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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
На основу члана 62 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС
бр. 88/17) урађен је Годишњи план рада Политехничке школе. Разматран је и анализиран
на седницама Ученичког парламента, Наставничког већа (14.09.2021), Савета родитеља
(15.09.2021.), а разматран, анализиран и усвојен на седници Школског одбора, дана
15.09.2021. године.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину
обухвата следеће сегменте:
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
КАДРОВСКИ УСЛОВИ
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
- Извештај о раду Наставничког већа
- Извештај о раду Одељењских већа
- Извештај о раду стручних већа за области предмета
- Извештај о раду стручних актива
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- Извештај о раду Школског одбора
- Извештај о раду директора школе
- Извештај о раду секретара школе
- Извештај о раду Савета родитеља
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7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
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3.
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Председник Школског одобра
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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Tоком шк. 2020/2021. год. у школи су предузете мере за побољшање материјалнотехничких услова рада школе.
Све учионице, кабинети за стручне предмете електро и саобраћајне струке као и
радионице за извођење практичне наставе, фискултурна сала, свлачионице за ученике,
кабинет за професоре физичког васпитања, зборница, и све остале пратеће просторије за
административно-техничко особље су очишћене, орибане и спремне у здравственохигијенском контексту, за почетак рада у новој школској години.
Такође, у овој школској години реализован је пројекат реконструкције сале за
културне потребе.
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Кадровски услови током 2020/2021. год. у великој мери су пратили Годишњи
план рада школе.
Одступања од Годишњег плана у погледу кадровских услова:
Тијана Илић, наставник географије, престанак радног односа 13.5.2021.
Владета Јовић, наставник саобраћајне групе предмета, одлазак у пензију
3.12.2020.
- Марко Пантић, наставник саобраћајне групе предмета, престанак радног односа
14.3.2021.
- Влада Пауновић, наставник саобраћајне групе предмета, престанак радног односа
31.3.2021.
- Милена Миленковић, примљена као организатор практичне наставе са 50%
норме на одређено време.
Ивана Стокић, примљена као наставник саобраћајне групе предмета са 100% норме на
одређено време.
-

У школи је радио следећи број радника:
-1 директор,
-1 секретар,
-1 обрачунски радник,
-1 административно-финансијски радник
-44 наставника теоријске и практичне наставе,
-5 сарадника у практичној настави (инструктори вожње),
-1 спољни сарадник (вероучитељ),
-2 стручна сарадника (психолог и библиотекар),
-5 хигијеничарки,
-1 домар
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3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
На следећој табели дат је преглед кретања бројног стања ученика:
Уписано на
почетку године

467

Уписано у
току године

Исписано
ученика

7

Искључено
ученика

16

Свега ученика
на крају шк.
године

0

458

Просечан број ученика по одељењу је 27.

4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
4.1. Резултати ученика у редовној настави
На следећој табели дат је приказ општег успеха ученика по разредима на крају
другог полугођа шк. 2020/2021. год, усвојен на седници Наставничког већа дана
25.6.2021.год.
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВР.
ДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)

I

132

8
(6,06)

39
(29,55)

69
(52,87)

II

130

10
(7,69)

45
(34,32)

50
(38,46)

III

60

6
(10,00)

26
(43,33)

26
(43,33)



322

24
(7,45)

110
(34,16)

145
(45,03)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

СА 1 СЛ.
ОЦЕНОМ
(%)

СА 2 СЛ.
ОЦЕНЕ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

СВЕГА
НЕДОВОЉНИХ
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

128
(96,97)

2
(1,52)

/

2
(1,52)

4
(3,03)

/

125
(96,15)

2
(1,54)

1
(0,77)

2
(1,54)

5
(3,85)

/

/

58
(96,67)

/

/

2
(3,33)

2
(3,33)

/

32
(9,94)

311
(96,58)

4
(1,24)

1
(0,31)

6
(1,86)

11
(3,42)

/

ДОВОЉНИ
(%)

12
(9,09)
20
(15,3
8)

На следећој табели дат је приказ општег успеха ученика завршних разреда на
крају другог полугођа школске 2020/2021. године, усвојен на седници Наставничког већа
дана 17.6.2021. год.
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВР.
ДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)

ДОВОЉНИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

СА 1 СЛ.
ОЦЕНОМ
(%)

СА 2 СЛ.
ОЦЕНЕ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

СВЕГА
НЕДОВОЉНИХ
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

III

76

3
(3,95)

16
(21,05)

45
(59,21)

12
(15,79)

76
(100)

/

/

/

/

/

IV

61

6
(9,83)

21
(34,43)

26
(42,62)

7
(11,48)

60
(98,36)

/

/

1
(1,64)

1
(1,64)

/
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9
(6,57)

137

37
(27,01)

71
(51,82)

19
(13,87)

136
(99,27)

/

/

1
(0,73)

1
(0,73)

/

Након поправних испита у августовском испитном року, резултати су следећи:
ДОБРИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВРЛОДОБРИ
(%)

ДОВОЉНИ
(%)



458

33
(7,21)

147
219
51
450
(32,10) (47,82) (11,14) (97,21)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

8
(1,75)

/

4.2. Резултати ученика на смотрама и такмичењима
Ученици у шк. 2020/2021. години нису учествовали на смотрама. У оквиру
културне и јавне делатности нису одржаване никакве манифестације, због специфичне
организације рада школе условљене пандемијом.
Ученик I4 Лазар Ранђић освојио је трећу награду на државном такмичењу из
историје. Стефан Миланко и Андрија Петровић из истог одељења учествовали су на
општинском, одн. окружном такмичењу из историје.
Јанко Спасић, I5, Бојан Монтреану, II2, Алекса Стојановић, II4 и Михајло Митић,
IV1, учествовали су на такмичењу “9th International English Language Olympiad”.

4.3. Дипломе, награде, похвале
ПРЕГЛЕД БРОЈА ПОХВАЛА ЗА ШК.2020/2021.ГОД.
РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧАН УСПЕХ И ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ

33

ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ

49

УЧЕШЋЕ НА 9. МЕЂУНАРОДНОЈ ОЛИМПИЈАДИ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА „HIPPO“

4

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ИСТОРИЈЕ

3

АКТИВНОСТ У САОБРАЋАЈНОЈ СЕКЦИЈИ

1

УЧЕШЋЕ У КОНКУРСУ ЗА ЛОГО БИБЛИОТЕКЕ

1

НЕИЗОСТАЈАЊЕ ИЗ ШКОЛЕ

1
УКУПНО

92

Сви ученици који су постигли одличан успех награђени су књигама. Књиге су
добили и најбољи ученици у генерацији.
Носилац дипломе „Вук Караџић“ је Јана Милановић из одељења IV2.
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УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Вељко Јанковић

техничар друмског
саобраћаја

Јана Милановић

техничар друмског
саобраћаја

Бане Јовановић

возач моторних возила

ученик генерације
најбоља ученица
саобраћајне струке у
четвртом степену
најбољи ученик
саобраћајне струке у
трећем степену

Ове школске године нису изабрани најбољи ученик електро струке и спортиста
генерације.

4.4 Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера
Током школске 2020/2021. године спроведено је 10 васпитно–дисциплинска
поступка са 10 ученика.
Број изречених васпитно-дисциплинских мера:
-укор директора 9,
-укор наставничког већа 1.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА НА КРАЈУ ШК.2019/2020.ГОД.
РАЗРЕД

ПРИМЕРНО
(5)

ВРЛОДОБРО
(4)

ДОБРО
(3)

ДОВОЉНО
(2)

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
(1)

