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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
за период од 01.09.2018. до 28.02.2019. године
Наставничко веће је у првом полугодишту школске 2018/2019. године одржало 5.
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 2018.
1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (13.09.2018.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са XVIII седнице Наставничког већа.
2. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2017/2018.години.
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину.
4. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018. годину.
5. Разматрање Плана рада директора за школску 2018/2019.годину.
6. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2017/2018. години.
7. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину.
8. Разматрање Извештаја о самовредновању.
9. Разматрање Школског развојног плана за период 2018-2021. годину.
10. Разматрање Школског програма за период 2018-2022. годину.
11. Усвајање Плана екскурзија за школску 2018/2019. годину.
12. Превентивне активности школе у оквиру превенције наркоманије.
13. Планирање прославе Дана школе.
14. Молбе ученика.
15. Разно.

НОВЕМБАР 2017.
2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (26.11.2018.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са I редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање извештаја са реализоване екскурзије матураната.
3. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду у школској 2018/2019. години.
4. Усвајање Предлога плана уписа за школску 2019/2020. годину.

5. Правилник о поступању установе у случају сумње, или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности – формирање тима који ће се
бавити овом темом.
6. Васпитно дисциплинске мере.
7. Молбе ученика.
8. Разно.

ДЕЦЕМБАР 2018.
3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (03.12.2018.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са II редовне седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Молбе ученика за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију.
4. Разно.

4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (25.12.2018.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа.
2. Актуелности у Министарству проствете, науке и технолошког развоја
 план уписа
 дуално образовање
 нови образовни профили (фриго електричар, верификација ВМВ и ТДС)
 нови правилници
 ученичке задруге
 модел установе
3. Васпитно дисциплинске мере.
4. Молбе ученика.
5. Разно.
 инспекцијски надзор
 дежурство/редарство, оштећивање имовине

ЈАНУАР 2019.
5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (30.01.2019.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са IV седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2018/2019. године.
3. Анализа записника редовног надзора просветне инспекције.
4. Основе система одбране Републике Србије (увођење у школски програм).
5. Анекс Школског програма Политехничке школе.
6. Анекс Плана рада школе за школску 2018/2019. годину.
7. Обавезе запослених током зимског распуста.
8. План активности у другом полугодишту школске 2018/2019. године.
9. Васпитно дисциплинске мере.
10. Молбе ученика.
11. Разно.

ДИРЕКТОР
________________________________
Дарко Радовановић

Политехничка школа
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2018/2019.
ГОД.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
Разматрање Извештаја о раду Педагошког колегијума
Разматрање Извештаја о самовредновању у шк.2017/2018. год.
Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2018-2021. год.
Разматрање извештаја наставника о стручном усавршавању у шк.2017/2018.год.
Израда плана стручног усавршавања за шк.2018/2019.год.
Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за
2018/2019.год.
Предлог распореда осталих облика образовно-васпитног рада за одељењска већа
Актуелна дешавања у просвети
Утврђивање термина радних субота у школској 2018/2019. години
Усклађивање наставних планова и програма за утврђивање разлике испита за ванредне
ученике
Стручно усаврпавање запослених до краја календарске 2018. године
Предлог запосленог за награду поводом Дана просветних радника

Нема нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду нису реализоване активности из плана рада Колегијума:
1.
2.
3.
4.
5.

Праћење реализације активности из Школског развојног плана
Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2018/2019. год. за све наставнике
Усвајање предлога плана уписа за школску 2019/2020. годину
Набавка наставних средстава
Актуелна дешавања у просвети

Неке од њих су реализоване на састанцима других стручних органа школе.
ЈАНУАР
У овом периоду нису реализоване следеће активности, које ће бити реализоване у фебруару:
1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за 2018/2019. год.
У другом полугођу Колегијум ће се трудити да више прати активности предвиђене планом рада и да
надокнади оно што није реализовано у првом.

Политехничка школа
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване активности:
1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и замена председника
Савета родитеља.
2. Усвајање успеха ученика на крају школске 2017/2018. године.
3. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2017/2018.
години.
4. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину.
5. Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
6. Разматрање Извештаја о самовредновању и реализацији активности из
Школског развојног плана.
7. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2017/2018.години.
8. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину.
9. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2017/2018. годину.
10. Разматрање Извештаја о реализованој екскурзији ученика првог, другог и
трећег разреда шк.2017/2018. год.
11. Разматрање Плана рада директора за школску 2018/2019.годину.
12. Разматрање Школског развојног плана за период 2018-2021. годину.
13. Разматрање Школског програма за период 2018-2023. годину.
14. Усвајање Плана екскурзија за школску 2018/2019. годину. и доношење одлуке
о висини дневница за наставнике.
15. Избор представника родитеља за школске тимове.
16. Избор представника за Општински савет родитеља.
17. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за
избор агенција за извођење екскурзија ученика у школској 2018/2019. години.
18. Доношење одлуке о висини ученичког динара и усвајање плана трошења
средстава прикупљених од ученичког динара у 2019. години.
19. Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика.
20. Превентивне активности школе у оквиру превенције наркоманије
Није било нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Усвајање извештаја о реализованој екскурзији ученика четвртог разреда
2. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја)
3. Разматрање дисциплине ученика
4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
5. Разматрање активности из ШРП (самовредновање)

ЈАНУАР
Нису реализоване следеће активности, јер ће бити реализоване у фебруару:
1. Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа
2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика

3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
4. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе у школској 2018/2019.
години
5. Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора школе за школску
2018/2019. годину
6. Разматрање полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2018/2019. години
7. Разматрање полугодишњег извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
8. Разматрање активности из ШРП (самовредновање)
9. Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о утрошеним средствима са
ђачког рачуна
10. Усвајање плана и програма екскурзије ученика четвртог разреда за шк.
2019/2020. годину
11. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за
избор агенција за извођење екскурзија ученика
Председник Савета
родитеља

__________________________
Сребранка Томић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
за период од 01.09.2018. до 28.02.2019. године

СЕПТЕМБАР 2018.


Школа је у школску 2018/2019. 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 2018/2019.
годину који је на време израђен и усвојен.



Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2018/2019. 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 2019. 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.



Активно сам учествовао у изради Школског развојног плана Политехничке школе за
период 2018-2021.



Активно сам учествоваоу изради Школског програма Политехничке школе за период
2018-2022.



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
2018/2019. 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.



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.

ОКТОБАР 2018.


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 2018.


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).



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 2018.


Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску
2019/2020. 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 14. републичког такмичења електротехничких
школа Србије у области електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.

ЈАНУАР 2019.


Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2019/2020. 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.



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 14. републичког такмичења електротехничких
школа Србије у области електромеханичар за термичке и расхладне уређаје..

ФЕБРУАР 2019.


Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2019/2020. 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 2018. годину.



Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за 2018.
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).



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 14. републичког такмичења електротехничких
школа Србије у области електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.



Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ДИРЕКТОР
________________________________
дипл.маш.инж. Дарко Радовановић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2018/2019. ГОД.

Током првог полугођа школске 2018/2019. године ангажовала сам се у следећим
пословима предвиђеним Планом и програмом рада психолога школе:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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
Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на места која
су остала слободна
Учешће у организацији прославе Дана школе
Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
Израда анализа и извештаја за Школски одбор
Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих ученика, као и
оних који теже прате наставне садржаје
Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада
Израда распореда дежурства ученика
Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера
ученицима
Учешће у раду Педагошког колегијума
Учешће у раду Савета родитеља
Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
Учешће у раду Тима за самовредновање
Учешће у раду Тима за културне активности школе
Учешће у раду драмске секције
Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
Учешће у промоцији рада школе
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
2. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
Израда распореда дежурства ученика
Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских мера
ученицима
Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
Учешће у раду Тима за самовредновање
Учешће у раду Тима за културне активности школе
Учешће у раду драмске секције
Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
Учешће у промоцији рада школе
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. Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка
3. Учешће у раду Савета родитеља, није било састанка
4. Израда анализа и извештаја за Школски одбор, није било потребе, због несвођења
успеха ученика на тромесечју
ЈАНУАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
Учешће у организацији прославе Дана Светог Саве
Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
Израда распореда дежурства ученика
Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа
Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
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
15. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
16. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
17. Учешће у раду Тима за самовредновање
18. Учешће у раду Тима за културне активности школе
19. Учешће у раду драмске секције
20. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
21. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
22. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
23. Учешће у промоцији рада школе
24. Текући послови
У овом периоду нису нереализоване следеће активности:
1.
2.
3.
4.
5.

Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка
Израда анализа и извештаја за Школски одбор
Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
Учешће у раду Савета родитеља

Током првог полугођа школске 2018/2019. 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.
Стручно усавршавање током првог полугођа:
1. „Да нам школа буде безбедна“, кат. бр. 19, К3, 8 бодова, 24.11.2018.
У сарадњи са Школским диспанзером Дома здравља Пожаревац организовала сам
превентивне активности за ученике на теме:
-„Превенција и заштита младих од болести зависности“, 21.11.2018.
-„Превенција и рано откривање насиља, злостављања и занемаривања“, 5.12.2018.
СТРУЧНИ
САРАДНИК
_____________________
Тања Бабејић
дипл.
психолог

Политехничка школа
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ У ПРВОМ
ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
Број посећених часова: 9, код 8 различитих наставника.
Број предатих писаних припрема за час: 8 (за 8 часова)
Број писаних припрема на школском универзалном обрасцу: 8
Часови су праћени из помоћ обрасца за посматрање и вредновање часа, област
вредновања настава и учење.
Број часова по нивоима остварености стандарда:
Стандард
2.1. Наставник
ефикасно управља
процесом учења
на часу.
2.2. Наставник
прилагођава рад
на часу
образовноваспитним
потребама
ученика.
2.3. Ученици
стичу знања,
усвајају
вредности,
развијају вештине
и компетенције на
часу.
2.4. Поступци
вредновања су у
функцији даљег
учења.
2.5. Сваки ученик
има прилику да
буде успешан.

Ниво 4

Ниво 3

Ниво 2

Ниво 1

8

1

7

2

6

3

6
7

2

1
2

Сваки наставник је од психолога добио повратну информацију о утисцима са
посећеног часа.
Психолог бележи и реакцију наставника на повратну информацију.
Мере о препоруке:
-Наставници би требало међусобно да посећују часове, независно од педагошкоинструктивног рада директора школе и стручног сарадника.
-Наставници би требало да одрже што више огледних и угледних часова.
-У другом полугођу педагошко-инструктивни рад ће бити интензивнији.
СТРУЧНИ
САРАДНИК
__________________
Тања
Бабејић,
дипл.
психолог

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Милица Обреновић
Оливера Филиповић
Владимир Милосављевић
Татјана Ранђеловић
Јелена Стевић
Даница Максимовић
Тијана Глигоријевић
Данијела Павић
Зорица Гошев
Марија Премовић
Владислава Стевић
Мирослав Станојевић
Тања Бабејић
Маја Кондић

Ивана Вујчић

Ивана Стевановић
Звездана Митровић
Дарко Радовановић
Милорад Дендић

БРОЈ У
КАТАЛО
ГУ

КОМПЕТЕНЦИЈА

БРОЈ
ПОЕНА

19

К3

8

430

К2

34

19

К3

8

430

К2

34

19
19

К3
К3

8
8

430

К2

34

19
831
19
833

К3
К1
К3
К1

8
24
8
24

430

К2

34

19

К3

8

430

К2

34

19

К3

8

430

К2

34

19

К3

8

430

К3

34

19

К3

8

Добра припрема за час, успешан час

433

К2

32

Да нам школа буде сигурна
Да нам школа буде сигурна
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Обука наставника из страних језика за
примену општих стандарда
постигнућа за крај основног
образовања за страни језик, која се
налази на листи програма обуке од
јавног интереса
Екологиши се
Активирајмо ученике подстицајним
задацима
Да нам школа буде сигурна
Да нам школа буде сигурна
60.Републички зимски семинар
Да нам школа буде сигурна
Да нам школа буде сигурна

19
19
19

К3
К3
К3

8
8
8

430

К2

34

/

К1,К2

8

787

К1

8

407

К2

8

19
19
833
19
19

К3
К3
К2
К3
К3

8
8
24
8
8

НАЗИВ СЕМИНАРА
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна
60.Републички зимски семинар
Да нам школа буде сигурна
60.Републички зимски семинар
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив час и
трајније знање
Да нам школа буде сигурна

Наставник енглеског језика Ивана Стевановић је похађала следеће вебинаре :
13.9.2018. -"Too many to talk!" Oral interaction in large classes, Oxford University Press - 1 sat
25.10.2018. - "Excuse me, teacher, I need your help": Pragmatic competence and language learning, Oxford University
Press - 1 sat
7.11.2018. - Researching the classroom, Oxford University Press - 1 sat
9.11.2018. - Using Picturebooks with Children, British Council - 1 sat
17.1.2019. - Talking to Teenagers in the English Language Classroom, British Council - 1 sat

ДАТУМ
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018
24.11.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
1.-3.2.2019.
24.11.2018.
1.-3.2.2019.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
10.12.10.1.2019.
24.11.2018.
24.11.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
Новембар,
децембар
2018

1.2.2019.
Фебруар
2019
24.11.2018.
24.11.2018.
1.-3.2.2019.
24.11.2018.
24.11.2018.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
17.02.2019. год.

