ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ

фебруар 2020. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.09.2019. ДО 21.02.2020. ГОДИНЕ

Школски одбор Политехничке школе у Пожаревцу у саставу: Драган Вељковић, Ивана
Перић, Бобан Николић, Јелена Убипарип, Данијела Крстић, Млађана Ђорђевић,
Владимир Милосављевић, Никола Шојановић и Тасић Горан је у периоду од
01.09.2019. године, до 21.02.2020. године, одржао четири редовне седнице.
На седницама Школског одбора у овом периоду су донете следеће одлуке:
А) Седница бр. 9. је одржана дана 13.09.2019. године, деловодни број 879;
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са VIII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласном одлуком, усвојен је успех ученика на крају школске 2018/2019
године;
3. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2018/2019. годину.
4. Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за школску
2019/2020. годину.
5. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску
2018/2019. годину.
6. Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2019/2020.
годину.
7. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
8. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о стручном усавршавању запослених
за школску 2018/2019. годину.
9. Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања запослених за
школску 2019/2020. годину.
10. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији активности из
Школског развојног плана;
11. Једногласном одлуком, усвојен је План екскурзија за школску 2019/2020. годину.
12. Једногласном одлуком, усвојен је предлог за отварање намеског динарског и
девизног подрачуна школе за реализацију „ Еразмус +“ пројекта мобилности;
13. Једногласном одлуком, усвојене су измене и допуне Правилника о
систематизацији радних места Политехничке школе.
14. Једногласном одлуком, усвојене су измене финансијског плана за 2019. годину –
ребаланс 2.

Б) Седница бр.10. је одржана дана 17.10.2019. године, деловодни број 985;
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са IX редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.

2. Једногласном одлуком прихваћен је предлог да се ОШ „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта донирају следеће ствари:
- кућиште HP 6000 PRO (Intel E7500, 2 GB DDR 2, hard disk 160-250 GB) – 5
комада;
- монитори Samsung Syncmaster 943 – 3 комада;
- монитор Samsung Syncmaster 920 NW – 1 комад;
- монитор LG Flatron L 194 WS – 1 комад;
- VGA каблови – 5 комада;
- напојни каблови – 10 комада;
3. Једногласном одлуком прихваћен је предлог за измену финансијског плана за
2019. годину, променом апропријација.
В) Седница бр.11. је одржана дана 28.11.2019. године, деловодни број 1232;
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са X редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласно, донета је одлука о годишњим пописима за пословну 2019.
годину.
Једногласном одлуком, формиране су следеће комисије за попис:
Централна пописна комисија:
1. Татјана Ранђеловић, председник;
2. Маја Кондић, члан;
3. Милица Обреновић, члан;
4. Злата Јовић, заменик члана;
5. Бранислав Стојановић, заменик члана;
Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара:
1. Мирослав Станојевић, председник;
2. Анита Динић, члан;
3. Драган Богдановић, члан;
4. Зорица Гошев, члан;
5. Лидија Чаловић, члан;
6. Милош Бранковић, заменик члана;
7. Саша Антоновић, заменик члана;
8. Биљана Пајић Чавић, заменик члана;
Комисија за попис новца у благајни, потраживања и обавеза у следећем
саставу:
1. Данијела Павић, председник;

2. Љупка Добросављевић, члан;
3. Мирјана Прибаковић, члан,
4. Звездана Митровић, заменик члана;
5. Даница Максимовић, заменик члана;
Комисија за расход основних средстава и ситног инвентара у следећем
саставу:
1. Тијана Глигоријевић, председник;
2. Ивана Вујчић, члан;
3. Владета Јовић, члан;
4. Марија Премовић, заменик члана;
5. Сања Љубомировић, заменик члана;
3. Једногласном одлуком усвојен је план уписа за школску 2019/2020 годину.
4. Једногласном одлуком усвојен је предлог за расход основних средстава у
учионицама и кабинетима школе који је утврђен пописом са стањем на дан
31.12.2018. године, када је установљен 41 комад опрема за расход у
вредности од 94.186,80 динара.
Једногласном одлуком усвојен је предлог за расход ситног инвентара у
учионицама и кабинетима школе који је утврђен пописом са стањем на дан
31.12.2018. године, када је установљено 18 комада опрема за расход у
вредности од 28.954,95 динара.
Основна средства и ситан инвентар према листама које су у прилогу,
расходују се јер више нису за употребу у Политехничкој школи.
Налаже се рачунополагачима да расходована основна средства и ситан
инвентар према листама, уклоне са пописних места и оставе у биоскопску
салу.
Налаже се рачуноводству да спроведе одговарајућа књижења на основу ове
одлуке.
5. Једногласном одлуком усвојене су измене и допуне Правилника о
организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама.
6. Једногласном одлуком усвојене су измене и допуне Ценовника услуга за
ЕЦДЛ обуку.
Г) Седница бр.12. је одржана дана 15.01.2020. године, деловодни број 29.
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XI редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласно, усваја се финансијски план Политехничке школе у Пожаревцу
за 2020. годину у висини од 20.114.897,00 динара, који је усклађен са

Одлуком Скупштине Града Пожаревца број 03-40-2836/2019-5-1-10-5
30.12.2019. године.

од

3. Школски одбор је прихватио информацију о Плану јавних набавки за 2020.
годину.
4. Једногласно се усваја Извештај централне пописне комисије о попису
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године.
Налаже се одговорном лицу у служби рачуноводства да усклади
књиговодствено стање пописане имовине и обавеза са стварним стањем на
основу ове Одлуке.
Саставни део ове одлуке су извештаји о извршеном попису комисија за
попис имовине и обавеза, благајне и комисије за расход основних средстава
и ситног инвентара.
У Пожаревцу 21.02.2020. год.

Политехничка школа
Школски одбор
_____________________________
мр Драган Вељковић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум 26.02.2020. године
Пожаревац

Политехничка школа Пожаревац
Јована Шербановића 5, Пожаревац
тел: 012 – 513 – 595
email: politehnickas@ptt.rs
жиро-рачун: 840-1273660-75

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
за период од 01.09.2019. до 28.02.2020. године
Наставничко веће је у првом полугодишту школске 2019/2020. године одржало 7.
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 2019.
1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (12.09.2019.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са XV седнице Наставничког већа.
2. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019. години.
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину.
4. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019. годину.
5. Разматрање Плана рада директора за школску 2019/2020.годину.
6. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2019/2020. години.
7. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину.
8. Разматрање Извештаја о самовредновању.
9. Примена Закона о заштити података о личности.
10. Усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020. годину.
11. Избор новог члана Тима за праћење и израду пројеката.
12. Планирање прославе Дана школе.
13. Молбе ученика.
14. Разно.
ОКТОБАР 2019.
2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (2.10.2019.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са I седнице Наставничког већа.
2. Договор око прослaве Дана школе.
3. Извештај са матурантске екскурзије.
4. Избор релације за екскурзију ученика I, II и III разреда.
5. Права и обавезе ученика и запослених.
6. Педагошко-инструктивни рад директора и стручног сарадника.

7. Молбе ученика.
8. Разно.
НОВЕМБАР 2019.
3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (5.11.2019.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са II седнице Наставничког већа.
2. Награда поводом Дана просветних радника.
3. Педагошко-инструктивни рад директора и стручног сарадника.
4. Васпитно дисциплинске мере.
5. Молбе ученика.
6. Оснивање ученичке задруге у Политехничкој школи.
7. Разно.
4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (19.11.2019.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа.
2. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду у школској 2019/2020.
години.
3. Васпитно дисциплинске мере.
4. Молбе ученика.
5. Разно.
ДЕЦЕМБАР 2019.
5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (27.12.2019.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 4. редовне седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Молбе ученика.
4. Подела календара и оловака.
5. Разно (Новогодишњи коктел).

ЈАНУАР 2020.
6. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (17.01.2020.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са V редовне седнице Наставничког већа.
2. Договор о прослави Дана Светог Саве.
3. Новости из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Закључивање оцена (датум седнице за полугодиште)
- Сређивање дневника – ванредна инспекција
- Екстерна евалуација

- Прекид забране запошљавања
- План уписа
- Измене у организацији мале матуре
- Нови правилници о извођењу завршних и матурских испита
- Увођење једносменског рада
4. Васпитно дисциплинске мере.
5. Молбе ученика.
6. Разно.
7. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (30.01.2020.)
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са VI седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2019/2020. године.
3. Обавезе запослених током зимског распуста.
4. План активности у другом полугодишту школске 2019/2020. године.
5. Васпитно дисциплинске мере.
6. Молбе ученика.
7. Разно.

ДИРЕКТОР
________________________________
Дарко Радовановић

Политехничка школа
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване активности:
1.Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника
Савета родитеља.
2.Избор представника родитеља за школске тимове.
3.Усвајање успеха ученика на крају школске 2018/2019. године.
4.Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2018/2019. години.
5.Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину.
6.Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
7.Разматрање Извештаја о самовредновању и реализацији активности из Школског
развојног плана.
8.Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019.години.
9.Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину.
10.Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019. годину.
11.Разматрање Плана рада директора за школску 2019/2020.годину.
12.Усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020. годину и доношење одлуке о
висини дневница за наставнике.
13.Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор
агенција за извођење екскурзија ученика у школској 2019/2020. години.
14.Доношење одлуке о висини ученичког динара и усвајање плана трошења
средстава прикупљених од ученичког динара у 2020. години.
15.Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика.
Нема нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1.
2.
3.
4.
5.