I
II
III
IV
Σ

102
90
101
35
328

16
8
12
10
46

13
14
15
13
53

/
12
3
1
16

1
6
5
2
14

Просечна оцена из владања је 4,42.
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
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5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће је у школској 2020/2021. години одржало 13. седница. Услед
околности изазваних епидемиолошком ситуацијом, 6 седница је одржано на даљину,
коришћењем Гугл мит апликације, док је 7 седница одржано уживо, уз примену свих
прописаних епидемиолошких мера. 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, а
евиденцију о присуству чува директор школе.
Све одлуке Наставничког већа доношене су једногласно. У наставку извештаја је
дат преглед одржаних седница по месецима са дневним редом.
СЕПТЕМБАР 2020.
1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (14.09.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са XVI седнице Наставничког већа.
2. Усвајање распореда писаних провера по одељењима. (потребно је да до почетка
седнице одељенске старешине у договору са предметним наставницима
припреме план писаних провера).
3. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години.
4. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину.
5. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020. годину.
6. Разматрање Плана рада директора за школску 2020/2021.годину.
7. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2019/2020. години.
8. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2020/2021. годину.
9. Разматрање Извештаја о самовредновању.
10. Усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020. годину.
11. Разматрање реализације наставе по комбинованом моделу у прве две недеље
школске године.
12. Разматрање епидемиолошке ситуације у школи и спровођења епидемиолошких
мера током прве две недеље школске године.
13. Планирање прославе Дана школе.
14. Молбе ученика.
15. Разно.
НОВЕМБАР 2020.
2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (16.11.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са I редовне седнице Наставничког већа.
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2. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду у школској
2020/2021. години.
3. Анализа реализације наставе по комбинованом моделу, током првог тромесечја.
4. Педагошко-инструктивни рад директора и стручног сарадника.
5. Усвајање измене календара рада за школску 2020/2021. годину.
6. Васпитно дисциплинске мере.
7. Молбе ученика.
8. Разно.
ДЕЦЕМБАР 2020.
3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (27.12.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са II седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2020/2021. године.
3. Обавезе запослених током зимског распуста.
4. Предлог плана уписа за школску 2021/2022. годину.
5. Молбе ученика.
6. Разно.
ЈАНУАР 2021.
4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (25.01.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање распореда писаних провера за прво тромесечје у другом полугодишту.
3. Договор о прослави Дана Светог Саве.
4. Новости из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Анализа оцењивања у првом полугодишту које је спровело Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
- Мере које су наложене Политехничкој школи за спровођење у другом
полугодишту.
- План уписа ученика за школску 2021/2022. годину.
5. Молбе ученика.
6. Разно.

ФЕБРУАР 2021.
5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (22.02.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са IV редовне седнице Наставничког већа.
2. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2020/2021.
години
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3. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску
2020/2021. годину.
4. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2020/2021. години.
5. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/2021.
Години.
6. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Тима за самовредновање у школској
2020/2021. години.
7. Формативно оцењивање, вођење педагошке документације и реализација наставе
по комбинованом моделу.
8. Информације о Плану уписа за школску 2021/2022. годину.
9. Молбе ученика.
10. Разно.
11. Скупштина ученичке задруге „Искра“.

МАРТ 2021.
6. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (29.03.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са V редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика завршних разреда на другом тромесечју у школској
2020/2021. години.
3. Анализа реализације наставе на даљину.
4. План промотивних активности за упис ученика у I разред за школску 2019/2020.
годину.
5. Васпитно дисциплинске мере.
6. Молбе ученика.
7. Разно.
АПРИЛ 2021.
7. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (19.04.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са VI редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика на другом тромесечју у школској 2020/2021. години.
3. Усвајање испитних питања за завршне и матурске испите.
4. Анализа реализације наставе на даљину и припрема за повратак на непосредну
наставу.
5. Анализа педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника.
6. Васпитно дисциплинске мере.
7. Молбе ученика.
8. Разно.