Шестомесечни извештај о раду Ученичког парламента у
школској 2018/2019. години
Ученички парламент чине по два изабрана представника из сваког одељења
(ове школске године 34). Годишњим програмом рада Ученичког парламента
формулисане су основне активности кроз дефинисане циљеве:
Активно учешће у образовно-васпитним активностима
Иницирање и реализација акција у области ваннаставних активности, спорта,
културе
Успостављање и развијање сарадње са сличним организацијама
Пружање међусобне подршке и помоћи
Развијање културе дијалога
Подизање свести и опште културе ученика на виши ниво
Подстицање солидарности и хуманих начела
Септембар и октобар
Прва, конститутивна седница одржана је 13.09.2018. године.
По два ученика из сваког одељења чине Ученички парламент (34 ученика), те
су на овој седници упознати са надлежностима, правима и обавезама Ученичког
парламента, односно са садражајем Пословника о раду Ученичког парламента.
Приступило се конституисању УП.
Формиран је САВЕТ УП, који чине представници свих разреда у школи (IIV):
1. Викторија Марчић I5
2. Анастасија Марјановић II4
3. Иван Лазаревић III3
4. Андријана Јанковић IV2.
Руководство УП:
1. Председник – Зоран Петровић III1
2. Заменик – Душан Убипарип IV1
3. Секретар – Милош Пантић IV1
За записничара изабран је ученик Саша Јоцић III3.
За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабране су ученице:
Андријана Јанковић и Данијела Спасић IV2, које испуњавају услов да су пунолетне.
УП размотрио је Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години,
Извештај о раду директора школе у школској 2017/2018. години, Извештај Тима
за безбедност, Комплетни извештај о самовредновању квалитета рада средње
школе Политехничка школа Пожаревац у школској 2017/2018 години, Годишњи
план рада школе за школску 2018/2019. годину, Годишњи план рада директора за

школску 2018/2019. годину, Акциони план о унапређењу безбедности ученика у
школској 2018/2019. години, Школски програм за период од 2018. до 2021. године,
Школски развојни план за период од 2018. до 2021. године и План рада Тима за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској
2018/2019. години.
Одабрани су ученици за чланство у Тимовима школе:
1. Стучни актив за развојно планирање – Иван Лазаревић III3
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
– Саша Јоцић III3
3. Тим за самовредновање – Вељко Лукић I2
Предложене су активности у оквиру превенције наркоманије – разговори на
часу одељењског старешине, предавања у сарадњи са Полицијском управом,
организовање ученичких трибина, вршњачка едукација...
Сарадња са удружењем „Urban Stream“ и „Шанса“, из Пожаревца.
Анализа успеха и дисциплине померена је за почетак другог полугодишта,
када ће се упоредити успех и владање постигнути на крају првог полугодишта
школске 2018/2019. године и на крају школске 2017/2018. године.
Новембар и децембар
Друга седница Ученичког парламента одржана је 19.11.2018. године.
Ученици су известили присутне о сарадњи са удружењем „Urban Stream“ и
„Шанса“, из Пожаревца.
Донета је одлука да се настави сарадња са удружењем „Чепом до осмеха“,
односно акција прикупљања пластичних чепова и да носиоци активности буду
чланови Ученичког парламента, који ће у оквиру својих одељењских заједница
промовисати ову акцију.
Сарадња са Тимом за самовредновање – чланови Ученичког парламента су
у оквиру сарадње са овим тимом разматрали развијеност система информисања о
свим важним питањима из живота и рада школе.
Извештај о изведеној матурантској екскурзији.
Остварен је контакт са Ученичким парламентом Економско-трговинске
школе, који има идеју да се организује неки вид међушколског такмичења.
Састанак ће се одржати у јануару.
Организација предавања едукативног карактера померена је за друго
полугодиште.

Јануар

У току јануара наставило се са спровођењем еколошко-хуманитарне акције
„Чепом до осмеха“.
На састанку председника Ученичких парламената средњих школа у
Пожаревцу, 30.01.2019. године, постигнут је прелиминарни договор о организацији
међушколске Вечери талената, у марту 2019. године, такмичарског и
хуманитарног карактера.
Није било предлога Ученичког парламента Школском одбору, ни другим
органима у школи.

Координатор рада Ученичког парламента:
Ивана Вујчић

Политехничка школа
Пожаревац
17.02.2019. год.

Шестомесечни извештај о раду библиотеке Политехничке школе у
школској 2018/2019. години
СЕПТЕМБАР
На почетку септембра приступило се сређивању библиотеке за почетак школске године и изради плана
радног времена, које ће обухватити и преподневну и поподневну смену.
Библиотекар је нове чланове упознао са радом библиотеке, правилима која у њој постоје и књижним
фондом библиотеке.
Ученици су, преко одељењских старешина, као и професора језика, позвани да у што већем броју
користе књижни фонд школске библиотеке.
Обележена је годишњица рођења Лава Николајевича Толстоја.
ОКТОБАР
Сарадња са одељенским старешинама првог разреда/наставницима српског језика, који су ученике
упутили да се учлане у школску библиотеку. Није било потребе за представљањем библиотеке на часу
одељењског старешине и групним учлањењем.
Библиотечки фонд допуњен је махом школским уџбеницима.
У октобру су ученици могли да погледају књижевна дела која нису део школске лектире, како
белетристику, тако и дела из области историје, спорта, филозофије и уметности.
Обележена је годишњица рођења Оскара Вајлда.
Оснивање читалачко – филмског кутка померено је за друго полугодиште.
НОВЕМБАР
Обележавање годишњице рођења Фјодора Михајловича Достојевског.
Рад са ученицима на коришћењу књижног фонда – ученицима је пружена помоћ у проналажењу
литературе за израду семинарских радова.
Сарадња са Народном библиотеком Илија М. Петровић – редовни надзор.
ДЕЦЕМБАР
Обележавање годишњице смрти америчког писца Френсиса Скота Фицџералда.
Са Ученичким парламентом Политехничке школе постигнут је договор да се у другом полугодишту
организује акција прикупљања књига.
Сарадња са градском библиотеком и професорима српског језика – књижевно вече/литерарни састанак
одложена је за друго полугодиште.
ЈАНУАР
У току јануара приступило се даљем раду на сређивању књижног фонда.
Обележавање годишњице рођења Молијера.
Сачињен је списак редовних и ванредних ученика који треба да измире своје обавезе према библиотеци
школе и исти је достављен одељењским старешинама и референтима за ванредне ученике.

Акција прикупљања старих књига и уџбеника у сарадњи са Ученичким парламентом биће изведена у
другом полугодишту.

БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Ивана Вујчић, проф. енглеског
језика

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА АКТИВА ЕЛЕКТРО
СТРУКЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2018. год. ДО 31.01.2019. год.
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 04. 09.2018. године, на којем је утврђен
план активности за школску 2018./2019. годину. 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.
3. 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.
4. 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.Један
дао тих средстава биће потребан за реализацију Републичког такмичења, а
остала потребна средства и материјали биће набављени по сходно одлуци о
практичном делу такмичења.
5. Начелно су подељене активности међу члановима актива. Оливера Филиповић
и Милица Обреновић су задужене да у сарадњи са руководством школе
учествују у организационим питањима као и контакту са организаторима овог
такмичења.Професори теориских предмета у сарадњи са професором практичне
наставе треба да до краја првог полугодишта идентификују ученике којим ће се
спремати за такмичење и на крају учествовати у Школском такмичењу ради
комначног избора 2 ученика-такмичара.Сви чланови ће учествовати у
организацији, у складу са тренутним потребама.

6. И ове године ће се врши усклађивање наставних планова, годишњих и
оперативних са акцентом на корелацијама. За то је било потребно консултовати
се са осталим већима али то ће учинити сваки предметни професор за свој
предмет приликом израде поменутих планова.
7. 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 практичне наставе ће
према овом плану редовно осржавати контакте и пратити потребе како сарадника
тако и ученика и реаговати правовремено.
План електроактива за месец септембар је у потпуности испуњен.

Октобар
1. Набавка материјала за практичну наставу је једним делом извршена а набавка
осталих планираних средстава је одложена.
2. Изабрани су ученици за секције на нивоу школе, што је саставни део извештаја
Тима за ваннаставне активности.
3. Посета сајму енергетике није остварена због малог интересовања ученика.
4. Посета Сајму књига у Београду је остварена такође у склопу посете на нивоу целе
школе.Остале посете нису реализоване због обавеза предметних професора као
и слабог одзива ученика.
5. 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.
6. За интерно усавршавање је сваки предметни наставник задужен да направи
индивидуални план угледних/огледних часова.
7. Одржан је састанак са професорима М. Иванов и Н. Лепајић који су организатори
републичког такмичења, као и активни чланови ЗЕТШ Србије. Састанку су
присуствовали директор Дарко Радовановић, сектретар Зоран Јоњић, и
професори електрогрупе предмета Оливера Филиповић и Милица Обреновић.
Овде су договорени бројни детаљи, како у погледу општих организационих
питања, тако и питања везаних за стручни део такмичења. Обзиром да смо први
пут домаћини такмичења у подручју рада електротехника, гости су нам пружили
сву потребну подршку и материјале, као и помоћ у било ком сегменту
организације такмичења.
План стручног већа је испуњен осим делимично у тачкама 3. и 4.

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. О проблемима прилагођавања наставе за поједине ученике причаће се на
састанцима Тимова за подршку.
2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа није остварена директно у овом
месецу јер конкретних активности Заједнице а да смо ми обавештени о томе, није
било.Претходни месец је кроз посету два професора , који су организатори
такмичења, остварена сарадња са Заједницом, на овај начин.
3. Посета није остварена јер није било могуће организовати због немогућности
комуникације са особама задуженим за посете школа (не одговарају на мејлове).
4. 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, као и тима за каријерно вођење и професиопналну
орјентацију.
5. Израда плана и пројекта за реновирање старог електрокабинета није започета. Ове
године је ипак дат приоритет такмичењу које ће бити организовано у нашој школи,
а закључено је на нивоу актива да је тренутна ситуација са наставним средствима и
опремом као и са простором задовољавајућа.
6. Активности везане за такмичење настављене су у правцу рада са ученицима,
набавком литературе за учење и рада на изради практичних задатака. Актив је
усвојио листу питања за практичан део такмичења и то је прослеђено свим
школама које ће можда учествовати. И на овај начин је остварена сарадња са
Заједницом, тј њеним члановима.
План актива за месец новембар је рализован , осим у тачки 3.из разлога којуи су
горе објашњени.
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 овог месеца. 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.
4. Анализа потреба тржишта рада и потребе увођења нових профила у подручју рада
електротехника као резултат није дала значајне закључке нити потребу за увођење
нових образовнуих профила, бар за сада.
План већа за децембар 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.

Политехничка школа
Пожаревац
датум: 13.02.2019. године
дел. број: ______

III СЕДНИЦА АКТИВА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. години
Дневни ред:
I. Извештај актива о реализацији плана и програма за прво полугодиште у школској
2018/2019. години;
Седници су присуствовала оба члана стручног актива.
I
Август – септембар
-

Извршена је подела одељења по наставницима.
Усвојен план и програм рада за нову школску годину.
Утврђен је број ученика који су ослобођени наставе.
Доношен је правилник о реализацији наставе физичког васпитања
Организован је школски турнир у малом фудбалу.

Октобар
-

Јесењи крос није одржан због лоших временских услова.
Ученици наше школе су учествовали на градском такмичењу у футсалу и стоном
тенису. Пласман: ФУТСАЛ- девојчице 2. место (изгубиле у финалу), дечаци 2.
место (изгубили у финалу). СТОНИ ТЕНИС – дечаци 4. место.

Новембар – децембар
-

Организован школски турнир у кошарци.
Ученице наше школе су учествовале на градском такмичењу у рукомету и изгубиле
у полуфиналу.

Јануар
-

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта.
Организација школског турнира у стоном тенису је померена за месец фебруар
(друго полугодиште).

-

На градском такмичењу у одбојци је учествовала мушка екипа наше школе.
Пласман: дечаци 1. место – пласман на окружно.
На градском такмичењу у кошарци мушка екипа наше школе је изгубила у
четвртфиналу. На градском такмичењу у баскету (3 на 3) мушка екипа наше школе
је изгубила у полуфиналу.

