.1. и 7.2.2.



Направљен гугл налог Tима за самовредновање ради лакше комуникације.

ЈАНУАР/ФЕБРУАР:
 Прикупљање података за Просветни картон.


Постављени примери планова наставницима са унетим прилагођавањима
специфичностима одељења у ФБ групи школе.



Дато председницима стручних већа да се упознају са делом приручника за
самовредновање „Водич за писање извештаја о самовредновању“.



Захтевано да се одржи семинар на тему самовредновање.



Извршена евалуација послатих ГП.

МАРТ/АПРИЛ:
 Састанак са тимом за самовредновање Музичке школе из Пожаревца.


Избор семинара који ће посетити чланови тима за самовредновање.

МАЈ/ЈУН:
 Анализиран је педагошко – инструктивни рад директора и психолога школе.
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Чланови тима похађали су семинар „Од самовреднвања до екстерног
вредновања“.



Подељена задужења, након усвојених знања на семинару, везана за писање
комплетног извештаја .



Спроведена је анкета за ученике у вези са областима 2 и 4.



Спроведена је анкета за наставнике у вези са областима 2, 5 и 6.

ЈУЛ/АВГУСТ:
 Израђен је детаљан извештај о самовредовању са циљем да се добије
свеобухватна слика о тренутном стању у школи и да се на тај начин постави добра
основа за унапређење кључних области у наредним школским годинама.


Извршена је упоредна
самовредновања.



На основу горе поменутог извештаја урађени су акциони планови, односно план
за побољшање за наредне три школске године.



Изабрана је област која ће да се вреднује следеће школске године.

анализа

извештаја

екстерног

вредновања

и

Координатор тима
Тијана Глигоријевић

139

Политехничка школа, Пожаревац

7.4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ
У школској 2017/2018. години Тим за обезбеђење квалитета и развој установе су
чинили Дарко Радовановић, директор школе, Зоран Јоњић, секретар, наставници
Милица Обреновић, Тијана Глигоријевић и Зденкица Јовић, представник родитеља.
Задаци и циљеви рада Тима се огледају у сталним поступцима вредновања, уз
помоћ којих се долази до резултата на основу којих се планирају активности које ће
довести до одржавања квалитета, односно унапређивања слабих страна. Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе треба да контролише квалитет из области
рада: самовредновање, развојно планирање, школски програм и професионални развој.
У току школске године Тим се састао шест пута. На почетку је утврђен план и
програм рада Тима који се континуирано спроводио. Задаци Тима су били следећи:

7.4.1. Анализа рада постојећих тимова и актива на основу полугодишњих и
годишњих извештаја.
Општи закључак је да сви Тимови и Активи испуњавају своје годишње планове,
на основу планираних активности за прво и за друго полугодиште.

7.4.2. Вредновање области „Настава и учење“
У сарадњи са Тимом за самовредновање, а на основу упитника које су попунили
наставници и ученици, као и на основу извештаја педагошко инструктивног рада
психолога и директора школе, донета је следећа процена.
Област „Настава и учење“ је на нивоу квалитета 3.
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:
 Сви наставници чији су часови посећени примењују одговарајућа дидактичко
методичка решења.
 Наставници потпуно прилагођавају рад образовно-васпитним потребама ученика
 Наставници ефикасно управљају процесом учења и користе поступке вредновања
који су у функцији даљег учења
 Наставници у индивидуалној настави примењују ефикасне наставне методе у односу
на постављене циљеве учења.
 У индивидуалној настави циљеви учења на часу се ослањају на претходно научена
знања.
 Наставници посвећују време ученицима у складу са њихивим васпино-образовним
потребама и могућностима сваког ученика.
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 Наставници врло ефикасно управљају процесом учења и врло детаљно прате и бележе
постигнућа ученика у педагошким свескама.
ОБЛАСТИ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ :
 У групној настави водити више рачуна о повезивању наставног садржаја са
примерима из свакодневног живота.
 У групној настави, наставници би требало да уче ученике да постављају себи циљеве
у учењу.
 И групној настави недостаје усмерена интеракција међу ученицима која би била у
функцији даљег учења.
 У настави неопходно је да сваки наставник упозна и оспособи сваког ученика како да
процењују свој напредак.
 У групној настави не користе се довољно методе активног учења.
 Требало би код ученика у групној настави више развијати самосталност у раду,
истраживчки рад и рад на пројектима
 У групној настави наставници би требало да дају задатке различите тежине у односу
на структуру одељења.
 Активирати ученике да у сваком тренутку показују да су разумели предмет учења, а
нарочито да умеју да образложе како су дошли до решења.
 Развијати код ученика одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате.
7.4.3. Вредновање квалитета уџбеника
У сарадњи са Стручним већима, процењено је да ли су уџбеници које користе
наставници у складу са захтевима Наставног плана и програма.
Општи закључак је да су уџбеници који се користе за наставу из општих предмета
у складу са захтевима наставног плана и програма. Међутим, евидентан је недостатак
одговарајућих уџбеника за стручне предмете.Издања ових џбеника који се користе су
углавном старијег датума, тако да је добар део градива у њима застарео и не одговара
захевима актуелних наставних планова и програма. Нових издања нема јер издавачима
није у интересу да их штампају пошто су у питању мали тиражи за стручне школе.
Овај недостатак наставници превазилазе коришћењем мултимедијалног
садржаја, припремањем скрипти које деле ученицима и помоћу других метода, тако да
је крајњи закључак да у настави користи одговарајући наставни материјал који је у
складу са наставним плановима и програмима.
Школска библиотека је опремљена довољним бројем књига за лектиру, као и
потребним уџбеницима.
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7.4.4. Вредновање постигнућа ученика
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења. Наставници ученике
оцењују редовно и у континуитету, на основу систематског праћења, а у складу са
Правилником о оцењивању ученика и утврђеним стандардима. Приликом оцењивања
наставници примењују формативно и сумативно оцењивање, вреднујући степен
усвојеног знања, ниво разумевања и способност примене. Формативним оцењивањем се
редовно проверавају постигнућа у току савладавања школског програма и даје се
повратна информација и препоруке за даље напредовање. О томе се води евиденција у
педагошкој документацији. На тај начин се подстичу ученици да планирају наредне
кораке у учењу и развоју. Тако се постепено оспособљавају ученици да преузимају све
активнију улогу у сопственом развоју. Сумативним оцењивањем се вреднују ученикова
постигнућа за одређени класификациони период. Сумативним оцењивањем се
ученицима даје информација о нивоу достизања стандарда. Вреднују се стандарди који
су остварени у одређеном периоду учења.
Разред
I
II
III

Општи успех ученика на крају школске 2017/2018. године
одличан вр.добар добар довољан недовољан неоцењен Укупно
11
54
55
18
2
140
18
46
50
9
7
1
131
17
50
52
8
2
3
132

IV
Укупно

15
61

24
174

17
174

1
18

27

6
Средња оцена

57
460
3,49

Упоредном анализом последњих 5 година можемо да закључимо да је просечна
оцена на крају школске године након поправних испита увек врло добар. Најлошији
успех имају ученици првог разреда, што је и очекивано због прилагођавања ученика при
преласку из основне у средњу школу. Обзиром да се у нашој школи школују и ученици
трећег и четвртог степена, закључујемо да је успех ученика задовољавајући. Већина
разредних старешина и предметних наставника покушава да освести ученике о значају
образовања и наставку школовања.
Преглед оцена из владања на крају школске 2017/2018. године
добр
Разред примерно вр.добро
о
довољно. незадовољав. Укупно
I
115
11
11
1
140
II
103
17
8
3
131
III
106
11
7
7
132
IV
Укупно

53
377

4
43

26

11
Средња оцена

57
460
4,72
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Упоредном анализом последњих 5 година можемо да закључимо да је просечна
оцена из владања на крају школске године увек примерно владање (5). Такође се
примећује и огреман напредак у овој школској години, када је стручна служба у сарадњи
са одељењским старешином и родитељима веома ефикасно радила на појачаном
васпитном раду са сваким учеником који је показао потребу за тим. Као резултат се види
да број ученика са незадовољавајућом оценом нема, а број ученика са примерним
владањем се повећао.
Преглед награђених ученика
РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ шк. 2017/2018.
Одличан успех и примерно владање
Одличан успех
Учешће у културној и јавној делатности школе
Изузетан успех у практичној настави
Учешће и пласман на републичком такмичењу
ученика саобраћајних школа
Волонтирање на републичком такмичењу
ученика саобраћајних школа
Учешће на осталим такмичењима
Пласман на градском такмичењу из прве
помоћи
Такмичења из физичког васпитања
Учешће у пројекту „вршњачка едукација“
Неизостајање из школе
УКУПНО

БРОЈ
УЧЕНИКА
50
2
43
52
8
24
21
6
12
8
2
228

Број похвала и награда се не прати довољно детаљно, да би се дала прецизна
анлаиза. Оно што се примећује и закључује на основу рада у школи и ових табела је да
се наставници труде да сваке године укључе све више ученика у разна такмичења и
смотре. Укључивањем ученика подиже се воља за учењем, успехом и напредовањем. У
шк. 2017/18. год. Политехничка школа је била домаћин Републичког такмичења
саобраћајних школа. Било би пожељно и добро када би школа сваке године организовала
било такмичење, било смотру.
Матурски испит је у суштини сумативни показатељ стеченог знања кроз
школовање, тако да поређење само са оценом из једне школске године и није баш
меродавно. Како се ово није пратило до сада, због недостатка времена анализа је урађена
је само за школске 2016/17. и 2017/18 год.
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2017/18
1
2
3

Српски језик и књижевност

4
5

Основи путева и улица
Физика

6

Шпедиција

Гараже, сервиси и паркиралишта
Интегрални транспорт

оцене у току школске
године

5

4

3

5

4

3

2

24
4
16

10
5
3

15
4
2

8
4
2

3.88
3.53
4.43

28
6
18

13
2
5

15
6

3

4

4
1

2

5

3.47
4.00

4
1

4

2

5

1

1

оцене на матурском
испиту

прос.
оцена
ШГ

4.00

2

1

1

прос.
оцена
М
4.23
3.65
4.78
3.47
5.00
4.00

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:






Успех и постигнућа ученика се редовно прате и разматрају.
Број ученика који су напустили школовање је исти у односу на прошлу школску
годину.
Ученици са којима се ради по индивидуализованом плану остварују напредак у
складу са циљевима постављеним у плану.
Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним
циљевима.

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ
 Праћење резултата/напредовња ученика није на највишем нивоу.
 Школске оцене нису у складу са резултатима на завршном/матурском испиту.
 Просечни резултати ученика на завршним испитима су у паду у односу на школску
2013/14. годину.
ПРЕПОРУКЕ
 Потребно је направити неки униформни образац о прегледу награђених ученика
који би разредне старешине попуњавале на крају школске године, како би се успеси
ученика прецизно пратили.
 Потребно је направити неки униформни образац који би разредне старешине
попуњавале на крају школске године, како би се вршило поређење оцена из
предмета који постоје на завршном/матурском испиту и оцена на испиту.
 Такође је потребно добро осмислити начин праћења и анализарања ових података,
како би они били што кориснији и како би добили што веродостојнији приказ
усвојеног знања, како за матурски испит четвороодишњег образовања, тако и за
завршни испит троодишњег образовања.
 Потребно је осмислити и направити образац за праћење и анализу редовне/допунске
/додатне наставе.
Координатор тима
Дарко Радовановић, директор школе
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7.5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У школској 2017/2018. Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва су чинили наставници Мирослав Станојевић, Бранислав Стојановић,
Никола Шојановић, Зорица Гошев, Саша Антоновић и представник родитеља Саша
Ђорђевић.
У наставку текста дат је преглед рада тима по месецима.
ДЕЦЕМБАР
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је формиран 4.12.2017.
године, а чине га следећи чланови: Мирослав Станојевић (координатор тима), Бранислав
Стојановић, Никола Шојановић, Зорица Гошев и Саша Антоновић.
ЈАНУАР – ФЕБРУАР
У јануару је одржан састанак тима на коме је координатор тима информисао остале
чланове о томе шта су то међупредметне компетенције и о значају њиховог развоја код
ученика. Речено им је да сви наставници треба да раде на развијању међупредметних
компетенција код ученика у оквиру својих предмета. Рад на развијању међупредметних
компетенција није конкурентан раду на садржајима и компетенцијама које су
непосредно везане за одређене предмете. Развијањем међупредметних компетенција
ученици ће боље разумети градиво и моћи ће боље да примене научено у пракси.
Чланови тима су добили документ у електронској форми у којем су описане све
међупредметне компетенције и очекивани образовни исходи на основном нивоу.
На овом састанку је усвојен и план рада тима у школској 2017/2018. години.
МАРТ – АПРИЛ – МАЈ
У овом периоду је координатор тима информисао чланове свих стручних већа у школи
о значају развоја међупредметних компетенција.
Сви чланови тима су радили на осмишљавању мера и активности које наставници треба
да предузму како би код ученика развили одређене међупредметне компетенције. Своје
предлоге су слали координатору тима који је на основу тога формирао документ о
предложеним мерама и активностима које наставници треба да предузму како би код
ученика развили одређене међупредметне компетенције.
ЈУН – ЈУЛ – АВГУСТ
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Координатор тима је свим стручним већима у школи показао документ о предложеним
мерама и активностима које су израдили чланови тима.
Чланови свих стручних већа су анализирали дати документ и дали своје предлоге како
би се документ изменио и допунио а након тога је усвојена коначна верзија документа.
Планирано је да у наредној школској години чланови тима одрже састанке са свим
стручним већима у школи и да на тим састанцима детаљније упознају све чланове већа
о томе шта су то међупредметне компетенције, о значају њиховог развоја код ученика и
о мерама и активностима које треба да предузму како би код ученика развили одређене
међупредметне компетенције.
Такође је планирано да се на крају следеће школске године анкетирају ученици
завршних година како би се утврдило у којој мери су остварени очекивани исходи и да
се на основу анализе анкете предложе одговарајуће мере за побољшање остварености
очекиваних исхода.