13

Политехничка школа, Пожаревац

ЈУН 2021.
8. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (01.06.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са VII редовне седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Усвајање успеха ученика завршних разреда за школску 2020/2021. годину.
4. Усвајање термина полагања завршних и матурских испита за подручја рада
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и САОБРАЋАЈ (потребно је да стручна већа пре седнице
припреме термине полагања завршних и матурских испита).
5. Усвајање термина доделе сведочанстава и диплома.
6. Похвале и награде ученика.
7. Избор ученика генерације, најбољих ученика у трећем степену и спортисте генерације.
8. Чувам те – Национална платформа за превенцију насиља у школама.
9. Формативно оцењивање и индивидуализација наставе.
10. Молбе ученика.
11. Разно.
9. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (17.06.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са VIII редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика по завршетку разредних и поправних испита у јунском року.
3. Усвајање успеха ученика по завршетку завршних и матурских испита у јунском
року.
4. Молбе ученика.
6. Разно.
10. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (25.06.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са IХ седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Усвајање успеха по завршетку завршних испита у јунском испитном року.
4. Усвајање успеха ученика по завршетку другог полугодишта школске 2020/2021.
године.
5. Похвале и награде ученика.
6. Утврђивање термина за доделу сведочанстава.
7. Утврђивање термина разредних и поправних испита и припремне наставе за исте
(потребно је да предметни наставници који имају ученике за разредне и поправне
испите усагласе термине са одељенским старешинама пре седнице).
8. Обавезе запослених до одласка на годишњи одмор.
9. Молбе ученика.
10. Разно.
АВГУСТ 2021.
11. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (20.08.2021.)
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Дневни ред:
1. Усвајање записника са Х редовне седнице Наставничког већа.
2. Информација о упису ученика за школску 2021/2022. годину.
3. План рада и обавезе запослених до 31.08.2021.
4. Припремне активности за организовање и остваривање наставе у школској 2021/2022.
години.
5. Молбе ученика.
6. Разно.
12. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (31.08.2021.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХI редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика после полагања поправних испита у августовском року
школске 2020/2021. године.
3. Усвајање успеха ученика на завршним испитима за школску 2020/2021. Годину.
4. Усвајање распореда часова за школску 2021/2022. годину.
5. Усвајање распореда дежурства наставника за школску 2021/2022. годину.
6. Усвајање комисија за ванредне ученике за школску 2021/2022. годину.
7. Састав тимова за школску 2021/2022. годину.
8. Организација наставе на почетку школске 2021/2022. године.
9. Молбе ученика.
10. Разно.

5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА
Одељенска већа чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници.
Одељењска већа свих одељења одржала су најмање 4 седнице, са дневним редом
о усвајању успеха ученика на класификационим периодима, извештајима о појачаном
васпитном раду, предлозима за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера,
као и о предлозима за похвале и награде ученицима.
О свим одржаним седницама Одељењских већа постоје записници у
електронском дневнику сваког одељења.
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5.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА
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5.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ И
МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

Чланови стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници: Станојевић
Мирослав, Јовић Владета, Тасић Горан, Стевић Владислава, Ружић Јелена, Јовић Злата,
Милосављевић Никола, Пантић Марко, Пауновић Влада, Младеновић Јасмина и
Радуловић Ненад.
Чланови стручног већа машинске групе предмета су Премовић Марија и Богдановић
Драган.
Остали чланови су: наставници практичне наставе Ђорђевић Драган, Милановић Ненад,
Пајић Драгана, Стојадиновић Дејан и Ђорђевић Данијел, наставници саобраћајне
психологије Ђорђевић Немања и Бабејић Тања.
Током школске године дошло је до промене састава стручног већа. Наставник Јовић
Владета је завршио свој радни век у децембру 2020. године, док су наставници Пантић
Марко и Пауновић Влада раскинули радни однос у другом полугодишту школске
2020/2021. Године (март и април). Уместо њих, радни однос и чланство у стручном већу
започеле су наставнице Миленковић Милена и Стокић Ивана.
У наредној табели дат је приказ реализованих и нереализованих активности према плану
за школску 2020/2021. годину.
Активности
✓

Усвајање плана рада за
наредну школску годину

✓

Одређивање термина за
полагање теоријског испита за
возаче Б категорије за школску
2020/2021. годину
Одређивање термина за
полагање теоријског испита за
возаче Ц категорије за
школску 2020/2021. годину

✓

✓

Анализа резултата модела
комбиноване наставе у току
претходог месеца;

✓

Сачињавање плана стручног
усавршавања ван установе за
чланове стручног већа у шк.
2020/2021. години;



Посета националној возачкој
академији – НАВАК (уколико

Носиоци
активности

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Наставници
саобраћајне
групе предмета

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

Септембар
2020.

Да.

/

Да.

/

Не.

Организација таквог
вида посете је била
немогућа због

Октобар
2020.
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епидемиолошка ситуација то
дозволи)
✓

✓



✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

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;

Предлог плана уписа за
школску 2021/2022. годину.
Припрема питања и тема за
матурски испит.
Формирање комисија и
одређивање менторства за
матурске и завршне испите у
јануарском, јунском и
августовском испитном року.
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;
Анализа реализације
практичне наставе
Анкетирање ученика завршног
разреда образовног профила
техничар друмског саобраћаја
о избору предмета за
практични и усмени део
матурског испита по старом
наставном плану.
Анкетирање ученика завршног
разреда образовног профила
техничар друмског саобраћаја
о избору ментора за припрему
завршног испита.
Припрема ученика образовног
профила возач моторних
возила за полагање завршног
испита (по новом
Правилнику);
Анализа анкете о избору
предмета за практични и

епидемиолошке
ситуације.