Председник актива:
Проф. Шојановић Никола
______________________

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Политехничка школа
Деловодни број: 854 / 1
ПРВИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Први састанак је одржан 31. 8. 2018. године.
 Усвојен је нови план и програм из математике за смерове возач моторних возила
прве године и техничар друмског саобраћаја прве године (план је формиран на
основу просветног гласника бр.8; 2018 године )
 Усвојен је план и програм рада стручних већа за математику за школску
2018/2019.годину.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ за школску
2018/2019.годину
Септембар
1.Упућивање ученика на одабране уџбенике , збирке и наставна средства ;
2. Утврђивање распореда писмених вежби за прво тромесечје;
3. Усвајање плана стручног усавршавања – учешће на семинарима ;
4.Усвајање годишњих и оперативних планова за школску 2018/2019. годину;
5. Спровођење иницијалних тестова из математике ;
6. Достављање нових програма за возаче и техничаре друмског саобраћаја прве године
Тиму за израду школског програма ;
Октобар
1. Анализа успешности иницијалних тестова ;
2. Предавање проф. Бранислава Стојановића поводом Дана школе ;
3. Идентификција ученика за додатну и допунску наставу ;
4. Доношење плана рада математичке секције ;
Новембар
1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода;
2. Утврђивање мера у циљу побољшања успеха ;
3. Утврђивање корелације садржаја предмета из области стручних већа .
4. Идентификција ученика за припремну наставу ;
Децембар
1. Извођење огледног часа проф. Љубомировић Сање;
2. Утврђивање корелације садржаја предмета из области стручних већа .
Јануар

1. Реализација плана додатне наставе;
2. Реализација плана припремне наставе;
3. Реализација плана допунске наставе ;
Фебруар
1.Анализа успеха из математике ученика на крају првог полугодишта;
2. Утврђивање мера за побољшање успеха ;
3. Реализација плана секција.
Март
1. Држање угледног часа проф. Сање Љубомировић;
2.Реализација плана допунских часова за ученике који имају слабе оцене.
Април
1. Реализација плана припремне наставе ;
2. Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја.
Мај
1. Посета сајмовима са ученицима ;
2. Договор о организацији пробне Велике матуре .
Јун
1. Прегледање завршних испита у основном образовању;
2. Анализа плана актива оствареног и неоствареног у току школске године.



На састанку стручног већа је потврђено да ученици користе следеће уџбенике у
школској 2018/2019. години .
I година

Уџбеник : Математика са збирком задатака за први разред гимназија и средњих
стручних школа
Аутор: др. Небојша Икодиновић
Издавачка кућа : КЛЕТТ , Београд, 2013 , године
Збирка :

Математика 1
Збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа
Аутори : пр. Живорад Ивановић , мр . Срђан Огњановић
КРУГ , Београд 2012 . године
II година

Уџбеник за III степен : Математика за трогодишње школе :

пољопривредну, шумарску,трговинску, угоститељску и текстилну
Аутори: др.Јован Кечкић,др. Оливера Стојковичћ ,
др. Слободанка Кечкић
ЗУНС , Београд , 2012. године
Уџбеник за III степен : Математика за четворогодишње школе са три часа недељно и
и трогодишње школе ,прехрамбену,економску, саобраћајну,
22179
геолошку , грађевинску,машинску,хемијску и дрвопрерађивачку
Аутори: др. Бранимир Шешеља ,др. Градимир Војводић ,
др. Војислав Петровић , др Ратко Тошић
ЗУНС , Београд , 2008. године
Уџбеник за IV степен : Математика са збирком задатака за први разред гимназија и
средњих стручних школа
Аутор: др. Небојша Икодиновић
Издавачка кућа : КЛЕТТ , Београд, 2013 , године
Збирка :

Математика 2
Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа
Аутори : пр. Живорад Ивановић , мр . Срђан Огњановић
КРУГ , Београд

III година
Уџбеник за III степен : Математика са збирком за трогодишње стручне школе
23179
Аутори: др. Градимир Војводић , др. Милан Вукасовић,
др. Радивоје Деспотовић , др.Ђура Паунић ,
др.Војислав Петровић , др. Ратко Тошић
ЗУНС , Београд , 2006. Године
Уџбеник за IV степен : Математика и збирка за четворогодишње стручне школе
машинску , електротехничку , саобраћајну , грађевинску ,
23177
рударску , дрвопрерађивачку и хемијску
Аутори: др. Душан Георгијевић, др. Милутин Обрадовић
ЗУНС , Београд , 2007. године
Уџбеник за IV степен :

Математика за општу гимназију и гимназију

природно- математичког смера
23175
Аутори: др. Јован Кечкић
ЗУНС , Београд ,1992.година

Збирка :

Математика 3
Збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа
Аутори : пр. Живорад Ивановић , мр . Срђан Огњановић
КРУГ , Београд 2010. године
IV година

Уџбеник за IV степен : Математика са збирком задатака за гимназије и стручне
школе
24177
Аутори : др Милутин Обрадовић, др Душан Георгијевић
ЗУНС , Београд ,2011.године
Збирка :



Математика 4
Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа
Аутори : пр. Живорад Ивановић , мр . Срђан Огњановић
КРУГ , Београд 2010. године

Усвајени су годишњи и оперативни планови за школску 2018/2019. годину;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Политехничка школа
Деловодни број: 871 / 1
ДРУГИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Други састанак је одржан 5.9.2018. године.
Усвојен је план екстерног стручног усавршавања актива математичара
Назив семинара
Каталошки број
Компентенција
До функционалног знања
344
К1
развијањем математичких
компетенција

Државни семинар о
настави математике и
рачунарства Друштва
математичара Србије
Програмски пакет LaТex за
примену наставних
материјала из математике
Подршка ученика кроз
индивидуализацију и
пројектни рад у настави
математике
Мотивисање и развијање
интересовања за учење
математике
Унапређивање наставе
математике у средњим
школама
Модели и експерименти у
настави математике
Метакогнитивни приступ и
визуализација у настави
математике , математичко
моделовање
Реални проблеми и
математика

345

К1

361

К1

358

К1

353

К1

364

К1

381

К2

380

К2

384

К2

Усвојен је план интерног стручног усавршавања .
Професор Љубомировић Сања треба да одржи следеће часове:
 У првом полугодишту два огледна часа у првој години . Наставна тема је


Пропорционалност величина , тип часа је вежбање (у децембру).
У другом полугодишту два угледна часа у четвртој години . Наставна тема је
Интеграл , тип часа је обрада.

Професор Стојановић Бранислав треба да одржи у првом полугодишту један огледан час
( предавање )у месецу новембру .
Усвојен је план посета сајмовима:
 Сајам технике у Београду ( мај)
 Сајам Нове технологије у образовању
 Сајам књига у Београду (октобар)
Иницијални тестови нису још урађени. Они ће бити спроведени у току месеца.

Састанку су присуствовали професори : проф ЉубомировићСања , проф .
Чаловић Лидија, проф . Стојановић Бранислав.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Политехничка школа
Деловодни број: 1023 / 1
ТРЕЋИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Трећи састанак је одржан 17.10.2018. године.
Усвојена је разлика предмета математике за доквалификацију и преквалификацију
ванредних ученика смера возач моторних возила.
1.Преквалификација
Ако је ванредни ученик похађао програме из математике за ВМВ по новом ( почев од
школске године 2018/2019) и завршио све три године па жели да се преквалификује за
техничара друмског саобраћаја (по новом ) онда полаже :
 Прва година се признаје ;
За другу годину важи: ВМВ 70 часа  ТДС 105 часа


У другој години се полажу следеће области :
1) Вектори (појам вектора и својства);
2) Скупови и функције;
Ове области 1) и 2) су разлика из прве године.
3) Експоненцијална и логаритамска функција ;
4) Тригонометријске функције;
Ове области 3) и 4) су разлика из друге године.

За трећу годину важи:
ВМВ 32 часа  ТДС 105 часа
 У трећој години се полажу следеће области :



1) Зарубљена тела (припадају области Полиедри и Обртна тела);
2) Системи линеарних једначина (Детерминанте, Гаусов алгооритам ,
Крамерова
теорема , Решавање система линерних једначина са реалним параметрима );
3) Вектори (Операције са векторима , Скаларни , векторски и мешовити производ);
4) Криве другог реда (кружница , елипса , хипербола) (област Аналитичка
геометрија).
Четврта година за смер ТДС се полаже у потпуности .

2.Преквалификација

Ако је ванредни ученик похађао програме из математике за ВМВ по старом (програми
до школске године 2018/2019) и завршио све три године па жели да се преквалификује за
техничара друмског саобраћаја (по новом ) онда полаже :
 Прва година , друга година и трећа година се признају ;
 Четврта година за смер ТДС се полаже у потпуности .
3.Доквалификација
Ако је ванредни ученик похађао програме из математике за ВМВ по старом ( програми
до школске године 2018/2019) па жели да се доквалификује за ВМВ по новом (програми
од школске године 2018/2019), њему се признају све године које је похађао по старом
програму.
Ако је завршио прву годину по старим програмима , онда другу и трећу годину треба
да полаже по новом програму за возаче моторних возила.
Ако је завршио две године по старим програмима онда трећу годину за возача
моторних возила полаже по новом програму.
4.Доквалификација
Ако је ванредни ученик похађао програме из математике за ТДС по старом (програми
до школске године 2018/2019) па жели да се доквалификује за ТДС по новом
(програми од школске године 2018/2019), њему се признају све године које је похађао по
старом програму.
Ако је завршио прву годину по старим програмима , онда другу , трећу и четврту
годину треба да полаже по новом програму за техничаре друмског саобраћаја.
Ако је завршио две године по старим програмима онда трећу и четврту годину треба
да полаже по новим програмима за техничаре друмског саобраћаја.
Ако је завршио три године по старим програмима онда четврту годину треба да
полаже по новом програму за техничаре друмског саобраћаја.
Иницијални тестови су рађени у септембру у првој години где су ученици показали
слабо знање стечено у основној школи. Проблема има у раду са основним рачунским
операцијама са реалним бројевима, познавању формула основних геометријских фигура, у
решавању линеарних једначина, у решавању линеарних система.Све се то одражава и на
њихове оцене у првом тромесечју , па и надаље кроз наставу.
Да би се побољшао успех ученика , мора се са њима обнављати градиво из основне
школе на редовним и допунским часовима , кад год је то могуће.
Иницијални тестови су рађени у септембру у другој години где су ученици показали
слабо знање , па се и са њима мора више понављати градиво из прве године.
Предавање професора Бранислава Стојановића поводом Дана школе није одржано из
приватних разлога.
Извршена је идентификација ученика за додатну и допунску наставу.
Састанку су присуствовали професори : проф ЉубомировићСања , проф . Стојановић
Бранислав.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Политехничка школа
Деловодни број: 1077 / 1
ЧЕТВРТИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Четврти састанак је одржан 31 .10.2018. године.
Усвојена је разлика предмета математике за доквалификацију и преквалификацију
ванредних ученика смера аутоелектричар.
1.Преквалификација
Ако је ванредни ученик похађао програме из математике за аутоелектричара и завршио
све три године па жели да се преквалификује за техничара друмског саобраћаја (по новом
) онда полаже :
 Прва година се признаје ; аутоелектричар 74 часа  ТДС 111 часа
 Друга година се признаје; аутоелектричар 70 часа  ТДС 105 часа
За трећу годину годину важи:
аутоелектричар 31 часа  ТДС 105 часа


У трећој години се полажу следеће области :

1) Експоненцијалне и логаритамске функције ;
2) Тригонометријске функције(све после графика основних тригонометријских
функција);
3) Квадратне неједначине (из области Квадратне једначине и кв. функције );
4) Ирационалне једначине(из области Квадратне једначине и кв. функције);
5) Зарубљена тела (из области Обртна тела);
6)Површина и запремина пирамиде (из области Полиедри);
7) Вектори;
8) Криве другог реда (из области Аналитичка геометрија)
Области 1) ,2) 3), 4),5),6) су разлика из друге године.
Области 7) и 8) су разлика из треће године.


Четврта година за смер ТДС се полаже у потпуности .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Доквалификација

Ако је ванредни ученик похађао смер за аутоелектричара и прекинуо школовање , па жели
да се доквалификује за аутоелектричара (по новом) њему се признају све године које је
похађао и само треба да настави даље по новом програму из математике за
аутоелектричаре.
Расправљало се о томе да треба да се појача рад са слабијим ученицима путем
допунске наставе ,како би поправили оцене до краја полугодишта .
За сада није извршена корелација садржаја предмета из области стручних већа , јер
професори нису имали времена да се састану и да разговарају због својих других
обавеза.Иначе корелације су вршене прошлих година , тако да је потребно да се изврши
корелација за прву годину смера техничар друмског саобраћаја и возач моторних возила,
где је дошло до промене наставних планова од ове године.
Извршено је индентификовање ученика за припремну наставу.
План рада математичке секције није донет , јер се нико од ученика није пријавио за
математичку секцију приликом спровођења анкете у вези ваннаставних активности
ученика.
Састанку су присуствовали професори : проф ЉубомировићСања , проф . Чаловић
Лидија, проф . Стојановић Бранислав.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПЕТИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Пети састанак је одржан 18.12.2018. године.
Професор математике Љубомировић Сања је померила држање огледног часа из
математике за друго полугодиште , да би ученици могли још боље да се припреме преко
распуста, јер и они учествују у извођењу часа.
Утврђена је корелација градива из математике са хемијом за смер техничар друмског
саобраћаја прве године.
1) Коришћење процентног рачуна и пропорција се примењује у следећим наставним
јединицама из области Дисперзни системи ( ради се у октобру и новембру) из
хемије:
- Дисперзни системи(смеше више чистих супстанци) ;

- Масени процентни садржај раствора(припремање раствора познатог масеног
процентног садржаја) ;
2) Коришћење процентног рачуна и пропорција се примењује у хемији за прву годину
у наставној јединици:
- Електролити(област Хемијске реакције)
3) Коришћење логаритма код одређивања РН вредности раствора ,који се ради у
јануару по плану из хемије(област Хемијске реакције)
4) Област Линеарне једначине је у корелацији са хемијским реакцијама.
Састанку су присуствовали професори : проф Љубомировић Сања , проф. хемије
Татјана Ранђеловић.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ШЕСТИ САСТАНАК СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Шести састанак је одржан 23.1.2019. године.
 Екстерно усавршавање актива математичара у првом полугодишту је:
Професор Љубомировић Сања није похађала ниједан семинар у првом полугодишту.
Професор Чаловић Лидија је 14,15,16 децембра 2018. године похађала обуку за
наставнике у функционалном основном образовању одраслих.
Програм „ Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног
образовања одраслих “. Модул 1. Основне андрагошке вештине .( 24 бода)
Овај семинар је одржан у основној школи„ Свети Сава“.
Професор Стојановић Бранислав није похађао ниједан семинар у првом полугодишту.