Усвајање извештаја о реализованој екскурзији ученика четвртог разреда
Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода (тромесечја)
Разматрање дисциплине ученика
Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
Разматрање активности из ШРП (самовредновање)

ЈАНУАР
Нису реализоване следеће активности, јер ће бити реализоване у фебруару:
Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа
Разматрање дисциплине и изостајања ученика
Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години
Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора школе за школску
2019/2020. годину
6. Разматрање полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2019/2020. 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. 2020/2021.
годину
11. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор
агенција за извођење екскурзија ученика
1.
2.
3.
4.
5.

Председник Савета родитеља
__________________________
Јелена Јоњић

Политехничка школа
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК.
2019/2020. ГОД.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:

1. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2018-2021. год.
2. Разматрање извештаја наставника о стручном усавршавању у шк.2018/2019.год.
3. Израда плана стручног усавршавања за шк.2019/2020.год.
4. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за
2019/2020.год.
5. Предлог запосленог за награду поводом Дана просветних радника.
6. Актуелна дешавања у просвети
7. Разно

Нема нереализованих активности.

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР

У овом периоду нису реализоване активности из плана рада Колегијума:
1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана
2. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2019/2020. год. за све наставнике
3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2020/2021. годину
4. Набавка наставних средстава
5. Актуелна дешавања у просвети

ЈАНУАР-ФЕБРУАР
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 2019/2020.
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
12.2.2020. год.

Полугодишњи извештај о раду Ученичког парламента у школској
2019/2020. години
Ученички парламент и ове године чине по два изабрана представника из сваког
одељења (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, екологије
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 12.9.2019. 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.

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
III-1

Вукашин Милетић
Вељко Ристић
Иван Вучковић
Вељко Кошарић
Милица Видуљевић
Стефан Јанковић
Сара Јовић
Андреа Врећић
Ђорђе Ивковић
Марко Рајчић
Саша Милосављевић
Јован Стојановић
Јован Арсић
Вељко Лукић
Кристијан Ванић
Ангелина Зханг
Ања Миладиновић
Ђорђе Вукашинов
Викторија Марчић
Милан Новић
Никола Пауновић
Јован Стаменковић
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III-2
III-3
III-4
III-5
IV-1
IV-2

Давид Павловић
Марко Траиловић
Анђела Мандић
Војислав Беланов
Невена Ђорђевић
Анастасија Марјановић
Дајана Бељић
Јована Трујић
Анђела Милорадовић
Леа Спасић
Милица Динић
Никола Николић

Приступило се конституисању УП.
Формиран је САВЕТ УП, који чине представници свих разреда у школи (I-IV):
1. Стефан Јанковић I3
2. Викторија Марчић II5
3. Анастасија Марјановић III4
4. Никола Николић IV2.
Руководство УП:
1. Председник – Јована Трујић III5
2. Заменик – Невена Ђорђевић III4
3. Секретар – Анђела Мандић III3
За записничара изабрана је ученица Анастасија Марјановић III4.
За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабрани су ученици:
Војислав Беланов III3 и Леа Спасић IV1, који испуњавају услов да су пунолетни.
Усвојен је План рада Ученичког парламента за ову школску годину.
УП размотрио је Извештај о раду школе у школској 2018/2019. години, Извештај
о раду директора школе у школској 2018/2019. години, Извештај Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2018/2019. години,
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину, Годишњи план рада
директора за школску 2019/2020. годину, Акциони план о унапређењу безбедности
ученика у школској 2019/2020. години и План рада Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2019/2020. години.
Одабрани су ученици за чланство у Тимовима школе:
1. Стучни актив за развојно планирање – Никола Пауновић III1
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања –
Стефан Ристановић I5
3. Тим за самовредновање – Дајана Бељић III5
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Сарадња са Тимом за ваннаставне активности.
Седница Савета Ученичког парламента одржана је 23.10.2019. године.
Друга седница Ученичког парламента одржана је 24.10.2019. године.
Урађена је анализа успеха и дисциплине на крају школске 2018/2019. године и
продискутовано је о истој.
У оквиру сарадње са Тимом за ваннаставне активности чланови УП су у
оквиру својих одељења спровели анкету о заинтересованости ученика за разне облике
ваннаставног рада у школи. Сачињен је извештај.
Сарадња са школском библиотеком - одређени су носиоци активности у акцији
прикупљања старих књига, нарочито уџбеника.
Договорено је 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. Сачињен је тим који ће израдити ППТ презентацију и у наредном периоду
представити ову акцију у свим одељењима, како би се утицало на еколошку свест и
хуманост код ученика.
Донета је одлука да се управи школе изнесу одређени предлози, односно
сугестије, када се ради о условима за рад и функционисање ученика у школи.
Новембар и децембар
Сарадња са Ученичким парламентима осталих средњих школа у Пожаревцу и
Костолцу и организовање хуманитарног концерта под називом „Сви за једног један за
све“.
Трећа седница Ученичког парламента одржана је 14.11.2019. године.
Ученици су информисани о оснивању ученичке заддруге у Политехничкој
школи и позвани да се прикључе истој, као и да слободно допринесу развоју исте
својим предлозима и сугестијама, као и да подстакну ученике из својих одељења на
ово.
Ученици су информисани о организовању хуманитарног концерта у Центру за
културу Пожаревац, 19.11.2019, године и о покретању акције прикупљања новчаних
срдстава за дечака Милију Милановића. Сви чланови УП добили су задатак да у оквиру
својих одељења информишу ученике о овој акцији и да сакупе новац за улазнице. Сви
су ученици позвани да присуствују концерту и подрже ученике наше школе који
учествују у програму.
Пренета је информација да су предлози и сугестије са друге седнице УП, у вези
са уређењем школе, прослеђени управи школе и да ће се у другом полугодишту
порадити на овоме.
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У добротворне сврхе, у оквиру акције „Сви за једног један за све“, Политехничка
школа прикупила је 41.720,00 динара, док су све школе заједно, укључујући и новац из
кутије за добровољне прилоге, сакупиле 229.660,00 динара.
Јануар
Сарадња са координаторком и председницом УП Медицинске школе у
Пожаревцу, у вези са хуманитарним концертом.

Координатор рада Ученичког парламента:
Ивана Вујчић
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Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум 28.02.2019. године
Пожаревац

Политехничка школа Пожаревац
Јована Шербановића 5, Пожаревац
тел: 012 – 513 – 595
email: politehnickas@ptt.rs
жиро-рачун: 840-1273660-75

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
за период од 01.09.2019. до 28.02.2020. године

СЕПТЕМБАР 2019.
•

Школа је у школску 2019/2020. 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 2019/2020.
годину који је на време израђен и усвојен.

•

Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2019/2020. 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 2020. годину.

•

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

•

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

•

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

•

Донео сам решења о 40-часовној радној недељи за све запослене за школску
2019/2020. 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 са
ученицима.

•

Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао 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 2019.
•

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).

•

У оквиру педагошко-инструктивног рада са стручним сарадником, Тањом Бабејић
посетио сам часове шесторо наставника.

•

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 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.

НОВЕМБАР 2019.
•

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 (одржане су
две седнице).

•

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.

ДЕЦЕМБАР 2019.
•

Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску
2020/2021. 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.

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

У оквиру педагошко-инструктивног рада са стручним сарадником, Тањом Бабејић
посетио сам часове троје наставника.

•

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.

•

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

•

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.

ЈАНУАР 2020.
•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2020/2021. 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 са
ученицима.

•

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 (одржане су две седнице).

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ФЕБРУАР 2020.
•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2020/2021. 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 2019. годину.

•

Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за 2019.
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 са
ученицима.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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 раду ауто школе.