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Да.

/

Не.

Републичко
такмичење средњих
саобраћајних школа
ће највероватније
бити отказано због
епидемиолошке
ситуације.

Новембар
2020.

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Децембар
2020.

Да.

/

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Јануар 2021.

Да.

/

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Фебруар
2021.

Да.

/

Наставници
саобраћајне
групе предмета

Март 2021.

Да.

/
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✓







✓

✓

✓

✓

усмени део матурског испита
по старом наставном плану за
ученике образовног профила
техничар друмског саобраћаја;
Припрема ученика за учешће
на Републичком такмичењу
саобраћајних школа Србије
(практични део – уколико
епидемиолошка ситуација
буде таква да такмичење може
да се планира);
Посета сајму аутомобила –
организована посета ученика и
професора (уколико
епидемиолошка ситуација то
дозволи);
Формирање комисија за
полагање матурских испита
ученика по старом наставном
плану;
Учешће на Републичком
такмичењу саобраћајних
школа Србије (уколико
епидемиолошка ситуација то
дозволи);
Анализа остварених резултата
на Републичком такмичењу
саобраћајних школа Србије
(уколико такмичење буде
одржано, у зависности од
епидемиолошке ситуације);
Посета Музеју Николе Тесле и
ГСП-у – организована посета
ученика и професора (уколико
епидемиолошка ситуација то
дозволи).
Припрема питања и тема за
матурски испит по старом
наставном плану у јунском
испитном року;
Прављење распореда полагања
матурског испита по старом
наставном плану и праћење
термина за полагање
матурског и завршног испита
по новом плану;
Стручно саветовање и показна
вежба – симулација завршног
испита за образовни профил
возач моторних возила
(накнадно убачено у план)
Припрема завршног испита по
новом наставном плану за
ученике образовног профила
возак моторних возила
(накнадно убачено у план)

Не.
Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Сајам аутомобила
није организован због
епидемиолошке
ситуације.

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Наставници
саобраћајне
групе предмета

Да.

/

Не.

Републичко
такмичење средњих
саобраћајних школа је
отказано због
епидемиолошке
ситуације.

Април 2021.

Посета Музеју Николе
Тесле и ГСП-у није
организована због
епидемиолошке
ситуације.

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Републичко
такмичење средњих
саобраћајних школа је
отказано због
епидемиолошке
ситуације.

Мај 2021.

Да.

/
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✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

Посета сајму технике –
организована посета ученика и
професора (уколико
епидемиолошка ситуација то
дозволи).
Полагање матурског и
завршног испита по старом и
новом наставном плану;
Анализа резултата матурског и
завршног испита;
Анализа рада стручног већа
саобраћајне и машинске
струке у току школске
2020/2021. године;
Сачињавање предлога
уџбеника за наредну школску
годину
Сачињавање предлога
расподеле предмета
саобраћајне и машинске
струке за наредну школску
годину.
Усвајање извештаја о раду у
претходној школској години;
Сачињавање плана рада
стручног већа за наредну
школску годину;
Сачињавање плана блок
наставе;
Избор председника Стручног
већа за шк. 2021/2022. годину;
Формирање комисија и
одређивање термина полагања
ванредних испита за шк.
2021/2022. годину;
Формирање комисија и
одређивање термина за
полагање специјалистичких
испита за шк. 2021/2022.
годину.

Не.

Посета сајму технике
није организована
због епидемиолошке
ситуације.

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Јун 2021.

Да.

/

Наставници
саобраћајне и
машинске групе
предмета

Август 2021.