Ученици друге године смера техничар друмског саобраћаја долазе на додатну
наставу . Иако су термини одређени , ученици осталих разреда не долазе на
додатну наставу.
Допунска настава се одржава . Ученици углавном долазе на допунску наставу , ако
имају проблема у савлађивању градива и ако треба да поправе слабе оцене или да
поправе друге оцене.
Припремна настава из математике је почела,али ученици нису толико долазили,
јер нису били сигурни који ће факултет или вишу школу да упису . Вероватно ће у
другом полугодишту ученици дефинитно знати да ли им математика треба за упис
факултета или више школе,па ће се и припремна настава више похађати.

Датум: 18.2.2019.год.

Председник Стручног већа
за математику
проф. Љубомировић Сања

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ
ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
Чланови Стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници
саобраћајне групе предмета: Стевић Владислава, Јовић Владета, Миленковић Јелена,
Станојевић Мирослав и Тасић Горан, Марко Пантић, Влада пауновић, Јовић Злата и Никола
Милосављевић, као и професори машинске групе предмета Марија Премовић и Драган
Богдановић. У периоду од 29.08.2018. године до 14.02.2019. године, одржано је пет седница
Стручног већа на којима је разматрано четрнаест тачака дневног реда. Седницама су
присуствовали сви чланови стручног већа.
На седницама су разматране следеће тачке дневног реда:
1. Усвајање извештаја о раду у претходној школској години
2. Усвајање плана рада за наредну школску годину
3. Сачињавање плана блок наставе
4. Избор преседника стручног актива за текућу школску годину
5. Формирање комисија и одређивање термина полагања ванредних испита
6. Формирање комисија и одређивање термина полагања возачких испита за
ученике
7. Подела награда члановима актива који су припремали ученике за такмичење
8. Посета националној возачкој академији – НАВАК Београд
9. Усвајање комисија за полагање специјалистичких испита
10. Одређивање термина за полагање специјалистичких испита
11. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
12. Такмичење
13. Предлог плана уписа за школску 2019/2020. годину
14. Припрема питања и тема за матурски испит
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 испита и термини
полагања возачких испита за ученике. За председника Стручног већа саобраћајне групе
предмета на предлог Владиславе Стевић је изабран Горан Тасић.
На другој седници није донета је одлука да се професорима који су припремали
ученике за такмичење, јер је минисарство забранило награђивање професора новчано.
Такође константовано је да се песта националној возачкој академији одлаже због
немогућности усклађивања термина. Усвојен је и план допунске наставе за текућу школску
годину
На трећој седници су одређени термини и комисије за полагање специјалистичких
испита. 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. За одабир ученика одређена је професорка Јелена Миленковић и Владислава
Стевић. Такође одређени су професори који ће урадити елеборат за нове профиле у
саобраћајној струци, Техничар друмског саобраћаја - Никола Милосављевић и Злата Јовић,
и Возач моторних возила – Марко Пантић и Влада Пауновић.
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.
На петој седници професори су дефинисали теме за Матурски испит за школску
2018/2019. годину. Преседник актива је информисао чланове о измени правилника о
реализацији такмичења у текућој школској години. Такође је обавестио чланове актива да
је потребно до краја фебуара месеца прибавити потврде о стручној пракси у саобраћајним
предузећима.
У Пожаревцу
14.02.2019.
________________________________

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА
Горан Тасић

Политехничка школа
Пожаревац

Полугодишњи извештај о реализацији годишњег плана рада стручног
већа из области природних наука, школске 2018/2019
Август
На првом састанку нашег актива, председник стручног актива природних наука,
Татјана Ранђеловић, поднела је извештај о раду председника за школску 2017/2018. годину.
Затим је прочитала извештај рада природног актива за протеклу школску годину. Извештаји
су једногласно усвојени. Трећа тачка састанка стручног већа из области природних наука
(биологија, хемија и физика), чији су чланови Мерима Ристић, Мирјана Прибаковић и
Татјана Ранђеловић била је избор председника природног актива за школску 2018/2019.
годину. Одлучено је да и ове школске године председник стручног већа буде Татјана
Ранђеловић, наставник хемије. Затим смо приступили прављењу плана рада природног
актива за школску 2018/2019. годину. План ће написати председник актива и послати
директору школе у предвиђеном року. Постигнут је договор о распореду писмених вежби
и тестова за прво тромесечје школске године, како би ученици били информисани на време
и по законским мерилима.
Септембар
У складу са програмом рада стручног већа за септембар, на првим часовима
одрадили смо иницијалне тестове из биологије, физике и хемије. Анализом после
прегледања тестова, дошли смо до закључка да је знање из основне школе из наших
предмета веома слабо и да у складу са свим и познавање математике, битне за хемију и
физику, није довољно за даљу обраду наставних јединица. Потрудићемо се да те празнине
у знању ученика попунимо у даљем раду. Још један разлог слабих резултата иницијалних
тестова је слаба заинтересованост ученика када за то не добијају оцену. Договорено је да се
користе уџбеници Завода за уџбенике и наставна средства из свих предмета. Договор је због
утврђивања уџбеника за ученике са смерова где је промењен наставни план и програм
(саобраћај јун 2018. године). Што се тиче набавке нових уџбеника, нису написани за нове
наставне планове и програме, тако да смо се договорили за комбинацију више књига. Нису
набављена нова наставна средстава. Разлог томе је и што у школи не постоји кабинет за
природне науке. 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. Корелација са
математиком је такође веома битна и предложено је да се наставна јединица Логаритам
обради раније због pH вредности, наставне јединице из Хемије.
Октобар
Анализирали смо успех и оцене ученика после првих контролних и усмених провера
и првих оцена. Потврђено је наше мишљење о знању и залагању ове генерације и просек
оцена је око 2,30 и има недовољних оцена. Договорили смо се за термине допунске наставе
и упутили децу која имају потешкоћа у савлађивању да долазе За додатну наставу из

предмета биологија и екологија, пријавили су се ученици који имају посебна интересовања
за заштиту животне средине и екологију. Сачинили смо акциони план за побољшање успеха
ученика и он је саставни део овог извештаја. На састанку стручног већа из области
природних наука, из каталога програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019. годину, појединачно су изабрани
семинари за стручно усавршавање у оквиру стручног већа. Наставник Татјана Ранђеловић
је организовала посету Сајму књига у Београду за ученике и професоре наше школе.
Наставница Мерима Ристић је у холу друге школе у којој ради организовала обележавање
Дана здраве хране.
Новембар
На састанку стручног већа после првог квалификационог периода, дошли смо до
закључка да, у великом броју случајева, иста деца заостају у учењу. Поновљено је да морају
да долазе на допунску наставу из предмета физика, биологија и хемија. Разматрали смо које
од понуђених мера дају најбоље резултате за побољшање успеха ученика. Одређени су
ученици који би требало да похађају овај вид помоћи у савлађивању градива. Наставник
Татјана Ранђеловић је похађала у Политехничкој школи семинар „ Да нам школа буде
сигурана“ као координатор стручног актива за развој школског програма и online
акредитовани семинар ,, Дигитално учење-занимљивији час и трајније знање''. Оба
семинара су презентована у оквиру стручног актива. Нисмо пронашли ни једног ученика
коме је потребна индивидуализација наставе.
Децембар
Сви проблеми и појединачни случајеви су решавани одмах и у договору са
члановима актива. Мере за побољшање успеха се и даље спроводе и остале су исте.
Обављени су индивидуални разговори са родитељима који су желели да се распитају о свом
детету и скренута је пажња разредним старешинама код ученика који и даље ништа не уче.
Углавном су то ученици одељења I1, чије је залагање најслабије у школи из свих предмета.
Јануар
Анализирали смо успех ученика на крају првог полугодишта. Успех је бољи него на
тромесечју, али је ипак у просеку више довољан него добар. Применићемо мере у другом
полугодишту, које смо договорили, за побољшање успеха ученика и поправак 33 недовољне
оцене у активу природних наука. Разговарали смо о извештају о реализацији полугодишњег
плана рада, који ће написати председник актива. План актива је у потпуности испуњен.

3.

Име и
презиме
наставника
Татјана
Ранђеловић

Тема

Организатор

Семинар – Да нам школа
буде сигурна
К.Б. 19 (К3,П4)
Семинар – Дигитално
учење – Занимљивији
час и трајније знање
К.Б. 430 (К1,П1)

Регионални центар за
усавршавање Београд
Удружење физичара
ОМЕГА Ниш

Време и место
одржавања
24.11.2018.
Политехничка
школа Пожаревац
Децембар 2018.
Оnline

Трајање
1 дан
(8 сати)
5 недеља
(34 сати)

Табела 1. Табела досадашњих сакупљених сати стручног усавршавања ван установе чланова стручног
већа природних наука у школској 2018/2019. години.

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
УЧЕНИКА НАКОН ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНА

Мирјана Прибаковић (Физика)
1. Прво ћу да замолим разредног старешину да ми помогне у поправљању дисциплине на часу;
2. Замолићу разредног старешину да позове родитеље да обавимо разговор и да их упознам са
узроком лоше оцене;
3. Инсистираћу да ученици долазе на допунску наставу;
4. Обавештаваћу редовно разредног старешину о резултатима предложених мера.

Мерима Ристић (Биологија и Екологија и заштита животне средине)
1. Редовно одржавање допунске наставе и праћење рада сваког ученика на тој настави;
2. На редовним часовима посебну пажњу ћу обратити на ученике са недовољним оценама и
пратити њихово напредовање;
3. Упознаћу разредног старешину о напредовању сваког ученика са недовољним оценама, како би
он упознао родитеље са тим резултатима.

Татјана Ранђеловић (Хемија и Технологија материјала)
1. Наглашавам да су ученици који имају слабији успех дошли са веома слабим предзнањем из
основне школе.
2. Ученицима су јасно дефинисана основна знања за прелазну оцену. Пружена је опција усменог и
писменог поправљања оцене, на редовном часу.
3. Боља сарадња са одељенским старешинама у вези са посетом допунске наставе;
4. Бележење сваке активности у педагошкој документацији ученика, у циљу поправљања оцене на
основу различитих метода постизања основних знања из предмета;
5. Разговор са родитељима у присуству одељенског старешине у циљу двосмерне сарадње и
давања повратних информација о напредовању у успеху ученика.
6. Ученицима ћу давати провере на краћи временски рок, како се градиво не би накупљало;
7. За поправак оцене даћу питања која треба обавезно да се знају;
8. Организована је допунска настава за рачунске задатке;
9. На припремном часу за тест, објашњаваћу поново градиво и лично ћу радити припрему.

Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године
Наставни предмет одељење - предметни
наставник

ФИЗИКА - први
разред (I1, I2, I3, I4,

одличан

врло добар

добар

довољан

недовољан

неоцењен

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

7

4,86%

17

11,81%

36

25,00%

73

50,69%

11

7,64%

0

0,00%

свега
ученика

средња
оцена

144

2,56

I5) – Мирјана
Прибаковић
ФИЗИКА - други
разред (II4, II5) Мирјана Прибаковић
БИОЛОГИЈА - први
разред ( I4, I5) Мерима Ристић
ЕКОЛОГИЈА И
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ - први
разред (I1, I3) Мерима Ристић
ЕКОЛОГИЈА И
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ - други
разред (II3) - Мерима
Ристић
ЕКОЛОГИЈА И
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ - трећи
разред (III2) Мерима Ристић
ХЕМИЈА - први
разред (I1, I4, I5) Татјана Ранђеловић
ТЕХНОЛОГИЈА
МАТЕРИЈАЛА први разред (I3) Татјана Ранђеловић

8

13,11%

9

14,75%

17

27,87%

27

44,26%

0

0,00%

0

0,00%

61

2,97

2

3,23%

6

9,68%

17

27,42%

27

43,55%

0

0,00%

0

0,00%

62

2,24

0

0,00%

9

15,79%

14

24,56%

28

49,12%

6

10,53%

1

1,72%

58

2,46

1

3,45%

7

24,14%

10

134,48%

11

37,93%

0

0,00%

0

0,00%

29

2,93

0

0,00%

0

00,00%

0

0,00%

14

87,50%

2

12,50%

0

0,00%

16

1,87

5

5,49%

11

12,09%

16

17,58%

47

51,65%

12

13,19%

0

0,00%

91

2,45

1

3,45%

1

3,45%

9

31,03%

14

48,28%

2

6,90%

2

6,90%

29

2,44

Табела 2. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2018/2019. године.