ДИРЕКТОР
________________________________
дипл.маш.инж. Дарко Радовановић

И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ
СЕКРЕТАРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
Извештаја за период од 01.09.2019. - 21.02.2020. године
У школској 2019/20. год, у периоду првог полугодишта секретар школе је:
- указивао запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу
рада и у вези са радом;
- израдио план рада секретара школе за шк. 2019/20. год.
- припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и обавезе
запослених ( статус и структура радног времена, распоређивање запослених, право на
годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање радног односа, породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге детета и сл.)
- спроводио је поступак пријема у радни однос, заводио и вршио проверу уредности,
благовремености и потпуности пријава, упућивао захтев за доставу података из
казнене евиденције, упућивао све кандидате на проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима;
- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног осигурања
и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и инвалидског и
здравственог осигурања;
- водио кадровску евиденцију, одлагао документа у досијеа запослених, уносио податке
у радну књижицу и др.;
- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по
основу рада, запосленом и служби рачуноводства на извршење;
- издавао потврде о радно-правном статусу запослених за остваривање права
запослених по основу рада;
- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке
кредите и сл.
- водио матичну и персоналну евиденцију запослених;
- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за
полагање испита за лиценцу и достављао захтев за пријаву испита за лиценцу са
потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије;
- пружао правну помоћ запосленима;
- давао потребне информације о законским основу, роковима за израду и доношење
одређених аката, надлежности органа који акта доноси;
- пратио законе и друге прописе и давао стручна мишљења о њиховој примени као и

примени других општих аката;
- указивао запосленима на измене Правилника и давао тумачење истих,
- стручно се усавршавао путем публикација достављених школи ИПЦ-а, семинара и др.
- вршио усаглашавање општих аката школе са законима;
- примао документа за завођење;
- разврставао, евидентирао и отпремао пошту;
- са директором школе припремио и израдио План јавних набавки за 2020. годину;
- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: прикупљао и заводио понуде,
учествовао као члан у раду Комисије за јавне набавке, водио Записник о отварању
понуда, израдио Извештај о спровођењу поступка јавне набавке, израдио Уговор о
извођењу радова, водио евиденцију и чувао документацију о спроведеном поступку
јавне набавке, достављао документацију рачуноводству ради потраживања средства;
- припремао седнице Школског одбора и водио записнике;
- сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном , комуналном
противпожарном и санитарном инспекцијом;
- спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора;
- писао разне дописе, захтеве и молбе;
- радио са странкама и пружао тражену помоћ странкама;
- сарађивао са родитељима ученика;
- заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , тако и
за ванредне ученике;
-издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових
докумената за правна лица;
- прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације;
- учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева за
покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења
родитељима), водио записник са срасправе, припремао решења о изрицању васпитнодисциплинске мере и иста достављао родитељима;
- поступао по налозима инспекције;
- издавао ученицима разне врсте потврда и уверења ;
- израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе

-присуствовао родитељским састанцима и указивао родитељима на измене Закона о
основама система и образовања заједно са директором школе;
-учествовао у раду ауто школе која послује у оквиру Политехничке школе, састављао
уговоре са кандидатима за обуку, фактурисао пружене услуге, потписивао уговоре о
пословној сарадњи са синдикатима за плаћање преко административне забране;
-учествовао у раду тима приликом контроле просветног инспектора, као и у тиму за
заштиту од злостављања и занемаривања;
- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне
самоуправе итд...
У Пожаревцу, дана 21.02.2020. год.

Политехничка школа
Секретар школе
___________________
дипл.правник Зоран Јоњић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2019/2020. ГОД.
Током првог полугођа школске 2019/2020. 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.

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
Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
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
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. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
3. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма

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 часовa, 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.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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 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:
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 2019/2020. 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 из предмета психологија и етика учесника у
саобраћају.
Стручно усавршавање током првог полугођа:
1. „Насиље у школи – чија одговорност“, трибина, 1 бод, 9.10.2019, број уверења 2030-4/2018-3
2. „Рад са тешким родитељима“, 16 бодова, 23. и 24.11.2019, број уверења 139/01
3. „Спољашње вредновање установа – 2. круг“, трибина, 1 бод, 12.12.2019, број уверења 86

СТРУЧНИ САРАДНИК
_____________________
Тања Бабејић
дипл. психолог

Политехничка школа
Пожаревац
14.2.2020. год.

Полугодишњи извештај о раду библиотеке Политехничке школе у
школској 2019/2020. години
Ове школске године у библиотеци су запослена два библиотекара, проф. Мирјана
Прибаковић и проф. Ивана Вујчић.
СЕПТЕМБАР
На почетку септембра приступило се сређивању библиотеке за почетак школске године
и израђен је план радног времена, који обухвата и преподневну и поподневну смену.
Исти је достављен директору и окачен на видном месту испред библиотеке.
Ученици су, преко одељењских старешина, као и професора језика, позвани да у што
већем броју користе књижни фонд школске библиотеке.
Библиотекари су нове чланове упознали са радом библиотеке, правилима која у њој
постоје и књижним фондом библиотеке.
Израђен је образац за недељни распоред коришћења библиотеке за професоре који
имају потребу да часове држе у библиотеци. Предвиђено је да се недељу дана раније
закажу термини.
Води се дневна статистика коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
Води се дневна, као и месечна статистика коришћења књижног фонда библиотеке.
Сачињен је списак редовних ученика који нису регулисали своје обавезе према
школској библиотеци од претходне школске године.
Сарадња са Ученичким парламентом и обележавање годишњице писца пребачене су за
октобар.
ОКТОБАР
Сарадња са Народном библиотеком „Илија М. Петровић“, у Пожаревцу. Професорка
Ивана Вујчић, 3. октобра, одвела је ученике првог, другог, као и четвртог разреда у
градску библиотеку на радионицу са Урошем Петровићем, писцем за децу и младе.
Покренута је акција прикупљања уџбеника у сарадњи са Ученичким парламентом, под
називом „Не буди докон, књигу на поклон!“. Постер је израдила ученица Анђела
Врећић, I4.
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Обележена је годишњица рођења Џона Китса.
Сачињен је списак редовних и ванредних ученика који нису регулисали своје обавезе
према школској библиотеци од претходне школске године (или раније).
Води се дневна статистика коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
Оснивање читалачко – филмског кутка, као и сарадња са одељенским старешинама
првог разреда/наставницима српског језика, остављена је за друго полугодиште. Ако
буде потребе, представљање библиотеке ученицима првог разреда на часу одељењског
старешине и групно учлањење, одржаће се тада.
НОВЕМБАР
Обележавање годишњице рођења америчке списатељице Маргарет Мичел и њеног
познатог романа „Прохујало с вихором“.
Рад са ученицима, редовним и ванредним, на коришћењу књижног фонда – ученицима
је пружена помоћ у проналажењу потребне литературе.
Води се дневна статистика коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
ДЕЦЕМБАР
Проф. Ивана Вујчић активно је учествовала у реализацији приредбе на енглеском
језику, под називом English Evening No.5 - адаптација текста, режија, израда костима и
реквизита, музика и звукови за потребе представе, као и у увежбавање текста са
глумцима.
Редовно вођење дневне и месечне статистике коришћења књижног фонда, помоћ
ученицима у проналажењу адекватне литературе, допуна књижног фонда, вођење
дневне статистике коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
ЈАНУАР и ФЕБРУАР
У току јануара приступило се даљем раду на сређивању библиотеке.
Израђен је списак редовних и ванредних ученика који треба да регулишу обавезе према
школској библиотеци до краја 1. полугодишта.
Обележавање годишњице рођења Џона Роналда Руела Толкина.
Рад са ученицима на коришћењу књижног фонда, рад на оштећеним књигама, вођење
статистике коришћења књижног фонда, као и дневне статистике коришћења простора
и наставних средстава у библиотеци.
БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Ивана Вујчић, проф. енглеског језика
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА И АКТИВА

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Датум: 8.2.2020.
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
НАСТАВНИКА САОБРАЋАЈНЕ И МАШИНСКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА
за школску 2019/2020. годину
Чланови стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници: Динић
Анита, Стевић Владислава, Јовић Владета, Миленковић Јелена, Станојевић Мирослав,
Тасић Горан, Јовић Злата, Милосављевић Никола, Пантић Марко, Пауновић Влада и
Добросављевић Љупка.
Чланови стручног већа машинске групе предмета су Премовић Марија и Богдановић
Драган.
Остали чланови су: наставници практичне наставе Ђорђевић Драган, Милановић
Ненад, Пајић Драгана, Мартиновић Горан и Стојадиновић Дејан, наставници
саобраћајне психологије Голубовић Марина и Бабејић Тања.
У наредној табели дат је приказ реализованих активности у првом полугодишту према
плану за школску 2019/2020. годину.
Активности
✓

Усвајање плана рада за
наредну школску годину

✓

Одређивање термина за
полагање теоријског испита за
возаче Б категорије за школску
2019/2020. годину
Одређивање термина за
полагање теоријског испита за
возаче Ц категорије за
школску 2019/2020. годину

✓

✓



Носиоци
активности

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

Септембар
2019.

Да.

/

Да.

/

Не.

Организација таквог
вида посете је
захтевала велико
ангажовање
наставника и било је
немогуће ускладити
слободне термине.

Подела награда члановима
актива који су припремали
ученике за Републичко
такмичење.

Посета националној возачкој
академији – НАВАК.

Наставници
саобраћајне
групе предмета

Октобар
2019.
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✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

Анализа успеха ученика на
крају првог класификационог
периода;
Израда плана допунске наставе
у циљу побољшања успеха
ученика;
Идентификација ученика за
предстојеће Републичко
такмичење саобраћајних
школа;
Упознавање са изменама у
Правилнику Републичког
такмичења саобраћајних
школа Србије;
Информисање Стручног већа о
пилотирању завршног испита
за одабране стручне профиле у
трајању од 3 године које
одређује Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја.
Припрема ученика за учешће
на Републичком такмичењу
саобраћајних школа (теоријски
део)
Предлог плана уписа за
школску 2019/2020. годину.
Припрема питања и тема за
матурски испит.
Анализа реализације
практичне наставе.
Анализа планираних и
реализованих активности
Стручног већа у претходном
полугодишту.
Анализа успеха ученика из
предмета саобраћајне и
машинске струке у
претходном полугодишту.
Анализа ефеката одржавања
допунске наставе у циљу
побољшања успеха ученика.
Информисање чланова
Стручног већа о новим
дешавањима у просвети
(полагање државне матуре за
генерацију ученика која је
средњу школу уписала 2017.
године).