Координатор тима
Мирослав Станојевић
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7.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
У школској 2017/2018. години тим за професионални развој су чинили
наставници Оливера Филиповић, Владислава Стевић, Лидија Чаловић, Димитрије
Рогожарски и представник родитеља Станиша Николић (IV2).
Колико је професионално усмеравање ученика у избору будуће професије веома
важно данас, увиђају све више, не само професори и стручни сарадници - педагог и
психолог - наше школе, већ и ученици и њихови родитељи. Добар избор факултета,
професије, један је од услова будућег квалитетног живота. У вртлогу нестабилних
друштвених односа, развоја науке и технике, избор факултета, односно професије, за
једног средњошколца постаје све тежи. Професионално информисање ученика у
оквиру програма каријерног вођења и саветовања, олакшава ученицима завршних
разреда доношење одлуке о избору факултета, јер се могу упознати са реалним
могућностима образовања и запошљавања.
У циљу пружања подршке на пољу професионалног информисања, Тим за
каријерно вођење и саветовање реализовао је низ активности у којима су учествовали
чланови Тима, ученици, као и други заинтересовани наставници.
1. На основу испитивања заинтересованости ученика ( усмено, на
разредним часовима), закључак је да су ученици у већој мери
заинтересовани за овај начин презентације и упознавања са
факултетима.
У току овог периода контакти су остварени са студентима Високе
струковне школе у Крагујевцу, смер саобраћај, студенти Саобраћајног
факултета у Београду и дипл. психологом, бившим студентом Филозофског
факзлтета у Београду.Посете са студентима осталих факултета за које су
ученици показали интересовање, нису реализовани, због интензивирања
обавеза ученика на пррпремама за републичко такмичење, матурских испита
и активности драмске секције.
У разговору са присутним ученицима добили смо потврду да на овај
начин добију највећи број информација које су им биле потребне и
оценили су ове посете као веома корисне. Закључак је да се ове
активности следеће године равномерно распореде током целе године, а на
основу анкете о интересовању ученика за поједине факултете и наставак
школовања (табела у прилогу).
2. Организована је посета заинтересованих ученика Центру за културу
Пожаревац, где је почетком марта одржана промоција војног позива, у
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ораганизацији представника Војне академије, Војне гимназије и Управе за
односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије.
3. Организована је посета Сајму високог образовања који је одржан у
Пожаревачкиој гимназији.
4. Из Завода за запошљавање је стигла информација да кадар који врши
испитивања ученика везано за професионалну орјентацију, поново је активан,
па је препоручено ученицима који су заинтересовани, да самостално оду до
Завода и обаве тестирања. Групне посете тренутно нису могуће, обрзиром на
претходно поменуте обавезе и активности матураната.

Координатор тима
Оливера Филиповић
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7.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ
ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Никола Спасић, Оливера Филиповић и Јелена Миленковић
У даљем тексту је дат преглед рада тима у виду закључака са одржаних састанака.
Први састанак - 9.1.2018
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Израда плана рада за месец јануар
2. Израда план рада за друго полудиште
3. Разно
Закључци:
1. Договорен је план рада за месец јануар, где су члановима подељена задужења
везана за праћење актуелних конкурса на дефинисаним сајтовима, као и широм
интернет мреже. На састанку заказаном за прву недељу фебруара ће свако од
чланова поднети извештај осталим члановима тима.
2. Договорено је да сви чланови активно претражују интернет, како бисмо што пре
пронашли конкурсе који одговарају интересовањима наставника, као и ученика
школе. Тим ће се редовно састајати сваког месеца.
3. Предложено је да сви чланови тима направе своје профиле на бесплатној
платформи eTwinning, која служи за умрежавање основних и средњих школа
широм Европе.

Други састанак - 31.1.2018. године
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
4. Договор око радионице за израду пројекта КА2
5. Извештај са вебинара одржаног 21.1.2018
6. Разно
Закључци:
1. Тим се састао како би дефинисао идеју за пројекат Стратешког партнерства у
области стручног образовања и обука, и поднео пријаву за присуствовање
радионици коју организује Еразмус +, планирану за 13.2.2018. године у
Крагујевцу.

149

Политехничка школа, Пожаревац

Идеја за пројекат је: Развој кључним компетенција и вештина, са циљем примене
стечених теоријских знања у стварном животу и стручној пракси, ради лакше
имплементације у пословно окружење.
Овим пројектом би се постигао развој хоризонталних и специгфичних
приоритета, односно развој релевантних и висококвалитетних вештина и
компетенција, као и промовисање учења заснованог на раду.
Пријавни образац за присуствовање радионици је попуњен, и колега Никола
Спасић ће у име тима присуствовати радионици, уколико будемо изабрани од
стране Еразмус +.
2. Колегница Oливера Филиповић је присуствовала вебинару за пројекте
мобилности КА1, те нас је овим путем упознала са информацијама које је тамо
добила. Рок за пројекте мобилности је истекао, али се тим припрема за издраду
истог у току наредне године.
3. На наставничком већу је предложено и осталим колегама да се прикључе
платформи еТwining, као и платформи School Education Gateway, и пробају да
остваре сарадњу са школама из Европе реализујући њихове активности, или
предлагајући своје идеје.
4.
Трећи састанак - 14.2.2018. године
Дневни ред:
1.Извештај са радионице КА2 пројекта у Крагујевцу
2.Разно
Закључци:
1. Колега Никола Спасић је присуствовао радионици за израду пројеката
Стратешког партнерства у области стручног образовања, на којој је упознат са
свим битним факторима значајним за израду предлога пројекта, па и самог
пројекта. Те је колега и остале чланове тима упознао са тим информацијама.
Током састанка смо дошли до закључка да је за нашу школу значајније да се
фокусира на израду пројекта мобилности од септембра следеће године, како
бисмо се до краја ове школске године припремили за израду пројекта
мобилности.
2. Дискутује се о пројектима који су доступни на платформи еTwinning. Следећи
састанак се планира за 27.2.2018.
Четврти састанак - 27.2.2018. године
Дневни ред:
1.Припрема за израду пројекта на еTwinning платформи
2.Разно
Закључци:
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1.

2.

У сарадњи са професорком Мајом Кондић договорено је да се Политехничка
школа прикљући пројекту Let’s read a poem, где би ученик одељења
Александар Грујић,ученик одељења III4 у договореном термину прочитао
песму америчке књижевности. Реализација пројекта је планирана за 9. 3 2018.
Године
/

Пети састанак - 8.3.2018. године
Дневни ред:
1.Извештај о пројекту Let’s read a poem
2. Разно
Закључци:
1.
С обзиром да је доогађај Let's read a poem за који смо се пријавили уклоњен
од стране организатора (Аslihan Мutlu), а на основу мејла који смо управо
примили, нисмо успели да реализујемо пројекат који смо планирали,
нажалост.
2.
Планира се реализација активности, као вид сарадње између Политехничке
школе и Агенције за безбедност саобраћаја, као и сарадња између наше школе
и Савета за безбедност саобраћаја, у склопу догађаја током Републичког
такмичења средњих саобраћајних школа, које се одржава у Пожаревцу у
априлу ове године. У активности ће бити укључени ученици наше школе, који
ће бити ангажовани на раду на симулатору бочног превртања, као и
симулатору косе равни, као и на симулацији кретања у условима
алкохолисаности, које ће симулирати уз помоћ ''пијаних'' наочара.
Шести састанак - 8.5.2018. године
Дневни ред:
1.Извештај о реализацији активности на такмичењу средњих саобраћајних школа
2.Разно
Закључци:
1. У оквиру Републичког такмичења средњих саобраћајних школа, које се одржало
у Пожаревцу, ми смо, као домаћини, реализовали низ активности у сарадњи са
Агенцијом за безбедност саобраћаја (Агенција је у центру града поставила
симулатор бочног превртања возила, као и симулатор ,,Коса раван''), и са Саветом
за безбедност саобраћаја. Све планиране активности су успешно реализоване.
2. /
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Седми састанак - 9.7.2018. године
Дневни ред:
1.Припрема документације за реализацију пројекта поводом II Street Art Фестивала
2. Разно
Закључци:
1. II Street Art Фестивала који ће се одржати од 3. до 6. августа у Пожаревцу, Art
Distrikt у партнерству са Омладином ЈАЗАС-а Пожаревац уз подршку града
Пожаревца организује овај пројекат, за који ће конкурисати и наша школа, како
би површине у дворишту биле осликане муралима учесника овог фестивала
2. /
Осми састанак - 29.8.2018. године
Дневни ред:
1. Извештај о реализацији пројекта Street Art фестивала
2. Вебинари у организацији Еразмус +
3. Формирање плана рада за наредну школску годину
4. Разно
Закључци:
1. Политехничка школа је учествовала у пројекту Street Art фестивала, током којег
су учесници фестивала, што из Србије, што из иностранства исцртавали мурале
на зидовима у дворишту наше школа. Те се константује да је пројекат успешно
реализован.
2. Током недеље наставе, у организацији Еразмус +, планиран је низ вебинара,
корисних за чланове тима. Фондација Темпус – eTwinning национални тим за
подршку организује eTwinning вебинар ”eTwinning – мрежа наставника из целе
Европе” у оквиру Недеље школа, за који ће се пријавити Владислава Стевић,
координатор тима. 4.9.2018. планиран је вебинар ,,Активности Euroguidance и
Europass центара у школској 2018/19'', за који се пријављује колегница Оливера
Филиповић. Планирано је да и остали чланови тима поднесу пријаве за учешће у
вебинарима у организацији фондације Темпус, у зависности од слободног
времена и попуњености вебинара.
3. Формиран је план рада за наредну школску годину
4. /
Координатор тима
Власислава Стевић
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7.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
ШКОЛЕ

Име и презиме
наставника:

Владимир Милосављевић, Маја Кондић, Ивана
Стевановић, Лидија Јанковић, Татјана
Докмановић, Звездана Митровић, Даница
Максимовић, Ивана Вујчић, Тања Бабејић, Јелена
Стевић

Назив активности

Датум одржавања
активности

Приредба за Дан школе

5.10.2017.

У суботу, 28. октобра, у оквиру Фестивала
стваралаштва младих на 62. Међународном
београдском сајму књига, драмска секција наше
школе представила се играним филмом "Капија".
Аутори филма и глумци дружили су се са Соњом
Богдановић, према чијем тексту је настао
сценарио, а осим филма, посетиоци су могли да
виде и изложбу фотографија које су настале за
време снимања.

28.10.2017.

Вече енглеског језика и британске културе

30.11.2017.

У оквиру свечаности доделе новогодишњих
пакетића у нашој школи изведена је представа за
децу коју су одиграли ученици Медицинске
школе у режији Тине Капларевић, професорке
српског језика и књижевности.

26.12.2017.

153

Политехничка школа, Пожаревац

Приредба за обележавање школске славе – Св.
Сава

27.1.2018.

У оквиру обележавања Савиндана уприличено је
отварање изложбе слика са 4. ликовне колоније
Политехничке школе

27.1.2018.

Политехничка школа наступом својих ученика
отворила је обновљени ЗИП-ЗОП у малој сали
Центра за културу. Наша школа се представила
мешовитим програмом који су припремиле
музичка, драмска и секција енглеског језика.

1.2.2018.