У Пожаревцу,
17.2.2019.

Председник стручног већа : Татјана Ранђеловић

Извештај о раду стручног већа професора језика за прво полугодиште 2018-2019
Септембар
Реализоване су готово све планиране активности. Извршена је идентификација ученика за
секције и такмичења.Обављене су припреме за Дан школе и започела је припрема Вечери
енглеског језика. Договорено је да се Вече енглеског одржи у новембру или прве недеље
децембра због тога што већина ученика већ има обавезе и припрема програм за Дан
школе, те је у циљу растерећивања ученика, померен термин одржавања Вечери енглеског
језика.
Октобар
Део ученика је са професорима ишао организовано на Сајам књига у Београд. Наши
ученици су били саставни део програма Сајма књига и тамо је изведен део програма са
Дана школе. 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 јер није било средстава за
то.
Новембар
Реализоване су све планиране активности, план допунске и додатне наставе је урађен.
Идентификовани су ученици којима је потребна допунска настава као и они који су за
додатни вид наставе. Утврђени су и термини за оба вида наставе. Кренула је са радом
новинарска секција. Кренуле су припреме за Светосавску академију. Наши ученици су
учествовали на онлајн такмичењу Best in English.
Децембар
Одржано је Вече енглеског језика, као и ранијих година, наишло је на изузтно добар
пријем код присутне публике. 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
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, и програм је наишао на топао пријем код
гостију током свечаности. План допунских часова за ученике који имају слабе оцене је
реализован. Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта. Обављена је
припрема ученика за такмичење рецитатора. Ученици нису учествовали на ЗИП – ЗОП
фестивалу у организацији Центра за културу (током зимског распуста) јер је ове године
Центар за културу имао другачији програм, те школе нису наступале. Такође, обављена је

припрема ученика за такмичење из кљижевности. Одржано је HIPPO такмичење из
енглеског језика, наша школа је добила похвале за добру организацију истог.
Председник већа
Владимир Милосављевић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2018/19
Август – септембар
1. састанак одржан 29. августа 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.

1.

Чланови стручног већа траже лаптоп који би сви користили по потреби. Такође,

примећено је да чланови већа немају сопствени простор за реализацију наставе помоћу
презентација или пуштања филмова, а да су често заузети библиотека и саобраћајни
кабинет, па је предложено да се једна од учионица опреми пројектором са носачем и рол
платном за пројекцију, коју би искључиво користили чланови већа друштвених наука.
Чланови стручног већа раде на својим уобичајеним активностим: редовна, допунска и
додатна настава, секције, ученички парламент, стручно усавршавање, рад у разним
тимовима, ученички парламент.
2. Што се тиче поделе активности измећу чланова стручног већа, одлучено је да се изврши
анкетирање ученика за рад у секцијама: социолошкој, филозофској, историјској,и да те
секције воде предметни професори. Такође, предметни професори би узимали и учешће на
такмичењима која се буду организовала из њихових области. Формирање секција је
предвиђено за наредни месец, јер је прво потребно извршити анкетирање ученика.
2. састанак одржан је 26. септембра са следећим дневним редом:
1. Формирање секција.
1. Анкета је показала да није било заинтересованих ученика за рад у поменутим
секцијама на предходном састанку.

Октобар
3. састанак одржан је 24. октобра са следећим дневним редом:
1.Текући проблеми
1. Констатовано је да нема проблема што се тиче реализације наставних планова и
програма и да се све одвија по плану и програму.
Планиране активности:
Активност: посета цркви.
Носилац активности: наставник верске наставе.
Активност је реализивана. Ученици су у два наврата у току месеца посетили Саборну цркву
у оквиру наставе овог предмета
Активност: посета историјском архиву града.
Носилац активности: наставник историје
Активност је реализована. Ученици су у току месеца три пута присуствовали предавањима
у историјском архиву града.

Новембар
4. састанак одржан је 28. новембра са следећим дневним редом:
1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду шпколске
2018/2019 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово отклањање.
1. Закључено је да су ученици слабо заинтересовани за рад, има оста ученик са
недовољним оценама. Допунска настава се одржава, али је слабо посећена. Ученици
углавном посећују допунску наставу тек у терминима пред одржавање одељенских
већа за први класификациони период. За полагање пријемног испита за факултет из
устава и права грађана одржава се припремна настава за једног ученика четврте
године.

Планиране активности:
Активност: посета музеју
Носилац активности: наставник верске наставе.
Активност није реализивана. Ралози: Због усклађивања са наставним планом и програмом,
активност је одложена за друго полугодиште.
Активност: Истраживачки дан
Носилац активности: наставник социологије
Активност није реализована. Разлози: ученички истраживачки тимови нису завршили своје
извештаје о истраживањима, активност је одложена за друго полугодиште.
Децембар
5. састанак одржан је 26. децембра са следећим дневним редом:
1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања као
што су семинари, стручне екскурзије и друго.
1. Чланови већа нису похађали планиране облике стручног усавршавања. Неки од
планираних семинара ће се одржати у другом полугодишту. Владан Јовановић ће
похађати семинар Достигнућа младих у фебруару, а у јануару је одржао огледни час
у средњој школи Младост на тему Метод социолошког истраживања.
Планиране активности:
Планиране активности: социолошки биоскоп.
Носилац активности: наставник социологије.
Активност није реализована. Разлози: није било заинтересованих ученика за припрему
социолошког биоскопа.
Јануар
6. састанак одржан је 30. јануара 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.
1. Закључено је да је успех ученика не одступа претерано од прошлогодишњег. Већи
проценат ученика и даље имају проблема у савладавању градива, највише због
незаинтересованости, недостатка опште културе, опште информисаности и
политичке културе, што је основа за добру оцену из општеобразовних предмета.

Председник Стручног већа друштвених наука
Владан Јовановић.
15.02. 2019.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Август 2018. године
Први састанак актива је одржан у августу због почетка нове школске године. 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. Од ове школске године уводи се само
електронски дневник и тим поводом је купљено десет таблета који ће се користити на часу
за рад професора.
Септембар 2018.године
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 2017/2018.
години. Такође, на седницама сваког актива и тима појединачно, направљен је план и
програм рада за следећу 2018/2019. 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 07.09.2018. 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.
Сваки члан је добио задатак да напише одређен део битан за рад његовог актива, који ће
бити саставни део програма стручног актива за развој школског програма.
Октобар 2018. године
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. разреда, а носиоци ових
активности су актив за излете и екскурзије, разредне старешине, секретар школе и директор.
На састанку актива је изабран професор за награду поводом Дана просветних радника.
Награду је добила Тања Бабејић, психолог школе.
Новембар 2018. године
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 2019-2020. 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 2018. године
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 2019. године
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.
Извештај написала:
Татјана Ранђеловић

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.
ГОДИНИ
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине следећи чланови: Саша
Антоновић, Зорица Гошев, Марко Пантић, Никола Шојановић, Мирослав Станојевић (координатор
тима) и представник родитеља Душан Ивковић.
СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР




Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о томе шта су то
међупредметне компетенције и због чега је значајно развијање међупредметних
компетенција код ученика.
Чланови тима су чланове свих стручних већа у школи упознали са документом о
предложеним мерама и активностима које наставници треба да предузму како би код
ученика развили одређене међупредметне компетенције.

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР


Наставници су у свом раду примењивали предложене мере и активности, пратили њихове
ефекте, давали предлоге о томе како може да се унапреди квалитет извођења наставе и
развој међупредметних компетенција код ученика и то анализирали на састанцима својих
стручних већа а председници стручних већа су о томе извештавали чланове тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва.

ФЕБРУАР


Чланови тима су почели да припремају израду анкете за ученике завршних разреда како
би се утврдило у којој мери су наставници у свом раду предузимали одговарајуће мере и
активности како би код ученика развили међупредметне компетенције и како би се
утврдило да ли су остварени очекивани исходи.

Датум:

Координатор тима:

12.2.2019.

Мирослав Станојевић
_________________________

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ

Август 2018. 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 2018. 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, Милица
Обреновић је поднела извештај наставничком већу. Екскурзија је изведена по плану и програму без
икаквих проблема.
Октобар 2018. 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 63. Међународном сајму
књига наша школа је имала успешан наступ у оквиру Фестивала стваралаштва младих извођењем
представе, који су заједнички направили наставници који воде глумачку секцију и ученици наше
школе као глумци у овој представи. Ученици су после посете Сајму књига имали времена и за
слободне активности, пре повратка кући.
Новембар 2018. године

У новембру месецу је дат тендер за заједничку екскурзију 1. 2. и 3. разреда наше школе, за релацију
Пожаревац – Крагујевац - Ниш-Ђавоља варош - Пролом бања - 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 једна од највећих екскурзија Политехничке
школе која ће бити изведена у априлу 2019. године. Оваква заједничка дводневна екскурзија је први
пут изведена прошле године и показала се као лепа новина.
Децембар 2018. године

У децембру нисмо имали никакве излете у оквиру школе.
Јануар 2019. 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, изузев децембра, 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 2018/2019. године.

У Пожаревцу,
18.02.2019.

Председник тима за излете и екскурзије:
Татјана Ранђеловић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

План рада тима за слободне и ваннаставне активности ученика
за школску 2018/2019. годину
Тим за слободне и ваннаставне активности чине:
-

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 активности које су планиране за школску 2018/2019. годину.
Активности
Анкетирање ученика о слободним и ваннаставним
активностима за које желе да се определе у текућој
школској години
Извештај након спроведене анкете
Објављивање термина одржавања изабраних слободних
и ваннаставних активности, објављивање спискова
ученика распоређених по изабраним секцијама
Припрема упитника и спровођење евалуације рада
постојећих секција из претходне школске године.
Резултати евалуације рада постојећих секција из
претходне школске године.
Састанак представника Тима са Ђачким праламентом
ради остваривања сарадње, односно укључивања
ученика у рад Тима
Организација волонтера који ће помоћи у организацији
Републичког такмичења електро струке*

Сарадња Тима са Организационим одбором Републичког
такмичења електро струке*

Носиоци
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности и
Ђачки парламент
Тим за слободне
и ваннаставне
активности,
волонтери
Тим за слободне
и ваннаставне
активности и
Организациони
одбор

Време
реализације
Септембар
2018.
Септембар
2018.
Септембар
2018.
Септембар
2018.
Октобар
2018.
Октобар
2018.
Март/април
2019.

Март/април
2019.

Припрема упитника и спровођење евалуације рада
постојећих секција из претходне школске године.
Резултати евалуације рада постојећих секција из
претходне школске године.
Одређивање актера који могу бити ослонци у планирању
и имплементацији активности тима за слободне и
ваннаставне активности
Праћење рада секција

Републичког
такмичења
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности

мај 2019.
јун 2019.
Током
школске
године
Током
школске
године

* Активности могу бити подложне изменама у зависности од динамике и плана организације
Републичког такмичења електро струке;
Напомена: Обојена поља у оквиру табеле представљају пренете активности из првог полугодишта.

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 18.2.2019.
Пожаревац

Извештај тима за слободне и ваннаставне активности ученика
за прво полугдиште школске 2018/2019. године
Тим за слободне и ваннаставне активности најпре су чинили:
-

Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета;
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 2018/2019. 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
2018.

Да.

/

Извештај након спроведене анкете

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2018.

Да.

/

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

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2018.

Не.

Припрема упитника и спровођење
евалуације рада постојећих секција
из претходне школске године.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2018.

Не.

Резултати евалуације рада
постојећих секција из претходне
школске године.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Октобар
2018.

Не.

Састанак представника Тима са
Ђачким праламентом ради
остваривања сарадње, односно
укључивања ученика у рад Тима

Тим за слободне
и ваннаставне
активности и
Ђачки парламент

Октобар
2018.

Да.

Професори који
одржавају одређене
секције нису
доставили термине у
којима ће се
одржавати
активности, а тим није
објавио спискове
распоређених ученика
по секцијама.
Тим није на време
припремио
евалуационе
ушитнике, па је
активност
премештена за друго
полугодиште.
/
/

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.
Припрема упитника и спровођење евалуације рада постојећих секција из претходне школске године,
као и анализа резултата евалуације нису реализовани из разлога што Тим није на време припремио
одговарајуће евалуационе упитнике, па се та активност одлаже за мај/јун 2019. године, где ће се
аналитирати рад секција из текуће школске године. Сходно томе, дошло је до измене плана рада
Тима за друго полугодиште школске 2018/2019. године.
Записник са састанка тима, као и спискови ученика расподељених по секцијама дати су у прилогу
овог извештаја. Такође, у прилогу су и извештаји рада свих активних секција.

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 17.02.2019.
Пожаревац

Извештај o раду Тима за самовредновање
за прво полугодиште школске 2018/2019. године
У текућој школској години Тим за самовредновање чине Тијана Глигоријевић, координатор тима,
стручни сарадник Тања Бабејић, наставници Владимир Милосављевић, Марија Премовић, Никола
Милосављевић, Никола Шојановић, Данијела Димитријевић, родитељ III4 и Вељко Лукић, ученик
I2.
Тим је од планираног урадио следеће:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:


Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2017/2018. шк.годину



Тим се упознао са променама у стандардима квалитета. Прилагођени су акциони планови
новом правилнику и направљен је редослед самовредновања свих области у наредних 5
година.



Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.



Стручни сарадник је направила нови образац за вредновање часа по новим стандардима
квалитета.



Урађена је активност „Утврдити да ли су задужења запослених у школи равномерно
распоређена“.



На основу претходне активности урађена је активност „Утврдити да ли постоји потреба за
формирањем нових тимова у школи“.



Урађена је активност „Утврдити да ли су сви обавезни документи донети у процедури која је
прописана Законом“.



Урађена је активност „Утврдити да ли је развојни план установе сачињен је на основу
извештаја о резултатима самовредновања“.



Активност „Констатовати да ли је развијен систем информисања о свим важним питањима из
живота и рада школе“ није у потпуности завршена. Ученички парламент је разматрао ово
питање и сви су рекли да је систем развијен. Питања су уврштена у анкете које ће бити дате
наставницима и ученицима почетком другог полугодишта. Извештај ће бити поднет
накнадно.



Стручни сарадник је направила лист за распоред коришћења кабинета.

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:


Активност „Испитати да ли постоји јасна организациона структура са дефинисаним
процедурама и носиоцима одговорности“ није у потпуности завршена, па ће извештај бити
поднет у току другог полугодишта.



Урађена је активност „Утврдити да ли директор остварује инструктивни увид и надзор у
образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе“. Такође су питања
везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.



Урађена је активност „Испитати да ли тим за самовредновање континуирано остварује
самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама“.



Направљена су питања за анкету за активност „Утврдити да ли директор показује отвореност
за промене и иницира иновације“.



Активност „Констатовати да ли наставници континуирано користе доступна наставна
средства у циљу побољшања квалитета наставе“ није комплетно урађена, тако да ће извештај
бити накнадно поднет.

ЈАНУАР:













Урађена је активност „Констатовати да ли у школи постоји план за обезбеђивање и
коришћење финансијских средстава“.
Урађена је активност „Установити да ли директор ефикасно и ефективно руководи радом
наставничког већа“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.
Урађена је активност „Утврдити да ли директор укључује запослене у процес доношења
одлука“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.
Активност „Испитати да ли у школи функционише систем редовног информисања родитеља
о активностима и делатностима школе“ није урађена.
Активност „Утврдити да ли директор развија сарадњу са другим установама, организацијама
и локалном заједницом“ мора да се анализира на основу полугодишњег извештаја директора.
Извештај за ову активност биће поднета у фебруару.
Урађена је активност „Утврдити да ли директор прати рад тимова и да ли доприноси
унапређењу њиховог рада“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за
наставнике.
Урађена је активност „Утврдити да ли је директор предузео мере за унапређење образовноваспитног рада на основу резултата праћења и вредновања“. Такође су питања везано за ову
тему уврштена у анкету за наставнике.
Активност „Констатовати да ли школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности
у кључним областима квалитета“ није урађена.
Направљена су питања за анкету за активности „Утврдити да ли се користе различити
механизами за мотивисање запослених“, „Констатовати да ли, у процесу доношења одлука,
директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе“
Координатор Тима за самовредновање
Тијана Глигоријевић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.

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
Почетак прославе обележило је отварање
изложбе радова са 4. Ликовне колоније ученика
средњих стручних школа Пожаревца и Костолца,
чији је идејни творац и организатор Татјана
Докмановић, професор ликовне културе. Прву
награду освојила је Ивана Цанић, ученица
Медицинске школе, док је наша ученица Невена
Живановић освојила треће место. У оквиру
Колоније одржане су и две радионице, прва из
области костимографије и израде лутака и маски,
коју је водила Тина Лепосавић, дипломирани
костимограф, а друга из сликарства, чији је
водитељ била Катарина Зарић, графичар и
сликар, редовни професор и продекан за
финансије Факултета ликовних уметности у
Београду.
Свечана академија отпочела је доделом
признања и захвалница запосленима који су
током ове године остварили право на јубиларну
награду, као и онима који су својим радом
допринели развоју Политехничке школе.
Награђени су и професори који су припремали

5.10.2018.

ученике за такмичења из области саобраћаја,
електротехнике, рецитовања, енглеског језика,
историје и физичког васпитања.
Посебно је истакнут успех наших ученика на
Републичком такмичењу саобраћајних школа, на
коме је екипа у саставу: Анастасија Добрицић,
Стефан Стевановић, Лазар Костић, Филип Стевић,
Никола Боромиса и Марко Митић освојила
убедљиво прво место и на тај начин нашој школи
донела статус најбоље саобраћајне школе у
Србији.
Од ове школске године у Политехничкој школи се
евиденција води у апликацији есДневник, за чију
су примену и едукацију колектива награђени
наставници Тијана Глигоријевић и Владимир
Милосављевић.
Чланови драмске секције извели су једночинку
"Тамна страна Mесеца", а наши талентовани
ученици из музичке секције оплеменили су
драмски приказ пригодним музичким тачкама.
У недељу, 28. октобра 2018.г., у оквиру
Фестивала стваралаштва младих на 63.
Међународном београдском сајму књига,
драмска секција наше школе представила се
драмским приказом Тамна страна Месеца, према
тексту Златка Грушановића. Овај програм
обогаћен је музичким тачкама које је
припремила музичка секција.

28.10.2018.

Вече енглеског језика и британске културе
У среду, 12. децембра 2018. године, у холу
Политехничке школе одржана је четврта по реду
приредба на енглеском језику.
Ученици су још једном свим посетиоцима
показали да, поред интересовања за саобраћај и
електротехнику, код њих постоји и интересовање
за страни језик, поезију, музику и глуму и да се уз
таленат, труд и вежбу може постићи велики
успех.
У оквиру свечаности доделе новогодишњих
пакетића у нашој школи изведена је представа за
децу коју су одиграли ученици Дома ученика
Пољопривредне школе. Представу Две
новогодишње јелке, према тексту Радмиле
Кнежевић, припремиле су Ивана Вујчић и Тања
Бабејић.

12.12.2018.

24.12.2018.

Приредба за обележавање школске славе – Св.
Сава

27.1.2019.

Припрема позоришне представе Ђекна

новембар 2018 –
мај 2019.

Координатор Тима за културну активност школе
Јелена Стевић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Пожаревац
Датум: 25.1.2019.

Tим за слободне и ваннаставне активности ученика
ЗАПИСНИК СА САСТАНКА
Сви чланови тима су присутни.
Дневни ред:
1. Договор о прикупљању извештаја о раду секција у првом полугодишту школске 2018/2019.
години.
2. Договор о преношењу нереализованих активности Тима у друго полугодиште школске
2018/2019. године.
Закључци:
1. На састанку је договорено да ће координатор тима у току зимског распуста прикупити
извештаје свих секција које су реализовале своје активности у првом полугодишту и да ће их
обједињене предати директору школе. На основу тога, вође секција имају задужење да до
15.2.2019. пошаљу извештаје о раду.
2. План активности за прво полугодиште школске 2018/2019. годину није у потпуности
реализован. Припрема упитника и спровођење евалуације рада постојећих секција из
претходне школске године, као и анализа резултата евалуације нису реализовани из разлога
што Тим није на време припремио одговарајуће евалуационе упитнике, па се та активност
одлаже за мај/јун 2019. године, где ће се аналитирати рад секција из текуће школске године.
Сходно томе, доћи ће до измене плана рада Тима за друго полугодиште школске 2018/2019.
године.

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима за месец август, 28.8.2018.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Вебинари у организацији Еразмус +
2. Разно
Закључци:
1. Током месеца септембра фондација Темпус организује следеће вебинаре: ,,Могућност за
наставнике и едукаторе одраслих у оквиру ЕПАЛЕ платформе'', Активности Euroguidance i
Europass центара у школској 2018/2019, eTwinning - мрежа наставника из целе Европе.
Владислава Стевић ће присуствовати семинару о еTwinning-u, а колегница Оливера
Филиповић семинару који је везан за каријерно вођење ученика
2. /

Политехничка школа
28.8.2018. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима, 13.11.2018.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Извештај са вебинара одржаних у септембру
2. Извештај са предавања Информативног центра фондације темпус
3. Разно
Закључци:
1. Владислава Стевић је изнела и пренела своја искуства стечена на вебинару о начину
функционисања etwinning платформе, упутила остале колеге како да претражују базу, како да
отворе свој профил и сл (такође је проследила и материјал који је добила на вебинару).
Колегница Оливера Филиповић је чланове тима упознала са информацијама које је добила на

семинару којем је присуствовала, а који је уско везан за саветовање, каријерно вођење и
праћење напредовања и рада ученика.
2. Колегница Оливера Филиповић је информисала чланове тима о информацијама које је
добила на предавању информативног центра фондације Темпус о могућностима за
међународну сарадњу и професионално усавршавање запослених у школама, кроз програм
Еразмус +.

Политехничка школа
13.11.2018. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима, 26.11.2018.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Договор око израде Европског развојног плана
2. Активирање PIC броја
3. Разно
Закључци:
1. У наредном периоду планира се израда Европског развојног плана наше школе, који треба
да садржи потребе наше школе, планови школе за мобилност, акциони план дисеминације,
итд. Колеге Бранислав, Јелена и Оливера ће бити задужени за један део овог плана, док ће
Дарко Радовановић одрадити део о школи.
2. Владислава Стевић ће у сарадњи са секретаром школе попунити образац и потребне
формуларе потребне за добијање PIC броја.
3. /

Политехничка школа
26.11.2018. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић

Извештај тима 17.12.2018.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Договор око израде Европског развојног плана
2. Договор око пројеката мобилности КА1
3. Разно
Закључци:
1. Колеге су израдиле Европски развојни план и презентовале га тиму. Европски развојни
план ће бити усвојен на школском одбору у јануару.
2. Договор око конкурисања за Еразмус + пројекте мобилности, дефинисање теме пројекта,
активности, и попуњавања пројекте документације
3. /

Политехничка школа
17.12.2018. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима 24.12.2018.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Договор око пројекта мобилности КА1
2. Разно
Закључци:
1. У току је израда предлога пројекта у оквиру Еразмус + пројекта мобилности. Преко
etwinning платформе пронађена је школа партнер која испуњава потребне услове и остварена
је сарадња са представником школе Kadikoy Goztepe Vocational Highschool из Истанбула Tulin
Boyar, професорком информатике.
3. /

Политехничка школа
24.12.2018. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима 9.1.2019.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Израда пројекта мобилности КА1
2. Разно
Закључци:
1. Тим активно ради на изради пројекте документације, уз редовну комуникацију са
представницом школе партнера из Турске, као и са представницима Фондације Темпус, у
случају појављивања неких нејасноћа. Рок за подношење пријаве је 5.2.2019. године

Политехничка школа
9.1.2019. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима 14.1.2019, 15.1.2019, 16.1.2019, 17.1.2019
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Израда предлога пројекта мобилности КА1
2. Разно
Закључци:
1. Тим прецизно попуњава апликациону форму, дефинисано је да ће у реализацији пројекта
ВЕТ мобилности учествовати само особље школе, и да ће се пројекта базирати на посети
настави партнер школе. Активности мобилности ће трајати 5 дана, а 2 дана ће бити
предвиђено за пут. Пројекат се зове ,,Савремени трендови у настави’’, односно ,,Contemporary
educational trends’

Политехничка школа
17.1.2019. година

TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић
Извештај тима 1.2.2019.
Присутни сви чланови тима
Дневни ред:
1. Израда предлога пројекта мобилности КА1
2. Разно
Закључци:
1. Након детаљне израде апликационе форме пројекта, превођења на елгнелски језик,
поднешен је захтев за реализацију пројекта ,,Contemporary educational trends’’. У наредном
периоду очекују се резултати конкурса.

Политехничка школа
1.2.2019.година
1.2.2020.
TИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Владислава Стевић
Чланови тима: Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић и
Бранислав Стојановић

Извештај тима за период од шест месеци од 1.9-31.1.20119 године
Тим се од почетка школске године састао 11 пута. Tоком рада чланови тима су пратили пројекте на
платформи etwinning и school education gateway, посећивали вебинаре у организацији фондације
,,Темпус'', израдили Европски развојни план Политехничке школе, активирали ПИК број школе и
израдили предлог пројекта КА1 ВЕТ мобилност у оквиру Еразмус + пројеката. Пројекат се базира на
савременим трендовима у настави, са освртом на модерне наставне методе, дуално образовање и сл.
РЕзултати конкурса се очекују у наредном периоду. Остварена је сарадња са школом партнером
,,Kadikoy Goztepe Vocational Highschool'' из Истанбула.
Тим је извршио све активности из плана рада тима, по месецима, што се може видети у месечним
извештајима тима за праћење и израду конкурс

Политехничка школа, 3.2.2018. година
Координатор тима
Владислава Стевић

Политехничка школа
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

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;
-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 четири састанка.
Организоване су и превентивне активности за ученике у сарадњи са Школским диспанзером Дома здравља
Пожаревац на теме:
-„Превенција и заштита младих од болести зависности“, 21.11.2018.
-„Превенција и рано откривање насиља, злостављања и занемаривања“, 5.12.2018.
28 наставника похађало је семинар „Да нам школа буде безбедна“, кат. бр. 19, К3, 8 бодова, 24.11.2018.
ЈАНУАР

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 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
Родитељ Негован Јовић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.
ГОДИНИ
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине следећи чланови: Саша
Антоновић, Зорица Гошев, Марко Пантић, Никола Шојановић, Мирослав Станојевић (координатор
тима) и представник родитеља Душан Ивковић.
СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР




Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о томе шта су то
међупредметне компетенције и због чега је значајно развијање међупредметних
компетенција код ученика.
Чланови тима су чланове свих стручних већа у школи упознали са документом о
предложеним мерама и активностима које наставници треба да предузму како би код
ученика развили одређене међупредметне компетенције.