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Новембар
2019.

Да.

/

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Децембар
2019.

Да.

/

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Јануар 2020.

Да.

/

На првој седници већа су једногласно усвојени извештај о раду већа у претходној
школској години и план рада за наредну школску годину. Сачињен је план извођења
блок наставе. Формиране су комисије и одређени термини полагања ванредних и
специјалистичких испита. За председника Стручног већа саобраћајне и машинске
групе предмета је изабрана је Јелена Миленковић.
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На другој седници једногласно је усвојен план рада актива за школску 2019/2020.
годину. Такође су усвојени предлози комисија за ванредне и специјалистичке, а затим
су одређени и термини за полагање теоријског дела возачког испита Б и Ц категорије.
На трећој седници је договорено да ће се у оквиру Дана школе председнику стручног
већа саобраћајне и машинске групе предмета уручити „Похвала за постигнуте изузетне
резултате на Републичком такмичењу саобраћајних школа Републике Србије“, у име
свих наставника и инструктора који су учествовали у припреми ученика, као и да ће за
добитника награде за Дан просветних радника у име стручног већа саобраћајне и
машинске групе предмета бити предложен наставник Владета Јовић. Такође је
константовано да се због немогућности усклађивања термина са НАВАК-ом одустане
од посете њима.
На четвртој седници анализиран је успех ученика на крају првог класификационог
периода и сачињен је план допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика.
Договорено је да ће припрему ученика за Републичко такмичење које се одржава у
Нишу 2020. године вршити следећи наставници: Мирослав Станојевић, Никола
Милосављевић, Злата Јовић и Марко Пантић, уз стручну помоћ осталих чланова
стручног већа саобраћајне групе предмета. Ученицима четвртог и трећег разреда ће
бити подељен материјал за припрему такмичења и одлучено је да се на почетку другог
полугодишта обави тестирање и избор ученика који ће представљати нашу школу на
такмичењу. Такође је договорено да ће председник стручног већа бити задужен за
праћење евентуалних измена Правилника Републичког такмичења саобраћајних школа
Србије. Веће је на крају информисано о томе да се пилотирање завршног испита за
одабране стручне профиле у трајању од 3 године које одређује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја одлаже за наредну школску годину, као што је и директор
саопштио на седници наставничког већа.
На петој седници су наставници који су задужени за припрему ученика за Републичко
такмичење у кратким цртама саопштили како теку почетне припреме теоријског дела
такмичења, а затим 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. Предлог да план уписа остане
исти као и претходних година једногласно је усвојен.
На шестој седници констатовано је да је стручно веће у претходном периоду
реализовало већи део својих планираних активности, а затим је анализиран успех из
предмета саобраћајне и машинске струке, као и ефекти одржавања допунске наставе,
уз предлог мера за побољшање истих. Такође је коментарисана примена закона о
средњем образовању и васпитању и увођење полагања државне матуре за генерацију
ученика која је средњу школу уписала 2017. године. Председник стручног већа је
члановима представио нове правилнике о завршним и матурским испитима за возаче
моторних возила и техничаре друмског саобраћаја.

Председник стручног већа
Јелена Миленковић
3

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА АКТИВА ЕЛЕКТРО
СТРУКЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2019. год. ДО 31.01.2020. 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 03. 09.2019. године, на којем је утврђен план
активности за школску 2019/2020. 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.
5. 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.
6. 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. Планиране посете нису остварене 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.
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.
3. Током редовних контаката директора и представника Министарства никакве нове
информације нисмо добили, осим оних које су на самом почетку прослеђене, а везано за
опште напомене о новим плановима за образовни профил који мења назив у Сервисер за
расхладне уређаје.
4. Посета није остварена јер није било могуће организовати због немогућности комуникације
са особама задуженим за посете школа (не одговарају на мејлове).
5. Реализација планираних угледних и огледних часова није остварена. Активности у раду
Тимова за подршку ученицима и Тиму за заштиту од насиља су у овом периоду имале
већи приоритет. Такође због дужег боловања једног члана, организована је замена
његових часова. Због тога је и обим посла чланова актива био у одређеној мери повећан
као и њихова задужења, што је делимично разлог неиспуњавања тачке 5.
План актива за месец новембар је рализован , осим у тачки 3. и 5.из разлога који 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. Обзиром да се следеће године предвиђа упис постојећег
образовног профила, са измењеним плановима при чему немамо довољно информација о
томе да ли се и други образовни профили мењају од следеће школске године, у циљу
успешног попуњавања места дат је предлог да једно одељење буде аутоелектричара (30
ученика) и друго комбиновано Електроинсталатер/Сервисер за расхладну технику (30
ученика).
3. Реализација планираних угледних и огледних часова није у овом месецу остварена из
разлога који су исти као и прошлог месеца и додатних активности чак три члана актива (
М. Обреновић, О. Филиповић и Т. Глигоријевић) на изради ВЕТ пројеката у оквиру
Еразмус+ програма, за који је конкурс био у току, а рок за пријаву пројекта је 5. фебруара
(померен касније за 11. фебруар).
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, а самим тим није било потребе за
реализацијом тачке 5.
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 , али
обзиром на његово дуже одсуство, тај извештај ће бити уврштен у школске полугодишње
извештаје али се не очекују значајније активности ове секције.
План за јануар је испуњен.
Препорука на основу извештаја за први период је да се интензивира сарадња са
Заједницом Електротехничких школа, реализују угледни и огледни часови и прикупе
информације о новим плановима за измењени образовни профил, који од септембра
следеће школске године улази у редовну наставу. Ово се очекује у другом
полугодишту у оквиру дисеминације резултата пројекта Еразмус+ програма у којем
наша школа учествује ове школске године под називом Савремени трендови у
образовању

Политехничка школа
Пожаревац
датум: 18.02.2020. године
дел. број: _____

III СЕДНИЦА АКТИВА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. години
Дневни ред:
I. Извештај актива о реализацији плана и програма за прво полугодиште у
школској 2019/2020. години;
II. Самовредновање;
III. Разно.
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.
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 стоном
тенису, и нису остварили запажене резултате.

Новембар – децембар
-

Организован школски турнир у кошарци.
Ученици наше школе су учествовали на градском такмичењу у футсалу, и
нису остварили запажене резултате.

Јануар
-

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта.
Урађена је припема школског турнира у стоном тенису.

II
-

Договорене су активности из области самовредновања – професори ће обићи
један другоме час (уз попуњен образац за праћење часа).
Одређено је да професор Никола Шојановић одржи час на коме ће бити
позван професор Иван Наумовић, стручни сарадник и директор школе, а све
у циљу решавања домаћег задатка задатог на обуци из области
самовредновања одржане 13.02.2020. године.

III
-

Набављена су два нова доскочишта (стари дотрајали и расходовани).
Направљен списак потребних средстава и опреме (лопте и спортски
реквизити) за набавку и предати руководству школе.

Председник актива:
Проф. Шојановић Никола
______________________

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА
МАТЕМАТИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

МЕСЕЦ

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО
(ВРЕМЕ И НАЧИН)

1) Упућивање ученика на одабране
уџбенике, збирке и наставна
средства ;
2) Израда плана стручног
усавршавања – учешће на
семинарима
3) Израда годишњих и оперативних
планова за школску 2019/2020.
годину
4) Иницијално тестирање ученика по
одељењима
5) Анализа резултата иницијалних
тестова
6)Утврђивање распореда пимених
вежби
X
1) Индентификација ученика за
додатну и допунску наставу ;
3) Започинање са радом математичке
секције чији су чланови
индентификовани након спроведене
анкете о избору слободних и
ваннаставних активности .
XI и 1)Анализа успеха из математике на
XII
првом тромесечју по одељењима
2) Утврђивање корелације садржаја
предмета из области стручног већа;

1) На уводном часу у
сваком одељењу
2) На састанку
стручног већа 4.9.2019.
3) До 5.9.2019.
индивидуално
4) До 15.9.2019.
5) До 22.9.2019.
6) Реализовано до
30.8.2019.

1) Успех ученика на крају првог
полугодишта ;
2) Стручно усавршавање
наставника, екстерни семинари
3) Држање огледних часова и
предавања
Подносилац извештаја:

1)Реализовано на
седници одељењских
већа 30.1.2020.
2) Реализовано током
јануара и фебруара

IX

I

НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
(РАЗЛОГ)

1) Реализовано до
1.10.2019.
3) Реализација започета
након састанка
стручног већа
9.10.2019.
1)и 2) Реализовано на
састанку стручног већа
13.11.2019.