Припрема позоришне представе Морска болест

новембар 2017 –
мај 2018.

У суботу, 10. марта 2018. године, у Пожаревачкој
гимназији одржано је општинско такмичење из
књижевности на којем је учествовало шест наших
ученика. Јована Мишић (II5) и Мирослав Којић
(III4) изборили су пролаз у следећи круг
Књижевне олимпијаде.

10.3.2018.

Извођење дела представе „Морска болест“ у
Центру за културу у оквиру отварања Републичког
такмичења из саобраћаја

13.4.2018.

На окружном такмичењу рецитатора у Жагубици,
ученик наше школе, Стефан Павловски је освојио
3. место.
Професорка Даница Максимовић га је припремала
за такмичење.

20.4.2018.

Извођење представе „Морска болест“ у „Дому
ученика Пољопривредне школе Соња
Маринковић“

26.4.2018.
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У четвртак, 17. маја, чланови драмске секције
наше школе премијерно су, у оквиру Фестивала
младих града Пожаревца, извели комад
Властимира Глигоријевића "Морска болест", у
режији Јелене Стевић, професора српског језика и
књижевности.
Маестралном глумом наши талентовани ученици
дочарали су трагикомичност живота обичног
човека који тешко излази на крај са свакодневним
проблемима и његово (не)сналажење у односима
са члановима породице, али и комшилука.
На премијери смо угостили и писца драме, на чији
смо коментар да је наше виђење његовог текста
најбоље до сада посебно поносни!

17.5.2018.

На завршној вечери Фестивала младих града
Пожаревца, представа наше школе "Морска
болест" награђена је у следећим категоријама:
Иван Стошић проглашен је за најбољег глумца
Фестивала.
Најбоља глумица Фестивала је Ивана Павловић.
Представа је награђена за најбољу сценографију.
Тања Бабејић је добила награду за најбољег
сценографа Фестивала.
Представа је похваљена за избор музике.
Политехничка школа је добила захвалницу од
Културно-просветне заједнице града Пожаревца за
помоћ у организацији манифестација.

5.6.2018.

Извођење представе „Морска болест“ на
Републичкој смотри драмског стваралаштва у
Лебану. Представа наше школе освојила је другу
награду у укупном пласману, Тања Бабејић
награђена је за најбољу сценографију, а Милош
Милић за најбољу музику.

9.6.2018.

Координатор
Јелена Стевић
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7.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ
У школској 2017/2018. години Тим за излете и екскурзије су чинили наставници
Татјана Ранђеловић, Бен Младеновић, Милош Бранковић и Иван Филиповић.
У даљем тексту је дат преглед рада тима по месецима.
Август 2017. године
Овај тим је на почетку нове школске године одржао састанак и осмислио излете
и екскурзије у новој школској години. Екскурзије ученика су ове школске године
планиране и одабиране на основу предлога које смо саставили поштујући интересовања
и одабрана занимања ученика за које се школују. У договору са председницима стручних
актива електро и саобраћајне струке, на састанцима њихових већа, дати су и предлози
стручних екскурзија ових већа који су прослеђени нашем тиму и додати у план и програм
излета у нашој школи.
Септембар 2017. године
У септембру је изведена матурска екскурзија ученика наше школе. Ученици и
разредне старешине су одабрали посету Прагу, са обиласком Будимпеште, због њеног
великог културног и историјског богатства. Екскурзија је изведена по плану и програму
и без икаквих проблема. Вођа пута, директор школе Дарко Радовановић је поднео
извештај наставничком већу.
Октобар 2017. године
У октобру месецу смо организовали Стручну посету Сајму књига у Београду.
Организован је аутобус који је ученике и наставнике превезао до Београда и натраг. На
Сајму књига наша школа је успешно представила филм „ Капија “, који су заједнички
направили наставници који воде глумачку секцију и ученици наше школе као глумци у
овом филму. Ученици су после посете Сајму књига имали времена и за слободне
активности, пре повратка кући.
Новембар 2017. године
У новембру месецу је дат тендер за заједничку екскурзију 1. 2. и 3. разреда наше
школе, за релацију Пожаревац - Нови Сад - Фрушка Гора – Крушедол - Сремски
Карловци-Пожаревац, у трајању од два дана. Ово је био заједнички предлог разредних
старешина 1. 2. и 3. разреда, да би екскурзија била масовнија. Одазив за екскурзију је
велики и ово ће бити највећа екскурзија Политехничке школе која ће бити изведена у
априлу 2018. године.
Децембар 2017. године
У децембру, на предлог директора школе, организовала сам као председник Тима
за излете и екскурзије, посету музеју Николе Тесле и музеју Ваздухопловства у
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Београду. Излет је платила школа из својих ресурса. Поред мене на излет су кренули
председник електроактива Оливера Филиповић и председник саобраћајног актива
Димитрије Рогожарски, као и по један ученик сваког одељења. Укупно је на излет пошло
17 ученика и 3 наставника.
Јануар 2018. године
У јануару смо на састанку Тима за излете и екскурзије закључили да смо у току
овог полугодишта активно радили и да се сваког месеца реализовао неки од планираних
излета или екскурзија. Екскурзија и сви излети су одрађени по плану и програму, без
икаквих проблема. Ученици су показали задовољство за места која су посетили и висок
ниво озбиљности на тим догађајима а наставници су били професионални и задовољни
понашањем ученика на излетима и екскурзијама. Наставићемо са оваквим радом и у
другом полугодишту 2017/2018. године.
Март 2018. године
У марту је, у организацији школе, одржана стручна екскурзија, посета Сајму
аутомобила у Београду. На сајам су кренули и ученици и професори Највише ученика је
било из смера аутоелектричар и техничар друмског саобраћаја. Екскурзија је успешно
изведена. Дат је тендер за матурску екскурзију која ће бити изведена у септембру месецу
2018. Будући матуранти су одабрали за матурску екскурзију 6 дана Праг, са посетом
Дрездену и Бечу.
Април 2018. године
У априлу, је први пут, у организацији наше школе изведена заједничка екскурзија
за ученике 1. 2. и 3. разреда. Дводневна екскурзија је реализована у Новом Саду. Велики
број ученика није представљао проблем за професоре и екскурзија је изведена без
икаквих проблема. Одабрана је најбоља понуда матурске екскурзије, понуда Arrive из
Пожаревца.
Мај 2018. године
У мају су ученици наше школе посетили Сајам образовања у Београду, на
Београдском сајму, где су се упознали са факултетима, институтима, новинама у науци,
новим машинама и понели флајере својим друговима матурантима који нису пошли са
нама, због интересовања за упис на факултете.
Јун 2018. године
На крају јуна, пре годишњих одмора, изведена је професорска екскурзија на
Златибор. Трајала је два дана, за викенд, и за циљ је имала опуштање професора од
напорног краја школске године и побољшање међуљудских односа у колективу.

Координатор тима, Татјана Ранђеловић
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7.10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Тим за слободне и ваннаставне активности најпре су чинили:
-

Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета;
Даница Максимовић – професор српског језика и књижевности;
Владислава Јовановић – професор саобраћајне групе предмета;
Владета Јовић – професор саобраћајне групе предмета
Лидија Чаловић – професор математике;
Звездана Митровић – професор српског језика и књижевности;
Сања Љубомировић – професор математике.

У децембру 2017. године промењени су састави појединих школских тимова, међу
којима је и Тим за слободне и ваннаставне активности, па су чланови следећи:
-

Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета, координатор тима
Даница Максимовић – професор српског језика и књижевности;
Лидија Чаловић – професор математике;
Ивана Вујчић – професор енглеског језика.

У наредној табели дат је приказ реализованих активности у првом полугодишту
према плану за школску 2017/2018. годину.
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

Анкетирање ученика о слободним
и ваннаставним активностима за
које желе да се определе у текућој
школској години

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2017.

Да.

/

Извештај након спроведене анкете

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2017.

Да.

/

Објављивање термина одржавања
изабраних слободних и
ваннаставних активности,
објављивање спискова ученика
распоређених по изабраним
секцијама

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2017.

Не.

Професори који
одржавају одређене
секције нису
доставили термине у
којима ће се
одржавати
активности, а тим није
објавио спискове
распоређених ученика
по секцијама.

Одређивање актера који могу бити
ослонци у планирању и
имплементацији активности тима
за слободне и ваннаставне
активности

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Током
школске
године

Да.

/

Праћење рада секција

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Током
школске
године

Да.

/
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Анкетирање ученика свих разреда извршено је у септембру путем електронског
упитника где су се ученици опредељивали само за понуђене секције које заиста
реализују активности током школске године, где им није било понуђено да сами
предложе секцију чији би члан желели да буду. Овакав упитник одговарао је реалној
ситуацији у школи, чиме се избегло опредељивање за секције чији рад није изводљив у
оквиру школе.
Тим је након обраде анкете објавио резултате и професорима понаособ дао табеле из
којих могу имати увид у бројно стање и имена ученика који су се определили за одређену
секцију. План је био да се након одређивања термина одржавања секција на огласној
табли објаве и спискови секција, међутим, професори који воде секције нису доставили
термине, па је Тим одлучио да све то буде одрађено интерно, у оквиру сваке секције.
Према плану активности одређени су актери који могу бити ослонци у планирању и
имплементацији активности тима за слободне и ваннаставне активности, али само они
који помажу раду глумачке, музичке и саобраћајне секције:
 глумачка секција – ослонац у планирању и имплементацији је Центар за културу,
Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Пожаревац, јавни медији;
 музичка секција - ослонац у планирању и имплементацији је Музичка школа
„Стеван Мокрањац“ Пожаревац;
 саобраћајна секција – ослонац у планирању и имплементацији је АБС, Савет за
безбедност саобраћаја Града Пожаревца, саобраћајна полиција, локални медији;
Праћење рада секција подразумевало је константну сарадњу тима за ваннаставне и
слободне активности са професорима који воде поједине секције, а на основу тога су
спроведене и одређене активности које су наведене у извештајима рада појединих
секција.
У децембру 2017. године промењен је састав Тима, након чега је одржан и
састанак тима где је предложен и усвојен план за друго полугодиште школске 2017/2018.
године. Записник са састанка тима дат је у прилогу овог извештаја.
У наредној табели дат је приказ реализованих активности у другом полугодишту
према плану за школску 2017/2018. годину.

Активности

Носиоци
активности

Време
реализаци
је

Да ли је
реализован
о?

Разлог
нереализације

Одређивање актера који могу
бити ослонци у планирању и
имплементацији активности
тима за слободне и
ваннаставне активности

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Током
школске
године

Да.

/

Праћење рада секција

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Током
школске
године

Да.

/
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Организација волонтера који
ће помоћи у организацији
XXV Републичког
такмичења средњих
саобраћајних школа
Републике Србије;

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности,
волонтери

Март/апри
л 2018.

Да.

/

Сарадња Тима са
Организационим одбором
XXV Републичког
такмичења средњих
саобраћајних школа
Републике Србије;

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности и
Организацион
и одбор XXV
Републичког
такмичења

Март/апри
л 2018.

Да.

/

Припрема упитника и
спровођење евалуације рада
постојећих секција на крају
школске године.

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Мај 2018.

Не.

Тим није био у
могућности да
састави адекватан
евалуациони
упитник, па је
активност
одложена за
почетак нове
школске године.

Извештавање о раду и
сарадњи са стручним
тимовима школе и осталим
учесницима

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Јун/август
2018.

Да.

/

Према плану активности одређени су актери који могу бити ослонци у планирању и
имплементацији активности тима за слободне и ваннаставне активности, али само они
који помажу раду глумачке, музичке и саобраћајне секције:
 глумачка секција – ослонац у планирању и имплементацији је Центар за културу,
Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Пожаревац, јавни медији;
 музичка секција - ослонац у планирању и имплементацији је Музичка школа
„Стеван Мокрањац“ Пожаревац;
 саобраћајна секција – ослонац у планирању и имплементацији је АБС, Савет за
безбедност саобраћаја Града Пожаревца, саобраћајна полиција, локални медији;
Праћење рада секција подразумевало је константну сарадњу тима за ваннаставне и
слободне активности са професорима који воде поједине секције, а на основу тога су
спроведене и одређене активности које су наведене у извештајима рада појединих
секција.
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Организација волонтера који ће помоћи у организацији XXV Републичког
такмичења средњих саобраћајних школа Републике Србије описана је у записнику са
сатанка Тима са волонтерима и директором који се налази у прилогу овог извештаја.
Сарадња Тима са Организационим одбором XXV Републичког такмичења средњих
саобраћајних школа Републике Србије подразумевала је координацију рада волонтера,
помоћ приликом припреме наградних пакета, пријема учесника такмичења у смештајне
објекте, школу, ЦЗК приликом свечаног отварања, припреме штампаног материјала,
писања диплома и захвалница и сличних послова везаних за припрему такмичења.
Припрема упитника и спровођење евалуације рада постојећих секција на крају
школске године није реализована, јер Тим није био у могућности да састави адекватан
евалуациони упитник, па је активност одложена за почетак нове школске године.
Припрема и спровођење евалуације планира се за септембар 2018. године, упоредо са
анкетирањем ученика за учешће у секцијама, како би вође секција имале увид у похвале,
сугестије и примедбе према којима би унапредиле и кориговале рад секција у новој
школској години.
Сарадња са стручним тимовима школе и осталим учесницима остварена је са Тимом
за културну и јавну делатност школе, драмском, ритмичком и музичком секцијом у
оквиру организације XXV Републичког такмичења средњих саобраћајних школа
Републике Србије, као и са секцијама саобраћајне и електро струке у оквиру активности
„Отворених врата“ за ученике осмих разреда.