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР


Наставници су у свом раду примењивали предложене мере и активности, пратили њихове
ефекте, давали предлоге о томе како може да се унапреди квалитет извођења наставе и
развој међупредметних компетенција код ученика и то анализирали на састанцима својих
стручних већа а председници стручних већа су о томе извештавали чланове тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва.

ФЕБРУАР


Чланови тима су почели да припремају израду анкете за ученике завршних разреда како
би се утврдило у којој мери су наставници у свом раду предузимали одговарајуће мере и
активности како би код ученика развили међупредметне компетенције и како би се
утврдило да ли су остварени очекивани исходи.

Датум:

Координатор тима:

12.2.2019.

Мирослав Станојевић
_________________________

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ

Август 2018. 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 2018. 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, Милица
Обреновић је поднела извештај наставничком већу. Екскурзија је изведена по плану и програму без
икаквих проблема.
Октобар 2018. 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 63. Међународном сајму
књига наша школа је имала успешан наступ у оквиру Фестивала стваралаштва младих извођењем
представе, који су заједнички направили наставници који воде глумачку секцију и ученици наше
школе као глумци у овој представи. Ученици су после посете Сајму књига имали времена и за
слободне активности, пре повратка кући.
Новембар 2018. године

У новембру месецу је дат тендер за заједничку екскурзију 1. 2. и 3. разреда наше школе, за релацију
Пожаревац – Крагујевац - Ниш-Ђавоља варош - Пролом бања - 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 једна од највећих екскурзија Политехничке
школе која ће бити изведена у априлу 2019. године. Оваква заједничка дводневна екскурзија је први
пут изведена прошле године и показала се као лепа новина.
Децембар 2018. године

У децембру нисмо имали никакве излете у оквиру школе.
Јануар 2019. 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, изузев децембра, 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 2018/2019. године.

У Пожаревцу,
18.02.2019.

Председник тима за излете и екскурзије:
Татјана Ранђеловић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

План рада тима за слободне и ваннаставне активности ученика
за школску 2018/2019. годину
Тим за слободне и ваннаставне активности чине:
-

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 активности које су планиране за школску 2018/2019. годину.
Активности
Анкетирање ученика о слободним и ваннаставним
активностима за које желе да се определе у текућој
школској години
Извештај након спроведене анкете
Објављивање термина одржавања изабраних слободних
и ваннаставних активности, објављивање спискова
ученика распоређених по изабраним секцијама
Припрема упитника и спровођење евалуације рада
постојећих секција из претходне школске године.
Резултати евалуације рада постојећих секција из
претходне школске године.
Састанак представника Тима са Ђачким праламентом
ради остваривања сарадње, односно укључивања
ученика у рад Тима
Организација волонтера који ће помоћи у организацији
Републичког такмичења електро струке*

Сарадња Тима са Организационим одбором Републичког
такмичења електро струке*

Носиоци
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности и
Ђачки парламент
Тим за слободне
и ваннаставне
активности,
волонтери
Тим за слободне
и ваннаставне
активности и
Организациони
одбор

Време
реализације
Септембар
2018.
Септембар
2018.
Септембар
2018.
Септембар
2018.
Октобар
2018.
Октобар
2018.
Март/април
2019.

Март/април
2019.

Припрема упитника и спровођење евалуације рада
постојећих секција из претходне школске године.
Резултати евалуације рада постојећих секција из
претходне школске године.
Одређивање актера који могу бити ослонци у планирању
и имплементацији активности тима за слободне и
ваннаставне активности
Праћење рада секција

Републичког
такмичења
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности
Тим за слободне
и ваннаставне
активности

мај 2019.
јун 2019.
Током
школске
године
Током
школске
године

* Активности могу бити подложне изменама у зависности од динамике и плана организације
Републичког такмичења електро струке;
Напомена: Обојена поља у оквиру табеле представљају пренете активности из првог полугодишта.

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 18.2.2019.
Пожаревац

Извештај тима за слободне и ваннаставне активности ученика
за прво полугдиште школске 2018/2019. године
Тим за слободне и ваннаставне активности најпре су чинили:
-

Миленковић Јелена – професор саобраћајне групе предмета;
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 2018/2019. 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
2018.

Да.

/

Извештај након спроведене анкете

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2018.

Да.

/

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

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2018.

Не.

Припрема упитника и спровођење
евалуације рада постојећих секција
из претходне школске године.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар
2018.

Не.

Резултати евалуације рада
постојећих секција из претходне
школске године.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Октобар
2018.

Не.

Састанак представника Тима са
Ђачким праламентом ради
остваривања сарадње, односно
укључивања ученика у рад Тима

Тим за слободне
и ваннаставне
активности и
Ђачки парламент

Октобар
2018.

Да.

Професори који
одржавају одређене
секције нису
доставили термине у
којима ће се
одржавати
активности, а тим није
објавио спискове
распоређених ученика
по секцијама.
Тим није на време
припремио
евалуационе
ушитнике, па је
активност
премештена за друго
полугодиште.
/
/

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.
Припрема упитника и спровођење евалуације рада постојећих секција из претходне школске године,
као и анализа резултата евалуације нису реализовани из разлога што Тим није на време припремио
одговарајуће евалуационе упитнике, па се та активност одлаже за мај/јун 2019. године, где ће се
аналитирати рад секција из текуће школске године. Сходно томе, дошло је до измене плана рада
Тима за друго полугодиште школске 2018/2019. године.
Записник са састанка тима, као и спискови ученика расподељених по секцијама дати су у прилогу
овог извештаја. Такође, у прилогу су и извештаји рада свих активних секција.

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 17.02.2019.
Пожаревац

Извештај o раду Тима за самовредновање
за прво полугодиште школске 2018/2019. године
У текућој школској години Тим за самовредновање чине Тијана Глигоријевић, координатор тима,
стручни сарадник Тања Бабејић, наставници Владимир Милосављевић, Марија Премовић, Никола
Милосављевић, Никола Шојановић, Данијела Димитријевић, родитељ III4 и Вељко Лукић, ученик
I2.
Тим је од планираног урадио следеће:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:


Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2017/2018. шк.годину



Тим се упознао са променама у стандардима квалитета. Прилагођени су акциони планови
новом правилнику и направљен је редослед самовредновања свих области у наредних 5
година.



Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.



Стручни сарадник је направила нови образац за вредновање часа по новим стандардима
квалитета.



Урађена је активност „Утврдити да ли су задужења запослених у школи равномерно
распоређена“.



На основу претходне активности урађена је активност „Утврдити да ли постоји потреба за
формирањем нових тимова у школи“.



Урађена је активност „Утврдити да ли су сви обавезни документи донети у процедури која је
прописана Законом“.



Урађена је активност „Утврдити да ли је развојни план установе сачињен је на основу
извештаја о резултатима самовредновања“.



Активност „Констатовати да ли је развијен систем информисања о свим важним питањима из
живота и рада школе“ није у потпуности завршена. Ученички парламент је разматрао ово
питање и сви су рекли да је систем развијен. Питања су уврштена у анкете које ће бити дате
наставницима и ученицима почетком другог полугодишта. Извештај ће бити поднет
накнадно.



Стручни сарадник је направила лист за распоред коришћења кабинета.

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:


Активност „Испитати да ли постоји јасна организациона структура са дефинисаним
процедурама и носиоцима одговорности“ није у потпуности завршена, па ће извештај бити
поднет у току другог полугодишта.



Урађена је активност „Утврдити да ли директор остварује инструктивни увид и надзор у
образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе“. Такође су питања
везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.



Урађена је активност „Испитати да ли тим за самовредновање континуирано остварује
самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама“.



Направљена су питања за анкету за активност „Утврдити да ли директор показује отвореност
за промене и иницира иновације“.



Активност „Констатовати да ли наставници континуирано користе доступна наставна
средства у циљу побољшања квалитета наставе“ није комплетно урађена, тако да ће извештај
бити накнадно поднет.

ЈАНУАР:













Урађена је активност „Констатовати да ли у школи постоји план за обезбеђивање и
коришћење финансијских средстава“.
Урађена је активност „Установити да ли директор ефикасно и ефективно руководи радом
наставничког већа“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.
Урађена је активност „Утврдити да ли директор укључује запослене у процес доношења
одлука“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.
Активност „Испитати да ли у школи функционише систем редовног информисања родитеља
о активностима и делатностима школе“ није урађена.
Активност „Утврдити да ли директор развија сарадњу са другим установама, организацијама
и локалном заједницом“ мора да се анализира на основу полугодишњег извештаја директора.
Извештај за ову активност биће поднета у фебруару.
Урађена је активност „Утврдити да ли директор прати рад тимова и да ли доприноси
унапређењу њиховог рада“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за
наставнике.
Урађена је активност „Утврдити да ли је директор предузео мере за унапређење образовноваспитног рада на основу резултата праћења и вредновања“. Такође су питања везано за ову
тему уврштена у анкету за наставнике.
Активност „Констатовати да ли школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности
у кључним областима квалитета“ није урађена.
Направљена су питања за анкету за активности „Утврдити да ли се користе различити
механизами за мотивисање запослених“, „Констатовати да ли, у процесу доношења одлука,
директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе“
Координатор Тима за самовредновање
Тијана Глигоријевић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.

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
Почетак прославе обележило је отварање
изложбе радова са 4. Ликовне колоније ученика
средњих стручних школа Пожаревца и Костолца,
чији је идејни творац и организатор Татјана
Докмановић, професор ликовне културе. Прву
награду освојила је Ивана Цанић, ученица
Медицинске школе, док је наша ученица Невена
Живановић освојила треће место. У оквиру
Колоније одржане су и две радионице, прва из
области костимографије и израде лутака и маски,
коју је водила Тина Лепосавић, дипломирани
костимограф, а друга из сликарства, чији је
водитељ била Катарина Зарић, графичар и
сликар, редовни професор и продекан за
финансије Факултета ликовних уметности у
Београду.
Свечана академија отпочела је доделом
признања и захвалница запосленима који су
током ове године остварили право на јубиларну
награду, као и онима који су својим радом
допринели развоју Политехничке школе.
Награђени су и професори који су припремали

5.10.2018.

ученике за такмичења из области саобраћаја,
електротехнике, рецитовања, енглеског језика,
историје и физичког васпитања.
Посебно је истакнут успех наших ученика на
Републичком такмичењу саобраћајних школа, на
коме је екипа у саставу: Анастасија Добрицић,
Стефан Стевановић, Лазар Костић, Филип Стевић,
Никола Боромиса и Марко Митић освојила
убедљиво прво место и на тај начин нашој школи
донела статус најбоље саобраћајне школе у
Србији.
Од ове школске године у Политехничкој школи се
евиденција води у апликацији есДневник, за чију
су примену и едукацију колектива награђени
наставници Тијана Глигоријевић и Владимир
Милосављевић.
Чланови драмске секције извели су једночинку
"Тамна страна Mесеца", а наши талентовани
ученици из музичке секције оплеменили су
драмски приказ пригодним музичким тачкама.
У недељу, 28. октобра 2018.г., у оквиру
Фестивала стваралаштва младих на 63.
Међународном београдском сајму књига,
драмска секција наше школе представила се
драмским приказом Тамна страна Месеца, према
тексту Златка Грушановића. Овај програм
обогаћен је музичким тачкама које је
припремила музичка секција.

28.10.2018.

Вече енглеског језика и британске културе
У среду, 12. децембра 2018. године, у холу
Политехничке школе одржана је четврта по реду
приредба на енглеском језику.
Ученици су још једном свим посетиоцима
показали да, поред интересовања за саобраћај и
електротехнику, код њих постоји и интересовање
за страни језик, поезију, музику и глуму и да се уз
таленат, труд и вежбу може постићи велики
успех.
У оквиру свечаности доделе новогодишњих
пакетића у нашој школи изведена је представа за
децу коју су одиграли ученици Дома ученика
Пољопривредне школе. Представу Две
новогодишње јелке, према тексту Радмиле
Кнежевић, припремиле су Ивана Вујчић и Тања
Бабејић.

12.12.2018.

24.12.2018.

Приредба за обележавање школске славе – Св.
Сава

27.1.2019.

Припрема позоришне представе Ђекна

новембар 2018 –
мај 2019.

Координатор Тима за културну активност школе
Јелена Стевић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Пожаревац
Датум: 25.1.2019.