Председник стручног већа за математику, Бранислав Стојановић

3) Одложено за
друго
полугидиште

Политехничка школа
Пожаревац

Полугодишњи извештај о реализацији годишњег плана рада стручног
већа из области природних наука, школске 2019/2020

Август

На првом састанку нашег актива, председник стручног актива природних наука,
Татјана Ранђеловић, поднела је извештај о раду председника за школску 2018/2019.
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 2019/2020. 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 2019/2020. 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, комбинација два уџбеника, јер и даље не постоји нови уџбеник који обухвата
цело градиво једног разреда. Наставни план и програм за саобраћајну струку је
промењен у јуну 2018. године. 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. Примена хемијских појмова је у корелацији са
појмовима из биологије и екологије. 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 2,40 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 2019/2020.
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. Наставник Татјана Ранђеловић
је савладала обуку програма стручног усавршавања Школа-добро место за рад: радноправни положај, права и обавезе запослених у образовању (165) у Параћину. У периоду
од месец дана, септембар-октобар Татјана Ранђеловић је савладала обуку програма on
line „Web 2.0 алати и технологије у образовању“.
Новембар
На састанку стручног већа после првог класификационог 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. Оба семинара сам презентована у оквиру стручног актива.
Наставник Татјана Ранђеловић присуствовала је презентацији за Erazmus, која је
презентована у библиотеци школе. Известила сам стручно веће на заједничком
састанку о свему што сам чула на презентацији. 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 и изостајање из школе веома велико.
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
25 недовољних оцена 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

Тема

Организатор

Време и место
одржавања

Татјана
Ранђеловић

Семинар – Школа-добро
место за рад: радноправни положај, права и
обавезе запослених у
образовању (165)

Синдикат образовања
Србије, Београд,
Дечанска 14/VI

19.10.2019.

Удружење професора
информатике СрбијеНови Сад

14.09.2019.12.10.2019.

Друштво психолога
Србије, Београд

23-24.11.2019.

Удружење професора
информатике СрбијеНови Сад

17.09. – 17.10. 2019.

Хотел „Петрус“
Параћин

Трајање

1 дан
(8 сати)

К.Б. 1362 (К4,П4)
Семинар – Web 2.0 алати
и технологије у
образовању

4 недеља
(26 сати)

електронски

К.Б. 306 (К2,П1)
Семинар – Рад са тешким
родитељима
К.Б. 139 (К4, П4)
1.

Мерима
Ристић

Семинар - Web 2.0 алати
и технологије у
образовању

16 сати

Политехничка
школа Пожаревац

електронски

4 недеље
(26 сати)

К.Б. 306 (К2,П1)

Табела 1. Табела досадашњих сакупљених сати стручног усавршавања ван установе чланова
стручног већа природних наука у школској 2019/2020. години.

1. састанак

2. састанак

3. састанак

4. састанак

Ранђеловић
Татјана

+

+

+

+

Ристић Мерима

+

+

+

+

Прибаковић
Мирјана

+

+

+

+

Табела 1. Присутност чланова стручног већа састанцима већа у првом полугодишту школске
2019/2020. године.

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 2019/2020. године

Наставни предмет - одељење - предметни наставник

свега
ученика

средња
оцена

ФИЗИКА - први разред (I1, I2, I3, I4, I5) – Мирјана Прибаковић

141

2,28

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - трећи разред (III2) Мерима Ристић

24

2,35

БИОЛОГИЈА - први разред ( I4, I5) - Мерима Ристић

62

3,08

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - први разред (I1, I3) Мерима Ристић

51

2,44

ХЕМИЈА - први разред (I1, I4, I5) - Татјана Ранђеловић

82

2,61

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА - први разред (I3) - Татјана Ранђеловић

31

2,67

Табела 2. Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године.

У Пожаревцу,
17.2.2020.

Председник стручног већа : Татјана Ранђеловић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2019/20.

У складу са планом и програмом рада Стручног већа уметности, током септембра и
октобра месеца извршена је селекција надарених ученика за хор и ликовну секцију.
Одабрани ученици узели су учешће у раду хора и ликовне секције. Почетком септембра
започето је осликавање дворишног зида у оквиру ликовног стваралаштва средњих
стручних школа на којој је учествовало осам ученика. Мурали су завршени до краја
септебра, а поводом Дана школе организована је и изложба слика поменутих ученика.
Током новембра настављен је рад ликовне секције и хора, организована посета
музеју, Савременој галерији .
Децембра месеца започета је припрема за обележавање школске славе Светог Саве.
Јануара је реализована изложба поводом Светосавске академије . Хор школе
такођер је узео учешће у истој. Изабран је и најбољи рад на нивоу школе који је продат на
аукцији за хуманитарне сврхе.

Председник Стручног већа уметности:
Докмановић Татјана

Извештај о раду стручног већа професора језика за 2019-2020

Септембар

Реализоване су готово све планиране активности. Извршена је идентификација ученика
за драмску и рецитаторску секцију.Обављене су припреме за Дан школе и започела је
припрема Вечери енглеског језика. Договорено је да се Вече енглеског одржи у првој
попловини 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. Направљен је распоред допунске и додатне наставе.

Октобар

Изведен је програм за Дан школе. Део ученика је са професорима ишао организовано
на Сајам књига у Београд. Наши ученици су били саставни део програма Сајма књига и
тамо су извели 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, као што је праћење и помоћ ученицима са
проблемима у развоју. 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. Није се
ишло на Стиховизију у Смедереву јер није било заинтересованих ученика.

Децембар

Одржано је Вече енглеског језика, као и ранијих година, наишло је на изузетно 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). Почеле су припреме за такмичење из књижевности,
као и за наступ на Фестивалу младих, и Књижевну олимпијаду.

Јануар

Реализоване су готово све планиране активности. Наставници српског језика су били на
зимском семинару који се одржао на Филолошком факултету у Београду. Успешно су
обављене припреме за Светосавску академију. План допунских часова за ученике који
имају слабе оцене је реализован. Анализиран је успех ученика на крају првог
полугодишта. Није било заинтересованих ученика за такмичење рецитатора. Наша
школа није ове године учествовала на ЗИП – ЗОП фестивалу у организацији Центра за
културу (током зимског распуста) јер се концепцијски нисмо уклопили. Такође,
обављена је припрема ученика за такмичење из књижевности. Договорене су обавезе
наставника везаних за HIPPO такмичење.
Председник већа
Владимир Милосављевић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ 2019/20
Август
1. састанак одржан је 27. августа са следећим дневним редом:
Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
1. Усвајање извештаја за шклоску 2018/19. и плана рада за школску 2019/20.
2. Усвајање предлога председника стручног већа за школску 2019/20.
3. Подела активности између чланова Стручног већа.
4. Формирање секција
1. Чланови стручног већа су усвојили извештај о раду за претходну и план за наредну
школску годину.
2. За председника стручног већа за школску 2019/20. је предложен наставник Владан
Јовановић. Сви чланови већа су подржали предлог.
3. Чланови већа су међусобно поделили следеће активности: узимање учешћа
на такмичењима која се буду организовала из области њихових предмета, планирање и
одржавање активности са ученицима из области њихових предмета, планирање и
одржавање угледних часова.
4. Формирање секција је предвиђено за наредни месец, јер је прво потребно извршити
анкетирање ученика.
Септембар
2. састанак одржан је 24. септембра са следећим дневним редом:
1. Формирање секција
1. Није дошло до формирања секција јер је након увида у резултате анкетирања
ученика за рад у секцијама из области предмета друштвених наука утврђено да
није било довољно заинтересованих ученика.
Октобар
3. састанак одржан је 22. октобра са следећим дневним редом:

1. Текућа питања
Констатовано је да нема проблема што се тиче реализације наставних планова и

1.

програма и да се све одвија по плану и програму.
Планиране активности: посета цркви.
Носилац активности: наставник веронауке.
Активност је реализована. Наставник веронауке је томо овог месеца водио ученике
више разреда у посету цркви.
Новембар
4. састанак стручног већа одржан је 26. новембра са следећим тачкама дневног
реда:
1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду
школске 2019/2020 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово
отклањање.
1. Као и претходне школске године, има ученика са недовољним оценама на првом
класификационом периоду. Допунска настава се редовно одржава, али је слабо
посећена. Ученици показују слабије интересовање. Једно од решења јесте веће
учешће у планираним ваннаставним активностима.
Планиране активности: посета градском музеју.
Носилац активности: наставник веронауке.
Планиране активности: истраживачки дан.
Носилац активности: наставник социологије.
Активност није у потпуности реализована због оправданог одсуства наставника.
Истраживачки тимови су спровели социлошка истраживања на нивоу одељења и
написали извештаје. Јавна презентација истраживачких радова ће бити одржана у
другом полугодишту текуће школске године.
Децембар
5. Састанак стручног већа одржан је 24.12. са следећим тачкама дневног реда:
1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања
као што су семинари, стручне екскурзије и друго.
1. Чланови већа су похађали планиране облике стручног усавршавања. Наставник
Слободанка Матић је у новембру похађала семинар „Разредни старешина, носилац
остваривања васпитне улоге у савременој школи“. Остали чланови већа ће учестовати
на планираним семинарима који ће се одржати у другом полугодишту.