Координатор тима
Јелена Миленковић
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7.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У
ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И РАД СА УЧЕНЦИМА
ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Основни циљ тима за додатну подршку је излажење у сусрет потребама
ученика, брига о ученицима, подршка учењу, личном и социјалном развоју.
Активности које тим спроводи су следеће:






Организовање допунске и додатне наставе
Организовање вршњачке подршке
Пружање подршке ученицима који имају тешкоћа у савладавању градива и
прилагођавању школским обавезама
Пружање подршке ученицима који имају тешкоће у прилагођавању одељенским
и вршњачким групама
Пружање подршке ученицима са другим врстама проблема (материјални,
здравствени итс.)

Тим је током школске 2017/2018. године обавио следеће активности: евидентирани
су ученици којима је потребна додатна подршка и упућени на појачани васпитни рад са
психологом, евидентирадни су ученици који нису у могућности да плаћају ученички
динар.
Праћено је понашање ученика који су евидентирани за додатну подршку. Психолог
су са свим ученицима обавили саветодавне разговоре према потреби, као и са њиховим
родитељима уколико се за тиме указала потреба.
Чланови тима су сарађивали са Саветовалиштем за младе Дома здравља у
Пожаревцу.
Тим је анализирао успех ученика на крају класификационих периода, полугодишта
и школске године.
Тим је евидентирао ученике којима је потребна додатна подршка у припреми
годишњих, матурских и пријемних испита. Наставници су им пружили помоћ у виду
организовања додатне наставе.
Написан је извештај о реализацији саветодавног и појачаног васпитног рада.
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8. ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
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8.1. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
У школској 2017/2018. години 16 наставника је испунило квоту од 24 сата
екстерног стручног усавршавања
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

Тања Бабејић

Владимир Милосављевић

Мирослав Станојевић

БРОЈ У
КАТАЛО
ГУ

КОМПЕТЕНЦИЈА

БРОЈ
ПОЕНА

ДАТУМ

99

К4

8

2.12.2017.

407

К2

16

1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

99

К4

8

2.12.2017.

407

К2

16

1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

407

К2

16

360

К3

32

407

К2

16

1112.12.2017.
30.10.27.11.2017.
1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

Виртуална учионица

360

К3

32

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

407

К2

16

Виртуална учионица

360

К3

32

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

407

К2

16

Виртуална учионица

360

К3

32

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

407

К2

16

Виртуална учионица

360

К3

32

407

К2

16

30.10.27.11.2017.
1112.12.2017.
30.10.27.11.2017.
1112.12.2017.
30.10.27.11.2017.
1112.12.2017.
30.10.27.11.2017.
1112.12.2017.

407

К2

16

1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

407

К2

16

407

К2

16

407

К2

16

Републички зимски семинар

713

K1

24

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

407

К2

16

НАЗИВ СЕМИНАРА
Дискриминација и механизми заштите
од дискриминације
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Дискриминација и механизми заштите
од дискриминације
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Виртуална учионица

Тијана Глигоријевић

Оливера Филиповић

Милица Обреновић

Данијела Павић

Зорица Гошев

Марија Премовић
Владислава Стевић
Драган Богдановић
Јелена Стевић
Маја Кондић

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

1112.12.2017.
1112.12.2017.
1112.12.2017.
810.2.2018.
1112.12.2017.
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Ивана Вујчић
Горан Тасић
Саша Антоновић

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

407

К2

16

1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

407

К2

16

407

К2

16

713

K1

24

407

К2

16

407

К2

16

971

К1

35

407

К2

16

1112.12.2017.
1112.12.2017.
810.2.2018.
1112.12.2017.
1112.12.2017.
131.10.2017.
1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

407

К2

16

713

K1

24

1112.12.2017.
810.2.2018.

499

К4

8

7.5.2018.

99

К4

8

3.12.2017.

411

К2

8

6.12.2017.

819

К1

8

14.10.2017.

407

К2

16

1112.12.2017.

499

К4

8

7.5.2018.

407

К2

16

1112.12.2017.

Функције школских библиотека у
развоју креативног читања
и разумевања

4

К2

8

9.10.2017.

Републички зимски семинар

713

K1

24

407

К2

16

407

К2

16

242

K1

16

Републички зимски семинар
Милош Бранковић
Милорад Дендић

Татјана Ранђеловић

Даница Максимовић

Владан Јовановић

Никола Шојановић

Дарко Радовановић

Звездана Митровић

Лидија Чаловић
Сања Љубомировић

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Школски електронски часопис у
служби креативности ученика
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Републички зимски семинар
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Дискриминација и механизми заштите
од дискриминације
Методе насатве и учења
Вредновање у физичком васпитању –
модели оцењивања
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Од самовредновања од екстерног
вредновања
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво

Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Методе и облици ефикасне наставе и
учења – базични ниво
Државни семинар Друштва
математичара Србије

810.2.2018.
1112.12.2017.
1112.12.2017.
1011.2.2018.
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8.2. ИЗВЕШТАЈ О ИНТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
Име и презиме
наставника:

Бранислав Стојановић

Предмет:

Математиика

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

6

Научно-популарно
предавање „Велика
Фермаова теорема и
остварење дечачког сна“

предавач

Програм активности
обележавања Дана
школе и плакат
4.6.2018.

Прегледање тестова из
математике на завршном
испиту

прегледач

Решење директора
19.6.2018.

10

полазник

Списак полазника

3

слушалац

Потврда о учешћу
1.2.2018.

3

слушалац

Списак слушалаца у
Економској школи
април-мај

3

Обука за електронски
дневник
Подршка наставницима у
унапређењу наставе
математике у основним и
средњим школама
Примена стандарда у
настави општеобразовних
предмета у средњим
стручним школама

УКУПНО

25
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Име и презиме
наставника:

Даница Максимовић

Предмет:

Српски језик и књижевност

Назив
активности

Облик учешћа

Докази

Број
сати
(поена)

Уређивање
школског
електронског
часописа
Електронски
Туљак

Администратор,
уредник

www.facebook.com/ЕлектронскиТуљак-1015798361882082/

10

Припрема
ученика за
такмичење из
књижевности

Предавач,
Припрема,
организација,

Евиденција у књизи осталих
облика наставе

6

Учешће у
комисији на
завршном
испиту,малој
матури

Прегледач
тестова на малој
матури у ОШ „
Решење о прегледању тестова
Бата
Булић“,Петровац

10

Припремање
школских
приредби-Дан
школе, Свети
Сава

Учешће у
реализацији и
организацији
програма од
значаја за школу

Евиденција у књизи осталих
облика наставе

10

Припрема
ученика за
школско,
градско,
општинско
такмичење
рецитатора

Предавач,
координатор,
припрема

Евиденција у књизи осталих
облика наставе

6

Помагање у раду
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25.републичко
такмичење
Координатор
ученика
волонтера
саобраћајних
школа

13-15.априла 2018.

6

Учесник у раду и
Члан стручног реализацији
актива језика активности
стручног актива

Свеска евиденције

/

Члан тима за
школске
активности,
секције/Тим за
ваннаставне
активности

Свеска евиденције

/

Учесник у
реализацији
тимских
активности

УКУПНО

48
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Име и презиме
наставника:

Данијела Павић

Предмет:

Електро група предмета

Назив активности

Облик учешћа

Припрема ученика за
такмичење из
расхладних уређаја

предавач

Супервизор на
завршном испиту,малој
матури

Супервизија

Обука за електронски
дневник

полазник

УКУПНО

Докази

Број сати
(поена)

Евиденција у књизи
осталих облика
наставе

10

18. ÷ 20.6.2018.

16

Списак

3

29

169

Политехничка школа, Пожаревац

Име и презиме
наставника:

Јелена Миленковић

Предмет:

Саобраћајна група предмета

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Одлазак на Сајам
саобраћаја Traffic
Solutions EXPO 2017
(27.10.2017)

Присуство

Фотографије

3

Координатор

Фотографије

10

Координатор

Фотографије

10

Координатор

Фотографије

10

Координатор

Фотографије

10

Организатор
такмичења

Фотографије

10

Припрема
ученика

Писана
документација

10

Ауторство

Зборник радова
„Безбедност
саобраћаја у
локалној заједници“,
Књига 2, страна 235

13

Пројекат "Вршњачка
едукација" у области
безбедности саобраћаја
Предавање Тима за
вршњачку едукацију у
области безбедности
саобраћаја
(28.2.2018.)
Предавање Тима за
вршњачку едукацију у
области безбедности
саобраћаја
(21.3.2018.)
Предавање Тима за
вршњачку едукацију у
области безбедности
саобраћаја
(3.5.2018.)
Републичко такмичење
ученика саобраћајних
школа Србије
Републичко такмичење
ученика саобраћајних
школа Србије

Рад на тему „Улога и
значај средњих
саобраћајних школа у
превенцији и
едукацији из области
безбедности
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саобраћаја на нивоу
локалне заједнице –
пример Политехничке
школе у Пожаревцу“
презентован на
13. Међународној
конференцији
„Безбедност
саобраћаја у локалној
заједници“
18 – 21. април 2018,
Копаоник
Представљање школе
Координатор
ученицима осмих
испред
разреда основне школе у
саобраћајног
оквиру дана „Отворених
актива
врата“
Представљање школе
ученицима осмих
разреда основне школе
Представник
на потезу Враново –
Сараорци
Facebook-страница
„Политехничка школа Администратор
Пожаревац“
Facebook-страница
„Саобраћајна секција
Администратор
Политехничке школе у
Пожаревцу“

УКУПНО

Фотографије

10

Налог директора

10

10

10

116
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Име и презиме
наставника:

Љубомировић Сања

Предмет:

Математика

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

1.Научно-популарно
предавање
,, Велика Фермаова
теорема и остварење
дечачког сна , ,
Предавач: Бранислав
Стојановић , проф.
математике

Присуство

-Плакат

Присуство

-Плакат

3

Место одржавања:
Саобраћајни кабинет
Политехничке школе
Датум : 4.10. 2017.
2.Приредба
,,Вече енглеског језика ”
Место одржавања:
Хол Политехничке
школе

3

Датум : 30.11. 2017.
3.Изложба радова
ученика средњих
стручних школа
Место одржавања:
Свечана сала скупштине
општине града
Пожаревца

Присуство

-Плакат

3

Датум : 7. 12. 2017.
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4.Извођење огледног
часа
Наст. тема :
Извод функције
Наст . јединица :
Испитивање и цртање
графика функције

Држање часа
Излагање

-Писана припрема за
час

8

Тип часа : вежбање
Редни број часа: 47
Разред и одељење : IV-2
Датум : 15 .01. 2018.
5.Извођење огледног
часа
Наст. тема :
Извод функције
Наст . јединица :
Испитивање и цртање
графика функције

Држање часа
Излагање

-Писана припрема за
час
-Скица

8

Тип часа : вежбање
Редни број часа: 48
Разред и одељење : IV-2
Датум : 15 .01. 2018.
6.Предавање
,,Вршњачка едукација
из области Безбедност
саобраћаја,,
Предавачи: Ученици
одељења IV1 , IV2
Професори : Станојевић
Мирослав , Миленковић
Јелена

Присуство

- Фотографија

3

Место одржавања:
Саобраћајни кабинет
Политехничке школе
Датум : 28.2. 2018.
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7.Присуство премијери
трагикомедије ,, Морска
болестʼʼ коју представља
Политехничка школа по
тексту Властимира
Глигоријевића.
Режија : Јелена Стевић
Сценографија и костим :
Тања Бабејић

- Брошура
Присуство

Кореографија: Ивана
Вујчић

-Улазница за
представу

3

Место одржавања:
Центар за културу
Пожаревац
Датум : 17.05. 2018.
8.Дежурство на
матурском писменом
испиту из српског језика
и књижевности, рађеном
у јунском испитном
року.