Tим за слободне и ваннаставне активности ученика
ЗАПИСНИК СА САСТАНКА
Сви чланови тима су присутни.
Дневни ред:
3. Договор о прикупљању извештаја о раду секција у првом полугодишту школске 2018/2019.
години.
4. Договор о преношењу нереализованих активности Тима у друго полугодиште школске
2018/2019. године.
Закључци:
3. На састанку је договорено да ће координатор тима у току зимског распуста прикупити
извештаје свих секција које су реализовале своје активности у првом полугодишту и да ће их
обједињене предати директору школе. На основу тога, вође секција имају задужење да до
15.2.2019. пошаљу извештаје о раду.
4. План активности за прво полугодиште школске 2018/2019. годину није у потпуности
реализован. Припрема упитника и спровођење евалуације рада постојећих секција из
претходне школске године, као и анализа резултата евалуације нису реализовани из разлога
што Тим није на време припремио одговарајуће евалуационе упитнике, па се та активност
одлаже за мај/јун 2019. године, где ће се аналитирати рад секција из текуће школске године.
Сходно томе, доћи ће до измене плана рада Тима за друго полугодиште школске 2018/2019.
године.

Политехничка школа
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

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;
-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 четири састанка.
Организоване су и превентивне активности за ученике у сарадњи са Школским диспанзером Дома здравља
Пожаревац на теме:
-„Превенција и заштита младих од болести зависности“, 21.11.2018.
-„Превенција и рано откривање насиља, злостављања и занемаривања“, 5.12.2018.
28 наставника похађало је семинар „Да нам школа буде безбедна“, кат. бр. 19, К3, 8 бодова, 24.11.2018.
ЈАНУАР

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 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
Родитељ Негован Јовић

П

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

Извештај o раду секције eнглеског језика у првом
полугодишту школске 2018/2019. године

Наставници: Маја Кондић, Ивана Вујчић, Владимир Милосављевић
Ученици: Леа Спасић, Ђорђе Мирчић, Милан Миловановић, Драган Мажевски, Александар
Грујић, Јована Трујић, Гордан Ђурић, Ивана Пајкић, Вук Костадиновић, Анастасиија
Марјановић, Невена Ђорђевић, Алекса Животић, Милош Јовановић, Андреа Гангал, Иван
Лазаревић, Филип Лазић, Никола Латиновић, Теодора Милошевић, Марко Станисављевић,
Јован Крстић, Викторија Марчић

Циљ секције је да међу ученицима промовише енглески језик, окупи талентоване и
заинтересоване ученике, а они кроз разне видове ангажовања могу исказати свој таленат,
проширити своја знања и проверавати себе чак и на међународним такмичењима.

Окупљање и одабир појединаца за приредбу Вече енглеског језика обављено је
крајем септембра.
Током октобра, ученици су имали пробе.
Пробе су се наставиле и у новембру, а паралелно су крајем месеца биле и припреме
за међународно онлајн такмичење “Best in English”. Оно је одржано последњег дана месеца

новембра, 30.11.2018. године. Ученици су попуњавали тестове на компјутерима у
рачунарском кабинету.
Вече енглеског језика је одржано 12.12.2018. године, од 18 часова, у холу Школе.
Занимљив програм (рецитације, стенд-ап тачка, музичке тачке и дужа драмска тачка –скеч)
изведен је у сарадњи са музичком секцијом школе. Након тога, приступили смо
припремама за међународно HIPPO такмичење, чија прелиминарна рунда ће се одржати у
нашој школи 23.2.2019. године. HIPPO такмичење окупља ученике свих разреда средње
школе, док се на државним такмичењима такмиче само ученици завршних разреда.
Међутим, међу матурантима није било интересената за државно такмичење, тако да смо
то пропустили и ове, као и прошле, школске године.
Са интензивним припремама за HIPPO такмичење је настављено у јануару. Других
активности у овом месецу није било.

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

Извештај o раду драмске секције у првом полугодишту
школске 2018/2019. године
План активности за прво полугодиште и њихова реализација:
Носиоци
Време
активности
реализације
Даница
Максимовић,
Припрема Дана
Звездана
5.10.2018.
школе
Митровић,
Јелена
Стевић
Учешће на
Даница
Фестивалу
Максимовић,
стваралаштва младих
Ивана
у оквиру Београдског Вујчић, Тања 28.10.2018.
сајма књига, драмски
Бабејић,
приказ Тамна страна
Јелена
Месеца
Стевић
Даница
Савиндан – школска
Максимовић,
27.1.2019.
слава
Јелена
Стевић
Ивана
Вујчић, Тања
Приредба за Фестивал
Бабејић,
мај 2019.
младих
Јелена
Стевић
Активност

1.

2.

3.

4.

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

реализована
активност

реализована
активност

реализована
активност

приредба је у
припреми

новембар
2017 – мај
2018.

Вође секције:Тања Бабејић
Ивана Вујчић
Јелена Стевић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 15.02.2019.
Пожаревац

Извештај o раду информатичке секције у првом
полугодишту школске 2018/2019. године
План активности и њихова реализација:
Активност
1.
2.
3.
4.
5.

Окружење програмског језика
Пајтон
Основне аритметичке операције
и примена
Основне аритметичке операције
и примена - задаци
Целобројно и реално дељење
Целобројно и реално дељење задаци

6.

Уграђене функције

7.

Уграђене функције - задаци

8.

Дефинисање функција

9.

Дефинисање функција - задаци

10. Ниске (стрингови)
11. Ниске (стрингови) – задаци
12. Ниске (стрингови) – задаци
13. Структуре података
14. Структуре података – задаци
15. Структуре података – задаци
16. Гранање

Планирано
време
реализације

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

октобар

да
да

октобар
новембар

да
да
да
да
да

новембар

децембар

да
да
да

децембар

јануар

да
да
не
не

јануар

не
не

Као и прошле године било је веома тешко организовати један термин у ком ће долазити и
поподневна и преподневна смена..... Након више неуспелих покушаја почетка рада, секција
је уз сарадњу са професорима успела да се организује и крене са радом последње недеље
октобра. Што је и разлог кашњења са градивом.
Секција има своју Фејсбук групу: https://www.facebook.com/groups/1528491420802060/

Реализатор секције:
Тијана Глигоријевић,
наставник рачунарства и информатике
Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

Извештај o раду музичке секције у првом полугодишту
школске 2018/2019. године
План активности за прво полугодиште и њихова реализација:
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

1.

Припрема Дана школе

Јелена Стевић

5.10.2018.

2.

Вече енглеског језика

Владимир
Милосављевић

12.12.2018.

3.

Савиндан – школска слава

Јелена Стевић

27.1.2019.

Да ли је
реализовано?
реализована
активност
реализована
активност
реализована
активност

Разлог нереализације

Вође секције:
Владимир Милосављевић
Јелена Стевић

Извештај о раду рецитаторске , новинарске секције, драмске и додатне
секције у школској 2018/2019. Години
СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР
1.Формирање секције, пријем нових и старих заинтересованих чланова у секцију.Договор
о раду, састанцима, термину одржавања секције.Разговор о предстојећем Дану школу и
програму.
2. Чиниоци изражајног казивања , артикулација, дикција. Акценатске вежбе , вежбе
интонације и интензитета јачине гласа .
3. Вежбе темпа , ритма.
4. Избор анализе садржаја за наступ поводом Дана школе.

5. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана школе.
6. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана школе.
7. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана школе.
8. Генерална проба пре наступа за Дан школе.
НОВЕМБАР
8. Упознавање говорне уметности из историје позоришта и драме.
9. Слушање снимка , радио драме ( или рецитала ) .
10. Истраживање облика изражавања песме.
11.Договор поводом предстојеће Светосавске приредбе.

ДЕЦЕМБАР
12. Избор садржаја и подела задатака за припрему програма поводом Светог Саве.
13. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Светог Саве.
14. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Светог Саве.
15. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Светог Саве.

16. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Светог Саве.

ЈАНУАР
17. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Светог Саве.
18. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана. Светог Саве.
19. Увежбавање садржаја за наступ поводом Дана Светог Саве.
20. Генерална проба пре наступа поводом Дана Светог Саве.
21.Светосавска приредба.

-Све наведене активности по месецима су успешно реализоване са ученицима како
рецитаторске, тако и драмске секције.Осим Стефана Павловског, ученика другог разреда и
Кристине Ђорђевић, ученице трећег разреда, секцију су се придружиле у ученице
Катарина Васић, Јелена Витас и Јована Трујић, као и Александар Грујић, који су
учествовали на Светосавској приредби.Унаредном периоду у плану је припрема за
предстојеће градско такмичење рецитатора, где се осим наведених ученика другог и
трећег разреда, очекује и појачање ученика првог разреда.

Новинарска секција
План рада секције по месецима углавном је непромењен, само што су састанци , изузев првих,
online,због уштеде времена а и брже и квалитетније огранизације рада.Кад год су ђаци и
руководиоци секције у могућности, састанци се заказују и догаварамо се око детаља у вези са
часописом.
Септембар-октобар

1. . Идентификација ученика заинтересованих за рад у секцији. Планирање рада секције .Договор о
термину одржавања секције.
2. Основни појмови новинарства. Облици новинарског изражавања( репортажа,интервју). Креативно
писање .
3. Облици новинарског изражавања( репортажа,интервју).Рад на прикупљању материјала за школски
часопис.
4.Договор о реализацији школског часописа, његовој форми, изгледу,рубрикама.

5. Подела задужења ученицима за прикупљање грађе за часопис.

Новембар-децембар

6. Помоћ ученицима у прикупљању грађе за школски часопис.
7. Основни појмови примењеног сликарства и фотографије (сарадња са наставником
ликовне културе, надареним ученицима ) .
8. Анализа прикупљене грађе.Разговор о актуелним темама,друштвеним збивањима,
културним , спортским садржајима, раду осталих секција са којима чланови новинарске
секције сарађују.
9.Читање прикупљене грађе, анализа, надоградња и корекција појединих рубрика.

Јануар -Фебруар
10.Свети Сава као инспирација за литерарно стваралаштво.

Додатна настава

Додатна настава је предвиђена за ученике који показују изразите способности и посебна
интересовања за наставу из српског језика и књижевности. Она има за циљ да ученицима
који воле лепу реч омогући напредовање, продубљивање и проширивање редовних
садржаја, али и да их мотивише на стваралачки рад, самосталан рад, развија код ученика
способност логичког мишљења, стваралачко и критичко мишљење, оспособљава ученике
за самообразовање уз помоћ литературе. У септембру месецу, када се праве планови рада
редовне и додатне наставе по разредима, утврђују се и листе ученика за похађање додатне
наставе из српског језика и књижевности, да би почетком октобра настава почела да се
одржава по разредима једанпут недељно. Способност ученика за књижевност је у
корелацији и са другим интелектуалним способностима – као и својствима личности, као
што је појачан интерес за бављењем књижевношћу, истрајност у раду, радозналост,
креативност. На часовима додатне наставе ученици се спремају за такмичење из

књижевности Књижевну олимпијаду, која се организује у пролеће.Ове школске године
секцији су се прикључили и нови чланови, првог и другог разреда, који поред редовности
у долажењу и учењу, показују и квалитет у разумевању и савладаности градива: Милан
Новић, Драгана Стојановић, Јелена Витас, Тамара Јовановић, Теодора Милошевић,
Катарина Ристић, Гордан Ђурић, Јована Мишић, Илија Поповић, Милош Кукаљ,
Мирослав Којић су чланови секције, који се од октобра месеца активно припремају за
градско такмичење из књижевности.План рада секције је променљив,али прати градиво
које ученици обрађују на редовној настави.Пошто су чланови секције ученици од првог до
четвртог разреда, секција се држи различитим данима и терминима, понедељком од 13.15,
уторком , средом и петком, а термини нису увек исти.
Наведене секције води проф.српског језика и књижевности Даница Максимовић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
09.02.2019. год.

Шестомесечни извештај о раду Ритмичке секције у школској 2018/2019. години

Ритмичка секција Политехничке школе функционише у тесној вези са драмском
секцијом и кореографије које током године настану део су драмских приказа, представа
или, као школске 2016/2017. године, филма, у којима учествују ученици Политехничке
школе, односно школских приредби за Дан школе, Вече енглеског језика или приредбе
поводом школске славе, Св. Саве, уколико постоји интересовање код ученика.

Циљ оваквог вида ваннаставних активности је препознавање и развијање талената
код ученика, развијање љубави према плесу и уметности уопште, као и подстицање
сарадничког односа, одговорности, истрајности и креативности код ученика.

Септембар и октобар

Анализиран је текст на коме ради драмска секција (Ђекна још није умрла, а ка'ће не
знамо, Миодрага Караџића) и сагледане су могућности за убацивање у драму плесних
нумера, односно почетне кореографије, у којој ће се ликови представити публици.

Новембар и децембар

Није одржана аудиција, јер се није јавила потреба за додатним плесачима у
представи, већ ће кореографију извести глумци, чланови драмске секције, који већ
играју у представи. У сарадњи са осталим члановима дрмаске секције радило се на
проналажењу адекватне музике за представу.

Јануар и фебруар

У току јануара такође се радило на проналажењу адекватне музике за представу,
нарочито за уводну кореографију, у којој ће се глумци представити публици, а
осмишљавању и увежбавању исте приступиће се у наредном периоду.

Наставник: Ивана Вујчић