Планиране активности: социолошки биоскоп.
Носилац активности: наставник социологије.
Активност није реализована због оправданог одсуства наставника у периоду
припремања бисокопа. У случају заинтересованости ученика за припрему социолошког
биоскопа, активност ће се реализовати у другом полугодишту.
Планиране активности: посета Градској галерији.
Носилац активности: наставник историје.
Активност је реализована. Ученици првог разреда су заједно са наставником историје
посетили два пута изложбу „Школство у Пожаревцу у време окупације 1941-1944“. у
Градској Галерији.

2020.
Јануар
6. састанак стручног већа са одржан је 28. јануара са следећим тачкама дневног
реда:
1. Разматрање успеха ученика у протеклом периоду школске 2019/2020 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.
2. Планирање и одржавање угледних часова.
1. Закључено је да је успех ученика и даље није задовољавајући. Ученици су
незаинтересовани за рад, има негативних оцена највише у првом и трећем разреду.
Ученици нередовно похађају допунску наставу.
2. Наставник историје Милош Бранковић почетком другог полугодишта планира
одржавање угледног часа у првом разреду заједно са наставницом српског језика и
књижевности Даницом Максимовић.

Председник Стручног већа друштвених наука
Владан Јовановић.
11.02.2020.

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 15.02.2020.
Пожаревац

Извештај o раду Тима за самовредновање
за прво полугодиште школске 2019/2020. 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 IV1 и Дајана Бељић, ученица III5.
Тим је одржао пет састанака и урадио следеће:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
•

Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2018/2019. шк.годину.

•

Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.

•

Стручни сарадник је модификовала образац за припрему часа.

•

Урађена је активност „Утврдити да ли се Школски програм се заснива на
прописаним начелима за израду овог документа“.

•

Урађена је активност „Утврдити да ли су у изради Развојног плана установе
учествовале кључне циљне групе“.

•

Н.Милосављевић је учествовао у педагошко-инструктивном раду испред Тима и
посетио час географије.

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
•

Урађена је активност „Одредити динамику Селфи самовредновања и помоћне
чланове тима“ и координатор Селфи тима је наставник геограафије Тијана Илић.

•

Урађена је активност „Утврдити да ли садржај кључних школских докумената
одражава специфичности установе.“

•

Урађена је активност „Утврдити да ли се програмирање рада заснива на
аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе и да
ли се уважавају узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. “
Закључено је да је програмирање рада добро, осим што се у самим плановима
углавном не види на основу којих параметара су направљени.
Препорука је да се приликом анализе података у извештају јасно истакну ти
аналитичко-истраживачки закључци.

•

Урађена је активност „Утврдити да ли је годишњи план рада донет у складу са
школским програмом, развојним планом и годишњим календаром. “

•

Урађена је активност „ Утврдити да ли су у свим оперативним/акционим
плановима конкретизовани циљеви из развојног плана и школског програма. “

•

Стручни сарадник је направила нови образац за самоевалуацију часа за
наставнике.

•

Стручни сарадник је направила анкетни лист за евалуацију часа за ученике.

•

Анкета за шесту област није спроведена.

•

Н.Шојановић је учествовао у педагошко-инструктивном раду испред Тима и
посетио час устав и права грађана.

•

Марија П. и Тања Б. присуствовале радионици коју је организовала Школска
управа везано за екстерно вредновање.

ЈАНУАР:
•

Школа је изабрана да учествује у пројекту за припрему за наредни круг екстерног
вредновања и добила ментора Ивану Павловић , сарадник ЗВКОВ-а и саветникспољни сарадник ШУ Пожаревац. Чланови тима Тијана Г. и Тања Б. треба да
присуствују састанку у фебруару везаном за организацију рада са ментором.

Координатор Тима за самовредновање
Тијана Глигоријевић

Политехничка школа
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.
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 пет 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 шест састанка.
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 је у овом периоду одржао три састанка.
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

Политехничка школа
Пожаревац
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Израђен је акциони план рада;
-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу
идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима.
-информисање Савета родитеља о ИО;
-информисање Школског одбора о ИО;
-информисање Ученичког парламента о ИО;
-израда огласне табле у зборници са информацијама о ИО;
-редовно информисање наставника о ИО путем друштвених мрежа.
Нису реализоване следеће активности:
-сарадња са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и осмишљавање
заједничких акција; са Тимом за рад са осетљивим групама, јер за тим није било потребе, тј.
проблематика није то захтевала.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу
идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима;
-идентификација ученика којима је потребна додатна подршка након првог класификационог
периода,
-формирање Тимова за додатну подршку ученицима.
ЈАНУАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна подршка.

Тим чине: Тања Бабејић, психолог школе, координатор Тима;
Данијела Павић, проф. електро групе предмета;
Маја Кондић, проф. енглеског језика и
одељењски старешина ученика коме је потребна додатна подршка.

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Датум: 8.2.2020.
Пожаревац

Извештај тима за слободне и ваннаставне активности
ученика за прво полугдиште школске 2019/2020.
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 2019/2020. годину.
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

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

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Септембар/
октобар
2019.

Извештај након спроведене анкете

Објављивање термина одржавања
изабраних слободних и
ваннаставних активности,
објављивање спискова ученика
распоређених по изабраним
секцијама
Састанак представника Тима са
Ђачким праламентом ради
остваривања сарадње, односно
укључивања ученика у рад Тима
Припрема упитника и спровођење
евалуације рада постојећих
секција.

Да ли је
реализовано?
Да (вође
секција су
анкетирале
ученике, а не
тим).

Разлог
нереализације

/
Сваки од вођа секција
је направио списак
ученика који су
заинтересовани за
секцију коју води и
нису писали извештај
о томе.
Професори који воде
одређене секције
лично су договарали
термине са ученицима
који су одабрали ту
секцију.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Октобар
2019.

Не.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Октобар
2019.

Не.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Октобар
2019.

Да.

/

Не.

Тим није на време
припремио
евалуационе
ушитнике, па је
активност
премештена за друго
полугодиште.

Тим за слободне
и ваннаставне
активности

Децембар
2019.

1

Анкетирање ученика свих разреда извршено је у септембру на тај начин што су сви
наставници који воде одређене секције лично анкетирали ученике о заинтересованости
за те секције, па је на тај начин избегнуто увођење или исказивање жеља за секцијама
које наставници нису у могућности заиста и да реализују у условима којима
располажу.
Тим је претходних година имао проблема у прикупљању података од појединих
наставника који воде одређене секције, па је одлучено да ће се термини одржавања
секција одређивати интерно, у оквиру сваке секције, договором наставника и ученика.
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 друго полугодиште шк. 2019/2020. године, где ће се анализирати рад секција
из текуће школске године.
У прилогу су и извештаји рада секција које је Тим добио на е-mail адресу. Остали
извештаји или нису написани или су предати директору лично.

2

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОД.

Име и презиме
наставника:

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

Назив активности

Датум одржавања
активности

Дружење са писцем у библиотеци
Ученици наше школе посетили су Народну
библиотеку "Илија М. Петровић" Пожаревац, 3.
октобра. Имали су прилику да се друже са
Урошем Петровићем, писцем за децу и младе, да
учествују у занимљивој радионици и да се
упознају са делима овог писца.

3.10.2019.

Дан школе
У оквиру програма прославе 29. рођендана
Политехничке школе, наставница ликовног,
Татјана Докмановић је окупила садашње и
доскорашње ученике средњих стручних школа са
територије Пожаревца који су осликали зид
школског дворишта. Учесници ликовне колоније:
Јелена Милисављевић (студент медицине), Коста
Грујић (студент медицине), Ивана Цанић
(студент модног дизајна), Теодора Денчић
(студент психологије), Даница Цокић (ученица
Медицинске школе), Невена Живановић (студент
менаџмента), Лазар Петровић (будући студент

7.10.2019.

ликовне академије), Душан Антонијевић (будући
студент ликовне академије).
Такође, у оквиру програма обележавања Дана
школе драмска секција извела је комад Кијавица,
Бранислава Нушића. Музичка секција наше
школе припремила је пригодан програм.
Наступ на Београдском сајму књига
У суботу, 26. октобра 2019.г., у оквиру
Фестивала стваралаштва младих на 64.
Међународном београдском сајму књига,
драмска секција наше школе представила се
једночинком Кијавица, према тексту Бранислава
Нушића. Овај програм обогаћен је музичким
тачкама које је припремила музичка секција.

26.10.2019.

Хуманитарни концерт
На хуманитарном концерту у организацији
Ученичких парламената средњих школа
Пожаревца и Костолца, одржаном у уторак, 19.
новембра, Политехничку школу представљале су
Милица Богдановић, Анастасија Марјановић и
Невена Ђорђевић, ученице трећег разреда.
Захваљујемо се свима који су учествовали у
реализацији и свима који су својим прилогом
помогли осмогодишњем Милији Милановићу.

19.11.2019.

Вече енглеског језика и британске културе
У уторак, 24. децембра 2019. године, у холу
Политехничке школе одржана је пета 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.

24.12.2019.

Додела новогодишњих пакетића
У оквиру свечаности доделе новогодишњих
пакетића у нашој школи изведена је представа за
децу. Представу Лева и десна новогодишња
чарапа, према тексту Радмиле Кнежевић
припремили су чланови драмске секције.