Дежурство

-Квитица са темама
за испит

/

Датум : 4.6.2018. године
9.Присуство завршној
вечери Фестивала
младих и додели
награда.
Место одржавања:

-Брошура
Присуство

Велика сала Центра за
културу Пожаревац

-Позивница
директора

3

Датум : 5.06. 2018.
10.Прегледање тестова
из математике у оквиру
спровођења завршног
испита у основном
образовању и васпитању
у Основној школи ,,Иво
Лола Рибарʼʼ , Велико
Градиште

Прегледање
тестова

-Решење које је
издао директор
школе
-Упутство за
прегледаче

10

Датум : 19.06. 2018 .
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УКУПНО

44
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Име и презиме
наставника:

Маја Кондић

Предмет:

Енглески језик

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Велика Фармеова
теорема и остварење
дечачког сна (предавање
проф. Бранислава
Стојановића), 4.10.2017.

слушалац

фотографија

3

Plan Less, Teach More
(стручна трибина на
Коларчевој задужбини у
Београду), 4.11.2017.

слушалац

сертификат

2*

“Best in English“ oнлајн
такмичење, 30.11.2017.

Организација,
припрема
ученика,
координација са
организаторима

Дневник рада секција

10

организација,
координација
ученика и
професора,
припрема и
извођење
програма

Дневник рада секција

10

Припрема
ученика за
учешће на овој
манифестацији

Дневник рада секција

10

Вече енглеског језика,
30.11.2017.

ЗИП-ЗОП, 1.2.2018.

Прелиминарни круг
међународног HIPPO
такмичења из енглеског
језика, 24.2.2018.

Организација у
школи и
координација са
локалним
Дневник рада секција
представницима,
припремни рад са
ученицима

6
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Полуфинале HIPPO
такмичења из енглеског
језика, 17.3.2018.

Припремни рад
са учеником

Дневник рада секција

6

Дежурство на
Републичком такмичењу
саобраћајних школа,
13.4.2018.

Дежурни
професор

Потпис,
идентификациона
картица

3

УКУПНО

50

*назначено на самом сертификату (2 сата СУ у установи)
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Име и презиме
наставника:

Марија Премовић

Предмет:

Машинска група предмета

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Показна вежба
ватрогасне јединице –
Извлачење повређених
из возила приликом
саобраћајне несреће

Присуство

Фотографије, списак
присутних

3

Отварање ликовне
колоније „Нови
изазови“

Присуство

Фотографије, списак
присутних

3

Научно популарно
предавање „Велика
Фермеова теорема и
остварење дечачког сна“

Присуство

Фотографије, списак
присутних

3

Премијера филма „Ана
Карењина – Сећања
Вронског“

Пратња
ученика

Фотографије, списак
присутних

3

Предавање посвећено
борби против трговине
људима

Присуство и
пратња
ученика

Фотографије, списак
присутних

3

Присуство

Фотографије, списак
присутних

3

Назив активности

Посета сајму књига
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Испитивање и цртање
графика функције – 2
огледна часа

Присуство

Фотографије, списак
присутних

2Х3=6

Отварање изложбе „IV
ликовне колоније“
Политехничке школе –
„Нови изазови“

Присуство

Фотографије, списак
присутних

3

Посета сајму аутомобила

Вођа пута

Фотографије,
решење, списак
присутних

6

Обука за Електронски
дневник

Присуство

Списак присутних

3

Позоришна представа
Политехничке школе:
„Морска болест“ на
фестивалу младих

Присуство

Списак присутних

3

Учешће на Републичком
такмичењу
Саобраћајних школа

Дежурни
наставник на
теоријском
делу испита

Списак дежурних
наставника

3

Дежурство на писменом
делу Матурског испита
из српског језика

Дежурни
наставник

Списак дежурних
наставника

/

УКУПНО

42
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Име и презиме
наставника:

Мерима Ристић

Предмет:

Биологија, Екологија и заштита животне средине

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Обука за електронски
дневник

полазник

Списак

3

Прегледање тестова
завршног испита за
основне школе

прегледач

решење

10

УКУПНО

13
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Име и презиме
наставника:

Обреновић Милица

Предмет:

електротехника

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Велика Фермеова теорема

Присуство и
дискусија

Биле заједно

3

Присуство и
дискусија

Биле заједно

3

Присуство и
дискусија

Потпис, слике на
фејсбуку

3

Присуство и
дискусија

Потпис, слике на
фејсбуку

3

Присуство и
дискусија

Потпис, биле заједно

3

4.10. 2017.

Знам шта хоћу, дрогу
нећу
Крајем октобра

Вебинар- Дигитално
насиље
20.11. 2107.

Вебинар- Вршњачко
насиље
27.11.2017.
Конференција у
Гимназији-Заштита деце
од насиља
28.11.2017.

УКУПНО

15
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Име и презиме
наставника:

Мирјана Прибаковић

Предмет:

Физика

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Обука за електронски
дневник

полазник

Списак

3

Прегледање тестова
завршног испита за
основне школе

прегледач

решење

10

УКУПНО

13
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Име и презиме
наставника:

Мирослав Станојевић

Предмет:

Саобраћајна група предмета

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Предавање „Велика
Фермаова теорема и
остварење дечачког сна“

Присуство

Фотографије

3

Присуство

Фотографије

3

Координатор

Фотографије

10

Координатор

Фотографије

10

Координатор

Фотографије

10

Координатор

Фотографије

10

(4.10.2017.)
Одлазак на Сајам
саобраћаја Traffic
Solutions EXPO 2017
(27.10.2017)
Пројекат "Вршњачка
едукација у области
безбедности саобраћаја“
Предавање Тима за
вршњачку едукацију у
области безбедности
саобраћаја
(28.2.2018.)
Предавање Тима за
вршњачку едукацију у
области безбедности
саобраћаја
(21.3.2018.)
Предавање Тима за
вршњачку едукацију у
области безбедности
саобраћаја
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(3.5.2018.)

Рад на тему „Улога и
значај средњих
саобраћајних школа у
превенцији и
едукацији из области
безбедности саобраћаја
на нивоу локалне
заједнице – пример
Политехничке школе у
Пожаревцу“
презентован на
13. Међународној
конференцији
„Безбедност
саобраћаја у локалној
заједници“
18 – 21. април 2018,
Копаоник

Ауторство

Зборник радова
„Безбедност
саобраћаја у
локалној заједници“,
Књига 2, страна 235

13

Вече енглеског језика и
британске културе

Присуство

Фотографије

3

Предавање о насиљу у
породици за ученике
средњих школа у Центру
за културу

Присуство

Фотографије

3

Супервизија завршног
испита у Основној
школи „Слободан
Јовић“ из Волује

Учесник

Решење бр. 599/2 од
15.6.2018.

16

УКУПНО

81
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Име и презиме
наставника:

Никола Милосављевић

Предмет:

Саобраћајна група предмета

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Републичко такмичење
саобраћајних школа

Комисија за
прегледање
задатака

Спискови комисија,
фотографије

10

Промоција школе на
терену

Представник
школе

Спискови

10

Обука за електронски
дневник

Присуство
часовима

Спискови присутних

3

УКУПНО

23
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Име и презиме
наставника:

Никола Шојановић

Предмет:

Физичко васпитање

Назив активности

Облик
учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Међушколски
турнир у одбојци
поводом Дана школе

организатор

извештај актива професора
физичког васпитања,
слике

10

Школски турнир у
малом фудбалу

организатор

извештај актива професора
физичког васпитања,
слике

10

Школски турнир у
кошарци

организатор

извештај актива професора
физичког васпитања,
слике

10

Школски турнир у
стоном тенису

организатор

извештај актива професора
физичког васпитања, слике

10

Школски турнир у
одбојци

организатор

извештај актива професора
физичког васпитања, слике

10

Предавање
припадника
Полицијске управе
матурантима наше
школе поводом
матурске вечери

присуство

разредно старешинство

3
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Администратор
школске facebook
странице

Завршни испит
(мала матура)

Обука за ЕС дневник

израда и
ажурирање
школске
facebook
странице

www.facebook.com/
politehnicka.skola.pozarevac/

10

супервизиор

решење

16

присуство

списак о присуству

3

УКУПНО

82
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Име и презиме
наставника:

Оливера Филиповић

Предмет:

Електро група предмета

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број
сати
(поена)

Научно-популарно
предавање „Велика
Фермаова теорема и
остварење дечачког
сна“ Бранислав
Стојановић

учесник

фотографије

3

Демонстрација
спашавања повређених
у организацији
ватрогасне јединице
ПУ Пожаревац и Хитне
помоћи

учесник

фотографије

3

Наградна екскурзија
ученика Политехничке
школе ( Музеј Николе
Тесле и Музеј авијације
у Београду)

учесник

фотографије,
потпис

3

Посете и разговори са
бившим ученицинастудентима у склопу
активности Тима за
каријерно вођење и
саветовање

учесник/организатор

фотографије

10

Презентација војног
позива у Центру за
културу Пожаревац

координатор

фотографије

10
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Сајам високог
образовања у
Пожаревачкој
гимназији

координатор

фотографије

10

Фбк страница Тим за
каријерно вођење и
саветовање
Политехничке школе

администратор

фбк страница

10

Одржавање web сајта

администратор

olifili.weebly.com

20

HIPPO 2018

дежурство

сертификат

/

Сајам аутомобила у
Београду

координатор

Решење директора
којим се признајње
8 сати интерног
стручног
усавршавања

6

Акција Министарства
просвете и МУП ПУ за
припрему матураната
за матуру под називом
„Матура“

учесник

одељенски
старешина
завршног разреда

3

Припрема матураната
за полагање завршног
испита
(аутоелектричар)

координатор

Успешно одржани
завршни испити у
5 сервиса наших
социјалних
партнера

/

Супервизија полагања
завршних испита у
основним школама
2017/2018

супервизор

решење

16
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Члан тима за каријерно
вођење и саветовање
( председник)

учесник

потпис

/

Члан тима за пројекте

учесник

потпис

/

Члан стручног тима

учесник

потпис

/

УКУПНО

94
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Име и презиме
наставника:

Саша Антоновић

Предмет:

Предузетништво,Економика,Практична настава

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Нови материјали и
могућности њихове
примене

Слушање
предавања ДИТ
Висока школа
Пожаревац

Уверење

5

Борба против трговине
људима

Слушање
предавања са
ученицима 2
разреда
Политехничке
школе

Списак

3

Обновљиви извори и
рационално коришћење
енергије

Слушање
предавања ДИТ
Висока школа
Пожаревац

Уверење

5

Супервизија

ОШ Краљ
Александар

Решење

16

Присуство обуци за
есДневник

Политехничка
школа

Списак

3

Показна вежба ватрогасне
јединице – Извлачење
повређених из возила
приликом саобраћајне
несреће

Присуство

Фотографије, списак
присутних

3
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Научно популарно
предавање „Велика
Фермеова теорема и
остварење дечачког сна“
Дежурство на
републичком такмичењу
саобраћајних школа

Присуство

Политехничка
школа
13. 4. – 15.4.
2018.

УКУПНО

Фотографије, списак
присутних

3

Списак

3

41
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Име и презиме
наставника:

Татјана Докмановић

Предмет:

Ликовна култура

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Учешће на колонији
Поезија Милениних боја

Менторски
рад,кординатор

Диплома,
фотографије

10

Колонија средњих струч.
школа

Организатор

Фотографије, радови
ученика

10

Изложба радова ученика
у свечаној сали
Скупштине града
Пожаревца

Организатор

Фотографије

10

Организатор

Фотографије

10

Члан жирија на Фестивалу
младих

Друг члан

Фотографије

10

Изложба фотографија у
Центру за културу на
завршној вечери
Фестивала младих

Аутор изложбе

Изложба у Центру за
културу поводом
Светосавке академије

10
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УКУПНО

60
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Име и презиме
наставника:

Татјана Ранђеловић

Предмет:

Хемија

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Вођа стручне екскурзијеСајам књига

Организатор и
вођа

План и програм тима
за излете и извештај
вође пута

6

Вођа стручне екскурзијеСајам аутомобила

Организатор и
вођа

План и програм тима
за излете и извештај
вође пута

6

Вођа стручне екскурзијеМузеј ваздухопловства и
Музеј Николе Тесле

Организатор и
вођа

План и програм тима
за излете и извештај
вође пута

6

Вођа стручне екскурзијеМеђународни сајам
технике и техничких
достигнућа

Организатор и
вођа

План и програм тима
за излете и извештај
вође пута

6

Присуство и дискусија на
угледном часу Фермијева
теорема

Слушање
угледног часа и
дискусија на
истом

Потпис на документу
присуства угледном
часу

3

Прегледање
тестова

Решење министарства
и решење за
прегледача тестова
издато од школе

10

Прегледач комбинованог
теста на завршном испиту
ученика основних школа
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Председник стручног
актива природних наука

Вођење
документације о
састанцима
стручних већа и
записник о
присуству на
Активу
председника
стручних већа

УКУПНО

Записници са
састанака стручних
већа и записници о
присуству активу
председника стручних
већа

/

37
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Име и презиме
наставника:

Тијана Глигоријевић

Предмет:

Професор рачунарства и информатике

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број
сати
(поена)

16.5.018.
Представљање школе
ученицима основних
школа

Координатор
представљања
школе

фотографије

10

Координатор
„квиз“ тима

Фотографије

10

Одржана 7 пута
(за 4 групе и
инструкторе)

предавач

списак

42

Администратор
школског facebook-a

Један од
администратора

facebook

10

29.9. 2017.
Ноћ истраживача
Квиз „Надмудри
научника“
Обука за есДневник

Лична наставничка
facebook страна везан
аутор и
за предмет који
администратор
наставник предаје

Лични наставнички
сајт који се користи у
предавању

аутор и
администратор

Informatika-Politehnička škola
Požarevac 2017/18

https://www.facebook.com/
groups/1482613528492041/

http://informatickaekipa.weebly.com/

10

20
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20.11. 2017.
Онлајн семинар за
ученике "Дигитално
насиље Cyberbullying"

учесник,
организатор

фотографије

10

учесник,
организатор

фотографије

10

фотографије

3

у организацији
Фондације “Тијана
Јурић”
27.11. 2017.
Онлајн семинар за
ученике "Вршњачко
насиље на
друштвеним
мрежама" у
организацији
Фондације “Тијана
Јурић”
4. 10.2017.
научно-популарно
предавање на тему
"Велика Фермаова
теорема и остварење
дечачког сна"
професор математике
Бранислав
Стојановић

УКУПНО

125
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Име и презиме
наставника:

Владислава Стевић

Предмет:

Саобраћајна група предмета

Докази

Број сати
(поена)

Назив активности

Облик учешћа

Републичко такмичење
ученика средњих
саобраћајних школа
(децембар – април 2018.)

Припремање
ученика за
републичко
такмињење

10

Oрганизација
Републичког такмичења
средњих саобраћајних
школа (јануар – април
2018.)

Измена
материјала,
припрема,
штампање, итд

10

Координатор на
Републичком
такмичењу средњих
саобраћајних школа
(13.4.2018)

Пријем
такмичара

Легитимација

10

Свечано отварање
Републичког такмичења

Присуствовала
отварању

Фотографија

3

Такмичење енглеског
језика ,,Hippо''

Дежурала на
испиту

Сертификат

/

Међународни сајам
саобраћаја, Нови Сад,
27.10.2018

Посетилац

Фотографије

3

199

Политехничка школа, Пожаревац

Предавање матурантима
о безбедности на
матурској вечери
Присуствовала
(предавање одржали
предавању
представници МУП-а и
саобраћајне полиције)

Фотографија

3

Предавање матурантима
о безбедности на
екскурзији (предавање Присуствовала
одржали представници
предавању
МУП-а, лекар и директор
школе)

Фотографија

3

Извођење представе
,,Морска болест'' у дому
ученика

Присуствовала
извођењу
представе

Фотографија

3

Премијера представе
,,Морска болест'',
17.5.2018

Присуствовала
извођењу
представе

Фотографија

3

Обука за електронски
дневник, 16.3.2018 и
23.3.2018.

Присуствовала
обуци

Списак

3

Турнир у одбојци у
склопу активности
везаних за Дан школе;

Организатор
музичког
програма

Фотографија

3

Светосавска академија

Певала у хору

Фотографија

УКУПНО

3

54
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Име и презиме
наставника:

Злата Јовић

Предмет:

Саобраћајна група предмета

Облик учешћа

Докази

Број сати
(поена)

Републичко такмичење
саобраћајних школа

Комисија за
шифровање и
дешифровање

Спискови комисија,
фотографије

10

Школска представа
,,Морска болест”

Публика

Улазница

3

Присуство
часовима

Спискови присутних

3

Представник
школе

Спискови,
фотографије

10

Дежурни
професор

Списак тема

/

Назив активности

Обука за електронски
дневник

Промоција школе у
Центру за културу и на
терену

Матурски испит из
српског језика

УКУПНО

26
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Име и презиме
наставника:

Јелена Стевић

Предмет:

Српски језик и књижевност

Назив активности

Облик учешћа

Припрема музичких
тачака за Дан школе

Припрема

Присуство на предавању Б.
Стојановића – Велика
Фермаова теорема и
остварење дечачког сна

Присуство

Учешће на 62.
Београдском сајму књига
на којем је приказан филм
Капија у оквиру Фестивала
стваралаштва младих

Режија

Припрема хора за
обележавање Школске
славе Св. Саве

Хоровођа

Учешће на Фестивалу
ЗИП ЗОП у Центру за
културу Пожаревац

Припрема

Припрема представе
Морска болест за
Фестивал младих

Докази

септембар 2017.
ФБ

4.10.2017.
фотогтафије

28.10.2017.
ФБ

децембар 2017 –
јануар 2018.

Број сати
(поена)

10

3

10

10

ФБ

Режија

1.2.2018.
ФБ

новембар 2017 – мај
2018.
Дневник рада
секција

10

10
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Такмичење из енглеског
језика HIPPO у
Политехничкој школи у
Пожаревцу

Дежурство

Обука за електронски
дневник

Учесник

Обука за електронски
дневник

Учесник

Извођење дела представе
„Морска болест“ у
Центру за културу

Режија

Извођење представе
„Морска болест“ у „Дому
ученика Пољопривредне
школе Соња
Маринковић“

Режија

Извођење представе
„Морска болест на
завршној вечери
Фестивала младих

Режија

Извођење представе
„Морска болест“ на
Републичкој смотри
драмског стваралаштва у
Лебану

режија

Администратор званичне
странице Политехничке
школе на Фејсбуку

Администратор

24.02.2018.
Сертификат

16.03.2018.
Списак присутних

23.03.2018.
Списак присутних

13.4.2018.
ФБ

26.4.2018.
ФБ

5.6.2018.
ФБ

9.6.2018.
ФБ

током целе школске
године

3

3

3

10

10

10

10

10
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УКУПНО

112
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Име и презиме
наставника:

Ивана Вујчић

Предмет:

Енглески језик, грађанско васпитање/библиотека

Назив активности

Облик учешћа

Докази

Број
сати
(поена)

04.10.2017.
Отварање ликовне
колоније поводом
Дана школе

Посетилац

Фотографије

3

04.10.2017.
Предавање проф.
Бранислава
Стојановића
„Велика Фермаова
теорема и остварење
дечачког сна“

Посетилац

Фотографије

3

Сарадник/координатор

Фотографије, епошта (пројекти
удружења)

6

Сарадник/координатор

Фотографије, епошта (пројекти
удружења)

6

Сарадник/координатор

Фотографије

6

29.09.2017.
Сарадња са
удружењем „Urban
Stream“
(презентације)
20.10.2017.
Анкетирање
ученика
Политехничке
школе од стране
чланова удружења
„Urban Stream“
16.10.2017.
Презентација
чланова Омладине
ЈАЗАС-а у
Политехничкој
школи
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20.10.2017.
Анкетирање
ученика
Политехничке
школе од стране
чланова Омладине
ЈАЗАС-а

Сарадник/координатор

Фотографије

6

2.11.2017. Посета
Галерији савремене
уметности
Пожаревац –
изложба Пикасових
слика

Организатор/пратилац
ученика

Фотографије

3

03.11.2017.
Предавање
еколошког
карактера у
сарадњи са проф.
Меримом Ристић

Организација/презентација

Фотографије

3

28.10.2017.
Приказивање
филма
Политехничке
школе „Капија“ на
Фестивалу
стваралаштва
младих, у оквиру
62. Сајма књига у
Београду

Кореографије, режија
кореографија, пратилац
ученика

Фотографије

10

20.11.2017. Онлајн
семинар у школи
„Дигитално насиље
– Cyberbullying“

Учесник

Фотографије,
списак
присутних

3

27.11.2017. Онлајн
семинар у школи
„Вршњачко насиље
на друштвеним
мрежама“

Учесник

Фотографије,
списак
присутних

3

28.11.2017.
Конференција у
Пожаревачкој
гимназији под
називом „Заштита
деце од насиља

Учесник/посетилац

Сертификат

3
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кроз међусекторску
сарадњу“

30.11.2017. 3rd
English Evening
(трећа по реду
приредба на
енглеском језику)

Организатор

Фотографије,
сценарио

10

8.12.2017. Посета
„Изложби
ликовних радова
средњих стручних
школа“

Посетилац

Фотографије

3

1.02.2018. Наступ
на манифестацији
Зип-Зоп у Центру
за културу
Пожаревац

Организатор/креатор

Фотографије

10

24.02.2018.
Такмичење из
енглеског језика
HIPPO у
Политехничкој
школи у
Пожаревцу

Дежурство

Сертификат

3

16.03.2018. Обука
за електронски
дневник

Учесник

Списак
присутних

3

23.03.2018. Обука
за електронски
дневник

Учесник

Списак
присутних

3

13.04.2018.
Координатор рада
волонтера у Центру
за културу на 25.
Републичком
такмичењу

Координатор

Фотографије,
легитимација

6
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саобраћајних
школа Србије

13.04.2018.
Извођење дела
представе „Морска
болест“ у Центру за
културу

Организатор/креатор

Фотографије

10

Фебруар - мај 2018.
Припрема за
представу „Морска
болест“

Кореографија

Фотографије,
дневник секција

10

Април 2018. – јун
2018. Акција
прикупљања старих
књига и уџбеника
под називом „Било
куда, књига свуда“

Организација

Фотографије,
документација

6

26.04.2018.
Извођење представе
„Морска болест“ у
„Дому ученика
Пољопривредне
школе Соња
Маринковић“

Организатор/креатор

Фотографије

10

Организатор/креатор/
кореограф

Фотографије,
импресум

10

Сарадник/пратилац
учесника

Фотографије,
диплома

6

17.05.2018. Наступ
на Фестивалу
младих Града
Пожаревца са
представом „Морска
болест“
1.06.2018. Градско
такмичење у
пружању прве
помоћи
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5.06.2018. Извођење
представе „Морска
болест на завршној
вечери Фестивала
младих
9.06.2018. Извођење
представе „Морска
болест“ на
Републичкој смотри
драмског
стваралаштва у
Лебану

Организатор/креатор/
кореограф

Организатор/креатор/
кореограф/пратилац
ученика

Фотографије,
импресум

10

Фотографије,
импресум,
диплома

10

Школска 2017/2018.
Координатор рада
Ученичког
парламента
Политехничке
школе

Координатор

Документација,
извештаји о раду

10

Школска 2017/2018.
Администратор
званичне странице
Политехничке
школе на Фејсбуку

Администратор

ФБ

10

Координатор/организатор

Фотографије,
сакупљена
пластична
амбалажа

Школска 2017/2018.
Сарадња са
удружењем „Чепом
до осмеха“

УКУПНО

6

191

209

Политехничка школа, Пожаревац

8.3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ОБЛИЦМА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

Тијана Глигоријевић

Владимир Милосављевић
Маја Кондић
Владан Јовановић

НАЗИВ
Конференција
“НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА У СРЕДЊОЈ
ШКОЛИ ”
Регионална конференција информатичке обуке
“Европски оквир информатичких
квалификација”
Семинар за координатора за есДневник у
организације еПросвете
Семинар за координатора за есДневник у
организације еПросвете
“Grammar Day 2018 Webinar: 12 Tips for
Grammar Teachers” (online webinar)
Стручни скуп социолога

БРОЈ
САТИ

ДАТУМ

?

25.8.2017.

?

10.11.2018.

?

29.1.2018.

?

29.1.2018.

?

2.3.2017.