25.12.2019.

Градска светосавска академија
Ученице Дијана Пртењак и Кристина
Стојадиновић припремиле су дуетску тачку
Заспо Јанко и Месечина за градску Светосавску
академију. Нажалост, због болести једне од
ученица, нису наступиле.

26.1.2020.

Приредба за обележавање школске славе – Св.
Сава

27.1.2020.

Припрема позоришне представе Немам да платим
и нећу да платим

новембар 2019 –
мај 2020.

Координатор Тима за културну активност школе
Јелена Стевић

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

НАЗИВ СЕМИНАРА

БРОЈ У
КАТАЛОГУ

Ивана Вујчић

Рад са тешким родитељима
Да друг буде друг
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима

Биљана Пајић Чавић
Марко Пантић
Маја Кондић
Владимир
Милосављевић
Данијела Павић
Марија Премовић
Јелена Стевић
Злата Јовић
Тања Бабејић

Никола
Милосављевић
Мирослав Станојевић
Тања Докмановић
Оливера Филиповић

Тијана Глигоријевић

Татјана Ранђеловић

Рад са тешким родитељима
Трибина: Спољашње
вредновање установе
61. Републички зимски
семинар
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима
Трибина: Спољашње
вредновање установе
Трибина: Насиље у школи-чија
одговорност
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима
Wеб 2.0 алати и технологије у
образовању
Рад са тешким родитељима
Радионица за писање КА1
пројеката мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким родитељима
Радионица за писање КА1
пројеката мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким родитељима
ШКОЛА-добро место за
рад:радно-правни
положај,права и обавезе
запослених у образовању
Wеб 2.0 алати и технологије у
образовању

БРОЈ
ПОЕНА

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

139
103
139
139
139
139

КОМП
ЕТЕНЦ
ИЈА
К4
К4
К4
К4
К4
К4

16
8
16
16
16
16

23-24.11.2019.
27.8.2019.
23-24.11.2019.
23-24.11.2019.
23-24.11.2019.
23-24.11.2019.

139

К4

16
1

23-24.11.2019.
12.12.2019.

833

К1

24

07.-09.02.2019.

139
139

К4
К4

16
16
1

23-24.11.2019
23-24.11.2019
12.12.2019.

1

09.10.2019.

ЗУОВ 17184/2019од
22.10.2019

ЗУОВ 17184/2019од
22.10.2019

139

К4

16

23-24.11.2019

139
306

К4
К2

16
26

23-24.11.2019
14.9.-12.10.2019.

139

К4

16
4

23-24.11.2019

139

К4

16
4

23-24.11.2019

139
165

К4
К4

16
8

23-24.11.2019
19.10.2019.

306

К2

26

14.9.-12.10.2019.

Jeлена миленковић

Зорица Гошев
Милица Обреновић

Даница Максимовић

Звездана Митровић
Лидија Чаловић
Марина Голубовић

Рад са тешким родитељима
Радионица за писање КА1
пројеката мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким родитељима
Конференција у организацији
фондације Темпус:
Модућности примене ECVETа у
Србији: Како до признавања
исхода учења стечених у
иностранству
Рад са тешким родитељима
61. Републички зимски
семинар
Програм обуке нставника за
реализацију наставе
орјентисане ка исходима
учења
61. Републички зимски
семинар
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима

139

К4

16
4

23-24.11.2019
12.12.2019.

139

К4

16
4

23-24.11.2019
13.12.2019.

139
833

К4
К1

16
24

23-24.11.2019
07.-09.02.2019.

1784

К4

24

29.6.2019.

833

К1

24

07.-09.02.2019.

139
139

К4
К4

16
16

23-24.11.2019
23-24.11.2019

Координатор тима за стручно усавршавање
Милица Обреновић, дипл.инж.електротехнике

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА
ПЕРИОД СЕПТЕМБАР/ЈАНУАР ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Септембар
Тим за каријерно вођење и саветовање и ове школске године ради у следећем
саставу:
1.Оливера Филиповић (координатор)
2. Владислава Стевић (боловање)
3. Ивана Вујчић
4. Сања Љубомировић
5. Марко Пантић
На првом састанку ове школске године, договорене су неке активности и задужења
чланова, а у складу са планом за ову школску годину. Оливера Филиповић је обишла
часове одељенског старешине свих завршних разреда и упознала ученике са предстојећим
активностима Тима. Да би се што ефикасније спроводиле ове активности, планирано је
анкетирање ученика (анкета, као и резултати анкете су у додатку извештаја за септембар
месец), што је ученицима такође објашњено. Акценат је на мотивацији и подршци
ученицима да што самосталније истражују, анализирају и одлучују о својој будућој
каријери, било да се ради о избору занимања или наставку школовања.
На свако ученичко питање о даљем образовању и/или каријери договорено је да
сваки члан тима може и самостално, уколико зна да одговори ученику, најбоље одмах, или
да се консултује са осталим члановима тима, а по потреби и са осталим колегама, на
интернету, у националној служби запошљавања и др. и да да ученику најисцрпнији
одговор што пре.
Сања Љубомировић је задужена за обраду података из анкете, Да би се добили
подаци у процентима о заинтересованости ученика за поједине активности што би као
резултат дало бољи и реалнији распоред активности.
Ивана Вујчић је задужена да у току школске године организује неколико
радионица на тему каријерног саветовања, користећи званични каталог за КВиС и своје
претходно искуство професора грађанског васпитања.
Марко Пантић ће у току школске године организовати посете наших бивших
ученика са факултета и школа за које наши матуранти покажу највише интересовања.
За прикупљање података о наставку школовања и напретку наших ученика након
завршене средње школе и активности посете Сајмовима, биће задужени сви чланови Тима
у сарадњи са разредним старешинама.
Фејсбук страница биће редовно ажурирана са циљем да ученицима пружи
потребне и актуелне информације.
План за септембар је у потпуности испуњен.

Додатак
Сајам запошљавања у Београду
(ученици сносе трошкове путовања и
улазнице)
Сајам високог образовања у
Београду( ученици сносе трошкове
путовања и улазнице)
Тестирање у Заводу за
запошљавање у Пожаревцу
Присуствовање радионицама на
тему каријерног информисања,
саветовања и планирања ( до 2 у току
школске године)
Наведите факултете или високе
школе о којима бисте желели да вас
информишу бивши ученици наше
школе
Наведите факултете или високе
школе о којима бисте желели да будете
информисани на страници Тима за
КВиС ( конкурси и остале информације)

Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
1.
2.
3.

Октобар
На основу урађене анкете, направљена је анализа чији су резултати начелно приказани на
следећим дијаграмима.

Заинтересованост ученика за поједине планиране
активности Тима
30
25
20
15
10
5
0
Присуствовање сајму Посета сајму високог
ззапошљавања
обтразовања у
Београду

Присуство
радионицама

Тестирање у заводу за
запошљавање

Заинтересованост ученика за поједине факултете и
школе
Саобраћајни факултет
3

3
Криминалистичко полицијска
академија

4
4

Висока струковна школа у Крагујевцу
28
Машински факултет

5

Електротехнички факултет
ДИФ
12
Филолишки факултет
15

остали факултети

Ови резултати указују на незаинтересованост посете ученика Сајмовима у
Београду, највероватније из финансијских разлога, али ученици неће бити оштећени и
ускраћени јер ће се Сајам високог образовања као и сваке године организовати и у
Пожаревцу. О Сајму запошљавања ће такође ученици бити благовремено обавештени.
Такође, на основу резултата закључује се иначе низак ниво заинтересованости ученика за
планирање своје каријере, као и самосталног истраживања и одлучивања.То нам је указало
на потребу организовања радионица и тестирања.
У току октобра, страница Тима за каријерно вођење је ажурирана и заинтересовани
ученици су могли наћи много информација, као што су питања каријере, планирања
каријере, начину одлучивања, а све то је представљено кроз интернет странице и објаве
Центара за развој каријере као што су БОШ (београдска отворена школа) или
Euroguidance (национални центар европске мреже за развој каријере).
У овом месецу остварена је и сарадња са удружењем за младе „Urban Stream“, која
ће у оквиру свог пројекта који има за циљ повећање запошљивости младих жена из
руралних средина организовати обуку из каријерног саветовања и вођења. Ова обука
обухвата неколико сетова радионица, једном недељно у трајању од 8-10 недеља. Циљна
група су ученице старости 15-16 година (први и други разред). Извршена је
идентификација учесника , при чему је радионице на крају похађало само две ученице до
краја активности, иако је првобитно било пријављено 4 ученице.Све ученице које
припадају овој циљној групи су биле благовремено и детаљно обавештене, дата је
могућност и време да се и родитељи упознају са планираним активностима. Закључак