8

10.3.2018.
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9. ИЗВЕШТАЈИ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА
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9.1. ИЗВЕШТАЈ О МАТУРАНТСКОЈ ЕКСКУРЗИЈИ
Матурантска екскурзија је реализована од 17. до 22. септембра 2018. године по
следећем програму:
ПОЖАРЕВАЦ - ПРАГ – БУДИПМЕШТА – ПОЖАРЕВАЦ
(5 дана – 4 ноћи, од 24.09. до 28.09.2017. године)
1. ДАН: ПОЖАРЕВАЦ - ПРАГ
Полазак аутобусом у 05:00 сати са места по договору. Путовање аутопутем преко
Суботице, Мађарске и Словачке до Прага, са паузама ради одмора и обављања
царинских формалности. Долазак у Праг у вечерњим сатима. Смештај групе у хотел.
Вечера. Ноћење.
2. ДАН: ПРАГ (ЈЕВРЕЈСКА ЧЕТВРТ, СТАРО И НОВО МЕСТО)
Доручак. Након доручка обилазак града: Вацлавске намести, Универзитет Каролинум,
Староместке намести, споменик Јан Хусу и поглед на Орлој, потом Градска кућа, Тински
црква, обилазак Прашког гета, Јеврејске четврти, родне куће Франца Кафке, а потом
одлазак до синагоге Старонова и шетња Париском улицом. Након тога шетња Карловим
мостом, Стара кула на мосту, споменик Карлу ИВ и Карловом улицом поред
Клементинума до Олроја, Националног позоришта и чувене Барутне куле. Слободно
време. Повратак у хотел на вечеру. Вечера. Одлазак у дискотеку. Ноћење.
3. ДАН: ПРАГ (ХРАДЧАНИ И МАЛА СТРАНА)
Доручак. Након доручка обилазак града: обилазак Храдчана и Мале стране. Обилазак
Манастира Страхов, палате Чернин, Лорете, затим Тосканске и Шварценберске палате,
Надбискупске палате и панорамски Петрињска гора, председничка резиденција са
сменом страже (у 12:00 сати), Катедрала Св. Вита са капелом Св. Венцеслава и
гробницама чешких краљева, Стара краљевска палата, Владиславове дворане, Базилика
Св. Ђорђа и поглед на Златну Уличку. Силазак до Вакенштајнових вртова. Долазак до
Малостранских намјести са Црквом Светог Николе и амбасадом Србије. Слободно
време. Повратак у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.
4. ДАН: КАРЛОВЕ ВАРИ
Доручак. Након доручка одлазак до Карлових Вари, најпознатије бање у Европи у
пратњи локалног водича. Слободно време за индивидиуално разгледање. Повратак у
хотел. Вечера. Након вечере одлазак на вечерње крстарење Влтавом. Повратак у хотел.
Ноћење.
5. ДАН: ПРАГ – БУДИМПЕШТА – ПОЖАРЕВАЦ
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Доручак у 08:00 сати напуштање хотела и полазак групе за Будимпешту. Долазак око
14:00 сати, краће слободно време за освежење и полазак у панорамски обилазак старог
дела града: Трг Хероја, Андраши булевар, Базилика Светог Стефана, Будимска тврђава,
Цитадела, Рибарска кула. Слободно време у пешачкој зони улице Ваци. У договорено
време полазак за Србију.
Путовање са краћим паузама ради одмора. Долазак у Пожаревац око 22.00 часа.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈЕ

1. ДАН
Полазак у 5:00 часова по плану, уз краће паузе стигли до мађарске границе између 9 и
10 часова. На улаз у Мађарску смо чекали око 6 часова и 30 минута због велике гужве.
Наставили пут уз краће паузе и стигли у хотел 30 минута после поноћи. Пошто је кухиња
била затворена, уместо вечере, ученици и наставници су добили ланч пакете.
2. ДАН
После доручка кренули у обилазак Прага у пратњи водича: Вацлавске Намести, Градска
кућа, Прашки гето, Јеврејска четврт, родна кућа Франца Кафке, споменик Карлу
Четвртом и све остало по плану и програму. Слободно време. Повратак у хотел, вечера,
краћи одмор. Одлазак у дискотеку од 22 часа. У дискотеци је било 5 школа (све из
Србије). Све је протекло без најмањих проблема. Повратак у хотел око 00:30 часова.
3. ДАН
После доручка кренули у обилазак Прага у пратњи водича: Храдчани, Мала Страна,
председничка резиденција, катедрала Светог Вита, амбасада Србије, прелазак преко
Карловог моста и све остало по плану и програму. Слободно време. Повратак у хотел,
вечера, краћи одмор. Одлазак у дискотеку око 22 часа. Такође је све прошло у набољем
реду. Повратак у хотел око поноћи.
4. ДАН
После доручка одлазак у Карлове Вари, обилазак са водичем по плану и програму,
слободно време, повратак у хотел уз мање застоје у саобраћају. Вечера. После вечере
ноћно крстарење Влтавом од 21 до 22 часа. Повратак у хотел. Ноћење.
5. ДАН
Доручак у 7 часова. У 8 часова полазак за Будимпешту. Током путовања ка Будимпешти
било је значајнијих задржавања у саобраћају због радова на ауто путу. Осим тога имали
смо и задржавање од 45 минута од стране Чешке полиције. Долазак у Будимпешту са
закашњењем из наведених разлога. Обилазак Будимпеште: Цитадела, Трг Хероја и
панорамско разгледање града по плану и програму. Због недостатака времена нисмо
обишли Будимску тврђаву и то је једино одступање од програма из објективних разлога.
Слободно време од 45 минута. Повратак за Пожаревац уз краће паузе и задржавање на
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граници од непуних сат времена. Долазак у Пожаревац око 3 часа ујутру. Због касног
доласка ученици су били ослобођени наставе сутрадан по одобрењу директора школе.
ЗАКЉУЧАК
Похвала уечницима и одељенским старешинама на одговорном понашању током
екскурзије. Сатница и сви договори су максимално поштовани. Нигде нисмо кренули са
више од 10 минута закашњења. Докторка је имала мање интервенције које се односе на
прехладе и повишену температуру. Све похвале за докторку. Хотел је био добар, без
замерки на смештај и исхрану. Програм је испоштован од стране агенције и водича.
Возачи беспрекорни. Велика замерка агенцији на аутобус, али то није покварило укупан
позитиван утисак са екскурзије. Екскурзија је била успешна, ученици задовољни.
Евентуално, кориговати програм за наредне године јер је било превише садржаја за
оволики број дана.

Вођа пута
Дарко Радовановић
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9.2. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ I, II И III РАЗРЕДА

Пожаревац-Сремски Карловци-Фрушка гора-Нови Сад-Ечка-Пожаревац
Заједничка екскурзија 1. 2. и 3 разреда Политехничке школе изведена је у
термину 11.-12. априла 2018. године (среда и четвртак). Број ученика који су пошли на
екскурзију је 141, у пратњи 7 разредних старешина. На екскурзију су кренули I4, са
разредним старешином Мирославом Станојевићем, I5, разредни старешина Даница
Максимовић, II3, разредни старешина Никола Спасић, II4, разредни старешина Тијана
Глигоријевић, II5, разредни старешина Јелена Стевић, III1, разредни старешина Зорица
Гошев и III3, разредни старешина Никола Шојановић. Ученици су се на екскурзији
возили у три аутобуса и са тројицом возача Continental tursа.
У пратњи деце налазио се лекар Славица Тасић, водич екскурзије испред агенције
Continental turs и вођа пута испред школе Татјана Ранђеловић.
Први дан на екскурзију смо кренули у тачно време, у 7.00h на спољном перону
Arriva Litas. Прво одредиште нам је било Сремски Карловци. Са једним кратким
задржавањем на бензинској пумпи, у Сремске Карловце смо стигли око 11 часова. У
обиласку Карловачке гимназије, најстарије у Србији, сада филолошке гимназије,
задржали смо се 1 сат, а затим обишли центар града. Око 13 часова смо кренули ка
манастиру Крушедол и Хопово на Фрушкој гори. У манастирима су нам њихови
представници испричали историју настанка манастира и опстајања у тешким временима.
У Нови Сад смо стигли око 15 часова и сместили у хотелу „Стари кровови“. Хотел је
рангиран са три звездице и налази се ван центра града. Око 16.30 сати смо аутобусом
отишли до центра града. Ученици су добили слободно време за обилазак града до 19
часова. Видели су Саборну цркву, Владичански двор, Синагогу и Дунавски парк.
Вратили смо се у хотел и у 20 часова је послужена вечера у хотелу. У 22.00 сати смо
аутобусом се поново вратили у центар града где се налазила дискотека. У дискотеци смо
били до поноћи, јер је радним даном то дозвољено време за рад дискотеке. После поноћи
ученици су се задовољни вратили у хотел.
Други дан екскурзије започео је доручком у 8.00 сати. Спаковали смо ствари у
аутобус и напустили собе у хотелу. У 9.30 сати смо аутобусом отишли до
Петроварадинске тврђаве и обишли римске бунаре, римске катакомбе, војну галерију,
сат Кула, где смо направили заједничку фотографију. Ученике и професоре смо
поделили у две групе при обиласку због лакше организације и великог броја ученика.
Око 13.30 сати смо се вратили у хотел на ручак. После ручка, око 15 сати смо кренули
ка Ечкој. У Ечкој смо обишли Дворац Лазар (Каштел) и саслушали причу о власницима
и историји породице овог дворца. Обилазак је био само споља, без унутрашњег
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обиласка, јер су чекали да стигне турска инострана делегација. Кренули смо ка
Пожаревцу из једно успутно задржавање на пумпи. У Пожаревац смо стигли око 20.30
часова.
Ученици су показали висок ниво одговорности на екскурзији. Сва договорена
времена су испоштовали. Пажљиво су саслушали сва предавања која су им
презентована. План и програм екскурзије је реализован, изузев посете унутрашњости
Дворца Каштел, што смо и изнели као примедбу. Време је било одлично, сунчано, без
кише, што је и омогућило раеализацију свих планова. Ученици су у аутобусу изразили
велико задовољство начином организације и садржајима у току два дана екскурзије.

Стручни вођа екскурзије:
Татјана Ранђеловић
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У школској 2017/2018. години на месту библиотекара Политехничке школе у
Пожаревцу ангажоване су Волица Тирнанић, професор руског језика, током првог
полугодишта, и Ивана Вујчић, професор енглеског језика, током целе школске године.
СЕПТЕМБАР
У току септембра приступило се изради распореда рада библиотеке и приликом
израде истог водило се рачуна да библиотека буде на располагању ученицима из обе
смене.
Уследило је сређивање библиотеке за почетак школске године и упознавање ученика са
радом библиотеке и књижним фондом.
Прослеђене су информације, како предметним професорима, тако и одељењским
старешинама, о доступности и могућности коришћења школских уџбеника из
библиотечког фонда.
Израђени су спискови ученика чланова школске библиотеке и радило се на
популаризацији књиге код ученика, на тај начин што је у просторијама библиотеке
организована изложба књига.
ОКТОБАР
Како одељењске старешине, тако и професори језика, позвани су да ученике
упознају са радом библиотеке и да приступе групном учлањењу.
Обогаћен је библиотечки фонд одређеним бројем уџбеника и друге литературе, који су
заведени у „Инвентарском листу за монографске публикације“.
Радило се на популаризацији књиге код ученика презентовањем литературе коју
ученици средњошколске доби налазе занимљивом.
Ученици су од библиотекара школе имали прилике да чују нешто више о животу и делу
Иве Андрића (9.10.1892.).
Оснивање филмско-читалачког кутка одложено је за неки наредни период из
техничких разлога.
НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР
Библиотекари су активно помагали ученицима приликом коришћења књижног
фонда, нарочито стручне литературе за израду семинарских радова и упућивали их на
разноврсне публикације које се не појављују као школска лектира.
Ученици су од библиотекара школе имали прилике да чују нешто више о животу и делу
Џејн Остин (16.12.1775.)
Сарадња са Ученичким парламентом Политехничке школе – договор о покретању акције
прикупљања старих књига и уџбеника, која ће трајати до краја школске године.
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Уследила је сарадња са градском библиотеком „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу израда годишњег извештаја, достављање годишње евиденције и статистике.
ЈАНУАР – ФЕБРУАР
Обогаћен је библиотечки фонд одређеним бројем публикација, које су заведене у
„Инвентарском листу за монографске публикације“.
Свакодневно се радило на репарацији оштећених књига – превасходно школске лектире.
Сарадња са градском библиотеком „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу – могућност
колективног учлањења запослених у Политехничкој школи у Пожаревцу и чланова
њихових породица у градску библиотеку.
МАРТ – АПРИЛ
Сарадња са одељењским старешинама ради обавештавања о читању и
благовремености враћања књига. Репарација оштећених књига.
Спровођење акције „Било куда, књига свуда““ у сарадњи са Ученичким
парламентом Политехничке школе.
Обогаћен је библиотечки фонд одређеним бројем публикација са такмичења из
енглеског језика HIPPO.
Сарадња са градском библиотеком „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу – поводом 23.
априла, Светског дана књиге – могућност бесплатног учлањења у градску библиотеку.
Организовање литерарног састанка одложено је за неку другу прилику.
МАЈ - ЈУН
Сређивање документације и евиденције.
Послови око прикупљања књига од читалаца и сарадња са одељењским
старешинама.
Сачињавање спискова ученика који нису измирили своје обавезе према школској
библиотеци, како редовних, тако и ванредних ученика.
Извештај са анализом о раду библиотеке, сређивање библиотеке и припрема за
рад у наредној школској години.