Тима је да је одзив слаб, много слабији него прошле године за сличне активности исте ове
организације.
План за октобар је испуњен.
Препорука је да се у току школске године испитају разлози слабог одзива за
радионице које обављају компетентна лица и које су по процени Тима, корисне за
ученике.
Новембар
Током овог месеца настављена је реализација пројекта удружења за младе „Urban
Stream“ која се одвијала у просторијама градске МЗ и у договореним терминима.
Фејсбук страница је пружила ученицима информацију и могућност заказивања
индивидуалног саветовања на тему „ Шта да радим после матуре?“ у организацији
Фондације Темпус-Еурогуиданце центра. За ученике који нису из Београда, дата је
могућност заказивања и консултација преко скајпа.
План за новембар је испуњен.
Децембар/јануар
У децембру су ученици завршних разреда имали прилику да посете Сајам Високог
образовања, који је био одржан у петак, 13. децембра 2019. године у просторијама
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу. Ученици завршних разреда четворогодишњег
образовања ишли су у пратњи професора Николе Милосављевића, док су ученици осталих
завршних разреда као и сви заинтересовани могли ићи самостално, јер у то време нису
имали наставу.Посета је организована у договору са предметним професорима,али на
жалост, ученици једног одељења завршног разреда нису могли да иду због заказаних
писмених провера.
Током овог месеца такође, настављена је реализација пројекта удружењем за младе
„Urban Stream“ По завршеној обуци ученици су добили одговарајуће сертификате. План
за овај период је испуњен.
План за децембар је испуњен.
Препорука је да се обаве разговори са предметним наставницима и укаже
потреба на већи степен сарадње са Тимом за каријерно вођење и саветовање у
погледу флексибилности термина за неке активности које су фиксне и ограниченог
трајања а не могу се поновити (као нпр. Сајам високог образовања).
Од активности које су планиране за целу школску годину а нису обављене у првом
полугодишту остају за друго полугодиште
• сарадња Националном са службом за запошљавање
• организовање радионица и
• посете бивших ученика наше школе

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ
14.2.2020. год.

Полугодишњи извештај о раду Ритмичке секције у школској 2019/2020.
години
Ритмичка секција Политехничке школе, од свог настанка 2014/2015. године,
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, октобар, новембар
Анализиран је текст на коме ради драмска секција и сагледане су могућности
за убацивање у драму плесних нумера, нпр. почетне кореографије, у којој ће се
ликови представити публици, или завршне, у којој ће се глумци поздравити са
публиком.
На аудицији за приредбу поводом Дана школе није било ученика
заинтересованих за плес.
Што се тиче представе за Вече енглеског језика, није се јавила потреба за
убацивањем плесних нумера у исту.
Децембар, јануар и фебруар
Сарадња са драмском секцијом. Разговор о режији и ликовима, као и о потреби
за плесом у представи.

Наставник: Ивана Вујчић
1

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Датум: 8.2.2020.
Пожаревац

Извештај o раду саобраћајне секције у првом
полугодишту школске 2019/2020. године
Саобраћајну секцију воде професори саобраћајне групе предмета Никола
Милосављевић и Јелена Миленковић, уз стручну помоћ осталих чланова саобраћајног
актива.
Рад секције је првенствено заснован на реализовању активности везаних за различите
кампање из области безбедности саобраћаја, а све у организацији Агенције за
безбедност саобраћаја и Савета за безбедност саобраћаја града Пожаревца. Сходно
томе, план рада секције за шк. 2019/2020. годину везано за кампање не постоји, већ је
заснован на плану актуелних кампања АБС-а, који се доставља непосредно пред
почетак реализације активности.
Секција није спровела ниједну активност, с обзиром да Агенција за безбедност
саобраћаја није спроводила ниједну кампању на нивоу Града Пожаревца. Једине
активности које су спроведене везане су за објављивање фото и видео материјала на
facebook страници секције и идентификовање ученика који ће учествовати у оквиру
пројекта „Вршњачка едукација – безбедност младих у саобраћају“, за коју су
припремне активности тренутно стопиране, јер се још увек чека одговор Агенције за
безбедност саобраћаја, која је носилац пројекта, везано за измену презентације и
садржаја предавања.

Вође секције:
Никола Милосављевић
Јелена Миленковић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

Извештај o раду музичке секције на крају првог полугодишта школске
2019/2020. године
План активности за прво полугодиште и њихова реализација:
Активност

1.

2.

3.

Припрема Дана школе
У суботу, 26. октобра
2019.г., у оквиру
Фестивала
стваралаштва младих на
64. Међународном
београдском сајму књига,
драмска секција наше
школе представила се
једночинком Кијавица,
према тексту Бранислава
Нушића. Овај програм
обогаћен је музичким
тачкама које је
припремила музичка
секција.
На хуманитарном
концерту у организацији
Ученичких парламената
средњих школа
Пожаревца и Костолца,
одржаном у уторак, 19.
новембра, Политехничку
школу представљале су
Милица Богдановић,
Анастасија Марјановић и
Невена Ђорђевић, ученице
трећег разреда.

Носиоци
активности
Владимир
Милосављевић
и
Јелена Стевић

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

7.10.2019.

реализована
активност

Владимир
Милосављевић
и Јелена
Стевић

26.10.2019.

реализована
активност

Ивана Вујчић

19.11.2019.

реализована
активност

4.

Вече енглеског језика

Владимир
Милосављевић

24.12.2019.

5.

Савиндан – школска слава

Јелена Стевић

27.1.2020.

Разлог нереализације

реализована
активност
реализована
активност
Вође секције:
Владимир Милосављевић
Јелена Стевић

Извештај о раду информатичке секције

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 15.02.2020.
Пожаревац

Извештај o раду информатичке секције у првом
полугодишту школске 2019/2020. године
У септембру месецу је координатор тима за ваннаставне активности доставио списак
ученика који су се изјаснили да би учествовали у раду секције. Списак je имао само
неколико имена и ти ученици су рекли да ипак немају времена да се укључе у рад
секције.
Из тог разлога ове године настава секције неће бити реализована.
Реализатор секције:
Тијана Глигоријевић,
наставник рачунарства и информатике

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

Извештај o раду драмске секције у првом полугодишту школске
2019/2020. године
План активности за прво полугодиште и њихова реализација:
Активност

1.

Припрема Дана
школе

Учешће на
Фестивалу
стваралаштва младих
2. у оквиру Београдског
сајма књига,
Кијавица Бранислав
Нушић
Извођење представе
Две леве чарапе
према тексту Радмиле
Кнежевић. Представа
је изведена приликом
3. свечаности доделе
новогодишњих
пакетића деци
запослених у
Политехнишкој
школи.

Носиоци
Време
активности
реализације
Даница
Максимовић,
Звездана
7.10.2019.
Митровић,
Јелена
Стевић
Даница
Максимовић,
Ивана
Вујчић, Тања 26.10.2019.
Бабејић,
Јелена
Стевић

Јелена
Стевић, Тања 25.12.2019.
Бабејић

Даница
Максимовић,
Савиндан – школска
Звездана
4.
слава
Митровић,
Јелена
Стевић
Ивана
Приредба за Фестивал Вујчић, Тања
5.
младих
Бабејић,
Јелена

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

реализована
активност

реализована
активност

реализована
активност

27.1.2020.

реализована
активност

мај 2020.

приредба је у
припреми

новембар
2019 – мај
2020.

Стевић
Вође секције:
Тања Бабејић
Ивана Вујчић
Јелена Стевић

Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум:
Пожаревац

Извештај o раду секције eнглеског језика у првом
полугодишту школске 2019/2020. године

Наставници: Маја Кондић, Ивана Вујчић, Владимир Милосављевић
Ученици: Леа Спасић, Ђорђе Мирчић, Милан Миловановић, Никола
Миловановић,
Алекса Атанацковић, Јован Живковић, Мартин Голубовић, Алекса Стојановић, Катарина
Пурић, Александра Јанковић, Јована Трујић, Матеја Станковић, Ивана Пајкић, Вук
Костадиновић, Анастасија Марјановић, Невена Ђорђевић, Теодора Милошевић, Михајло
Митић, Александар Милиошевић, Игор Падурјан

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.

У септембру је секција била неактивна, зато што смо тражили погодан текст, који
бисмо могли да изведемо на Вечери енглеског језика као представу.
Окупљање и одабир појединаца за приредбу Вече енглеског језика обављено је
половином октобра. Током октобра, ученици су имали пробе.

Пробе су се наставиле и у новембру. Ове године нисмо учествовали на такмичењу
„Best in English“, због промењених пропозиција, односно зато што није више бесплатно за
учеснике и школе.
Вече енглеског језика је одржано 24.12.2019. године, од 18 часова, у холу Школе.
Ове године програм је био мало другачији од досадашњих издања, зато што је била само
једна дужа представа, употпуњена са две песме, које су изведене у сарадњи са музичком
секцијом школе. Током децембра ученици су упознати са такмичењима на којима могу да
учествују у јануару и фебруару 2020. године (KGL и HIPPO), и приступили смо припремама.
Пријављени ученици за KGL такмичење полагали су у просторијама школе језика Parlare, a
прелиминарна рунда међународног HIPPO такмичења ће се одржати у нашој школи
22.2.2020. године. Оба такмичења окупљају 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 KGL и HIPPO такмичење је настављено у јануару.
Прелиминарни круг KGL такмичења одржан је 25.1.2020. године. Других активности у
овом месецу није било.