Школски библиотекар
Ивана Вујчић
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11. ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 25. РЕПУБЛИЧКОГ
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРE

1.

Назив такмичења/смотре

25. такмичење ученика саобраћајних школа
Србије

2.

Организатор такмичења/смотре
(назив, адреса, број телефона и
адреса електронске поште)

Политехничка школа
Јована Шербановића 5, 12000 Пожаревац
012/513-595
politehnickas@ptt.rs

3.

ПИБ организатора
такмичења/смотре

101522672

7.

Матични број организатора
такмичења/смотре
Жиро рачун организатора
такмичења/смотре
Лице овлашћено за заступање
организатора такмичења/смотре
(име и презиме, број телефона и
адреса електронске поште)
Домаћин и место одржавања

8.

Датум одржавања

9.

Време одржавања

4.
5.

6.

07577656
840-1273666-57
Дарко Радовановић, директор школе
060/766-5662
darko.politehnicka@gmail.com
Политехничка школа, Пожаревац
13-14. април 2018. године
Почетак
13.04.2018.
15 часова
Укупан број
школа

Завршетак
14.04.2018.
19 часова
Укупан број ученика

10. Учесници такмичења/смотре
28

11. Чланови комисије (жирија)

122

1. Комисија за праћење реализације 25.
републичког такмичења саобраћајних
школа:
- Јелена Миленковић, Политехничка школа,
Пожаревац
- Горан Тасић, Политехничка школа,
Пожаревац
- Саша Микић, ТШ „12. фебруар“, Ниш
- Зоран Јовановић, Политехничка школа,
Крагујевац
- Зоран Деспотовић, Саобраћајна школа
„Пинки“, Нови Сад
- Дејан Милановић, Саобраћајно-техничка
школа, Земун
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2. Комисија за прегледање теоријског дела
такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ:
- Немања Радовић, Техничка школа ГСП,
Београд
- Адам Зекић, Техничка школа “12. фебруар“,
Ниш
- Снежана Голић, Техничка школа, Зрењанин
3. Комисија за прегледање теоријског дела
такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Ц КАТЕГОРИЈЕ:
- Бранислав Гопић, Саобраћајно-техничка
школа, Земун
- Далибор Стојанов, Техничка школа “15. мај“,
Прокупље
- Милан Иветић, Техничка школа, Кикинда
4. Комисија за прегледање теоријског дела
такмичења у категорији ТЕХНИЧАР
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА:
- Горан Пујић, Техничка школа, Зајечар
- Владимир Јовановић, Техничка школа
„Радоје Љубичић“, Ужице
- Никола Милосављевић, Политехничка
школа, Пожаревац
- Биљана Милованов, Техничка школа „Сава
Мунћан“, Бела Црква
- Бојан Јанковић, Техничка школа, Пирот
5. Комисија за шифровање и дешифровање:
- Злата Јовић, Политехничка школа
Пожаревац
- Светлана Величковић, Саобраћајно-техничка
школа, Земун
- Ивана Пејчић, Машинска школа, Панчево
6. Комисија за праћење практичног дела
такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ:
- Иван Петровић, Саобраћајно-техничка
школа, Земун
- Дејан Стојадиновић, Политехничка школа,
Пожаревац
- Бобан Анђелковић, Техничка школа
,Смедерево
- Дејан Поповић, Техничка школа, Пирот
- Дејан Станковић, Техничка школа „Раде
Металац“, Лесковац
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7. Комисија за праћење практичног дела
такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Ц КАТЕГОРИЈЕ:
- Владимир Спасојевић, Саобраћајно-техничка
школа, Земун
- Дгаран Ђорђевић, Политехничка школа
Пожаревац
- Микић Саша, Техничка школа „12. фебруар“,
Ниш
- Николић Бојан, Техничка школа “15. мај“,
Прокупље
- Васил Алексов, Техничка школа, Пирот
8. Комисија за праћење практичног дела
такмичења у категорији ТЕХНИЧАР
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА:
- Миодраг Лајовић, Техничка школа ГСП,
Београд
- Жељко Радељић, Техничка школа, Пирот
- Гвозден Дицић, Техничка школа, Ћуприја
- Ранко Хрњаз, Техничка школа, Зрењанин
14.04.2018. у 18 часова

12. Време објављивања резултата

Укупан број
жалби

Број позитивно решених

0

0

13. Жалбе

14. Комисија за жалбе

-

15. Коначни резултати

Горан Тасић, Политехничка школа,
Пожаревац
Марко Поповић, Саобраћајно-техничка
школа, Земун
Милорад Костић, Грађевинско
саобраћајна школа, Грачаница

Број ученика који су освојили
1. место
6
2. место
6
3. место
7
Укупан број
награђених
ученика
19
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Реализација такмичења/смотре
16. (кратак опис тока
такмичења/смотре)

Посебне напомене
17. (специфичности, посебан програм,
специјални гости)

Свечано отварање такмичења је одржано
13.04.2018. у великој сали Центра за културу
Пожаревац са почетком у 15 часова, а
свечаном отварању су између осталих гостију
присуствовали Александар Пајић, помоћник
министра за средње образовање, Зоран
Спасић, представник ЗУОВ-а и Саша
Павловић, заменик градоначелника Града
Пожаревца.
Такмичарски део такмичења је почео истог
дана у 16 часова. Првог дана одржан је
теоријски део такмичења у просторијама
Политехничке школе.
Другог дана такмичења одржан је практичан
део на три полигона за вожњу специјално
припремљена само за потребе такмичења.
Практичан део је почео у 10 часова и завршио
се око 14 часова.
Прелиминарни резултати су објављени око
16:30 часова на огласној табли школе и на
званичном сајту школе. Жалби и примедби
није било. Коначни резултати су објављени
око 18 часова.
Награде најбољим учесницима су уручене на
свечаној вечери, а награде су уручили
Мирослав Мацура, председник Заједнице
саобраћајних школа Србије, Саша Павловић,
заменик градоначелника Града Пожаревца и
Драган Станојевић, председник Савета за
безбедност у саобраћају Града Пожаревца.
Осим медаља и диплома, првопласирани
ученици су добили таблет уређаје,
другопласирани акционе камере, а
трећепласирани ауто камере.
У сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја Србије и Саветом за безбедност
саобраћаја Пожаревца, другог дана такмичења
је у центру града од 12 до 17 часова
организована пратећа манифестација на тему
повећања свести грађана о значају
безбедности у саобраћају. Том приликом су
централни трг и околне улице били затворени
за саобраћај, а учесници такмичења, као и
грађани Пожаревца су имали прилику да
испробају различите симулаторе који
приказивали значај везивања појаса у
аутомобилу.
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У сарадњи са Туристичком организацијом
Пожаревца, у недељу, 15. априла 2018. године,
за учеснике такмичења је организован
обилазак Ергеле Љубичево.
Комплетно такмичење је детаљно медијски
иииспраћено како од локалних медија, тако и
од стране Радио телевизије Србије.
Име и презиме представника
Министарства просвете науке и
технолошког развоја и/или
Завода за унапређивање
васпитања и образовања и
Завода за вредновање квалитета
18. образовања и васпитања
(уколико је присуствовао
такмичењу/смотри)

Александар Пајић, помоћник министра
просвете, науке и технолошког развоја
Зоран Спасић, представник Завода за
унапређивање образовања и васпитања

Прилози:
1. Списак школа учесница.
2. Списак комисија.
3. Коначна ранг листа, у облику табеларних приказа.
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ШКОЛЕ УЧЕСНИЦЕ XXV РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
САОБРАЋАЈНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
1. Грађевинско саобраћајна школа, Приштина-Грачаница
2. Техничка школа „12. фебруар“, Ниш
3. Техничка школа ГСП, Београд
4. Политехничка школа, Крагујевац
5. Техничка школа, Врање
6. Техничка школа „Михајло Пупин“, Инђија
7. Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица
8. Саобраћајно техничка школа, Земун
9. Техничка школа „15. мај“, Прокупље
10. Техничка школа „Сава Мунћан“, Бела Црква
11. Техничка школа, Зајечар
12. Техничка школа, Кикинда
13. Техничка школа, Пирот
14. Техничка школа, Смедерево
15. Мачванска средња школа, Богатић
16. Машинско саобраћајна школа, Чачак
17. Техничка школа, Ћуприја
18. Електро саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, Краљево
19. Прва техничка школа, Крушевац
20. Техничка школа „Раде металац“, Лесковац
21. Средња школа „Доситеј Обрадовић“, Нови Кнежевац
22. Машинска школа, Панчево
23. Саобраћајна школа „Пинки“, Нови Сад
24. Техничка школа, Стара Пазова
25. Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице
26. Техничка школа, Зрењанин
27. Средња техничка школа, Сомбор
28. Политехничка школа, Пожаревац
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КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА И ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА
1. Комисија за праћење реализације 25. републичког такмичења саобраћајних
школа:
-

Јелена Миленковић, Политехничка школа, Пожаревац

-

Горан Тасић, Политехничка школа, Пожаревац

-

Саша Микић, ТШ „12. фебруар“, Ниш

-

Зоран Јовановић, Политехничка школа, Крагујевац

-

Зоран Деспотовић, Саобраћајна школа „Пинки“, Нови Сад

-

Дејан Милановић, Саобраћајно-техничка школа, Земун

2. Комисија за прегледање теоријског дела такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ:
-

Немања Радовић, Техничка школа ГСП, Београд

-

Адам Зекић, Техничка школа “12. фебруар“, Ниш

-

Снежана Голић, Техничка школа, Зрењанин

3. Комисија за прегледање теоријског дела такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Ц КАТЕГОРИЈЕ:
-

Бранислав Гопић, Саобраћајно-техничка школа, Земун

-

Далибор Стојанов, Техничка школа “15. мај“, Прокупље

-

Милан Иветић, Техничка школа, Кикинда

4. Комисија за прегледање теоријског дела такмичења у категорији ТЕХНИЧАР
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА:
-

Горан Пујић, Техничка школа, Зајечар

-

Владимир Јовановић, Техничка школа „Радоје Љубичић“, Ужице

-

Никола Милосављевић, Политехничка школа, Пожаревац

-

Биљана Милованов, Техничка школа „Сава Мунћан“, Бела Црква

-

Бојан Јанковић, Техничка школа, Пирот
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5. Комисија за шифровање и дешифровање:
-

Злата Јовић, Политехничка школа Пожаревац

-

Светлана Величковић, Саобраћајно-техничка школа, Земун

-

Ивана Пејчић, Машинска школа, Панчево

6. Комисија за праћење практичног дела такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ:
-

Иван Петровић, Саобраћајно-техничка школа, Земун

-

Дејан Стојадиновић, Политехничка школа, Пожаревац

-

Бобан Анђелковић, Техничка школа ,Смедерево

-

Дејан Поповић, Техничка школа, Пирот

-

Дејан Станковић, Техничка школа „Раде Металац“, Лесковац

7. Комисија за праћење практичног дела такмичења у категорији ВОЗАЧ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА Ц КАТЕГОРИЈЕ:
-

Владимир Спасојевић, Саобраћајно-техничка школа, Земун

-

Дгаран Ђорђевић, Политехничка школа Пожаревац

-

Микић Саша, Техничка школа „12. фебруар“, Ниш

-

Николић Бојан, Техничка школа “15. мај“, Прокупље

-

Васил Алексов, Техничка школа, Пирот

8. Комисија за праћење практичног дела такмичења у категорији ТЕХНИЧАР
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА:
-

Миодраг Лајовић, Техничка школа ГСП, Београд

-

Жељко Радељић, Техничка школа, Пирот

-

Гвозден Дицић, Техничка школа, Ћуприја

-

Ранко Хрњаз, Техничка школа, Зрењанин

-

Милорад Костић, Грађевинско саобраћајна школа, Грачаница

227

Политехничка школа, Пожаревац

228

Политехничка школа, Пожаревац

229

Политехничка школа, Пожаревац

230

Политехничка школа, Пожаревац

231

Политехничка школа, Пожаревац

232

Политехничка школа, Пожаревац

233

Политехничка школа, Пожаревац

234

Политехничка школа, Пожаревац

235

Политехничка школа, Пожаревац

236

Политехничка школа, Пожаревац

237

Политехничка школа, Пожаревац
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