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 Ружић.
На другој седници једногласно је усвојен план рада актива за школску 2020/2021.
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 анализирана реализација комбинованог модела наставе и утврђене
су одређене смернице како да се овакав вид наставе побољша. Због епидемиолошке
ситуације је договорено да ће се стручно усавршавање концентрисати на онлајн
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семинаре и интерно стручно усавршавање. 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 се ученици неће припремати за Републичко такмичење, јер је
највероватније да се оно неће ни одржати због епидемиолошке ситуације.
На петој седници је договорено да се ученици четвртог разреда изјасне код наставника
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, а у складу са епидемиолошком ситуацијом. Предлог да
план уписа остане исти као и претходних година једногласно је усвојен. Када је у питању
завршни испит за возаче моторних возила, договорено је да се свако од ученика код
разредног старешине писаним путем определи за наставника кога жели за ментора, с тим
да за сваког наставника буде ограничен број ученика. Комисије ће накнадно бити
формиране, у зависности од избора ментора.
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, у присуству стручног сарадника и директора школе, где
су разматрани проблеми уочени током оцењивања кроз комбиновани модел и наставу
на даљину. Утврђено је да ће стручно вреће усагласити критеријуме оцењивања и
побољшати наставне методе којима ће се ученици мотивисати за активнији рад током
наставе. Поред тога, председник стручног већа је члановима представио нове
правилнике о завршним и матурским испитима за возаче моторних возила и техничаре
друмског саобраћаја, где су сви чланови већа упућени на проучавање истих како би се
благовремено припремио и успешно реализовао завршни исшит у јунском испитном
року.
На седмој седници су анализирани резултати анкете коју је спровео наставник Мирослав
Станојевић, где су се ученици четвртог разреда изјашњавали о предметима које желе да
полажу на матурском испиту, на основу чега су састављене теме и питања за полагање
матурских испита и формиране испитне комисије. Председник стручног већа, у сарадњи
са одељењским старешином завршног разреда образовног профила возач моторних
возила спровео је анкету међу ученицима везану за избор ментора за припрему завршног
испита у јунском испитном року. Анализирано је бројно стање ученика тог разреда који
су у том тренутку остварили услов за полагање завршног испита и договорени су
наредни термини за полагање теоријског дела возачког испита, како би остатак ученика
могао до јуна да оствари услов за полагање завршног испита. Веће је такође
констатовало да се, према извештајима Заједнице саобраћајних школа, Републичко
такмичење неће одржати, као ни сајам аутомобила, услед епидемиолошке ситуације.
Председник стручног већа је присуствовао онлајн седници Скупштине Заједнице
саобраћајних школа, па је известио остале чланове већа о битним информацијама, најпре
везаним за спровођење завршног испита за образовни профил возач моторних возила.
Састанку је присуствовао и директор школе.
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На осмој седници су формиране комисије за полагање матурског испита образовног
профила техничар друмског саобраћаја и веће је једногласно констатовало да се посете
Музеју Николе Тесле и ГСП-у неће ни разматрати ни организовати услед
епидемиолошке ситуације.
На деветој седници стручно веће је усвојило предлог питања и тема и направљен је
распоред полагања за матурски испит по старом наставном плану у јунском испитном
року и договорено је да ће свако од наставника који су изабрани за менторе започети
припрему завршног испита за образовни профил возач моторних возила. Одабрани су
наставници који ће ићи на стручно саветовање и показну вежбу – „Симулација полагања
завршног испита“ која је одржана у Кикинди. Посета сајму технике није разматрана
услед епидемиолошке ситуације.
На десетој седници је веће дефинисало тачне термине полагања завршног испита за
образовни профил возач моторних возила – термине полагања практичног дела испита
(радни задатак А) и термине полагања транспортног задатка (радни задатак Б).
Анализирани су резултати полагања матурског испита образовног профила техничар
друмског саобраћаја, као и рад стручног већа саобраћајне и машинске струке у току
школске 2020/2021. Године, а у отежаним условима услед епидемије вируса COVID19.
С обзиром да се од наредне школске године мења наставни план за ученике четвртог
разреда, образовног профила техничар друмског саобраћаја, сачињен је предлог
уџбеника за наредну школску годину, као и предлог материјала који ће се користити
услед недостатка уџбеника за већину предмета. Чланови већа су сачинили и предлог
расподеле предмета саобраћајне и машинске струке за наредну школску годину. С
обзиром на обим послова који све чланове стручног већа очекује у наредној школској
години, а услед промене наставног плана и програма и потпуно другачијег начина
полагања матурског испита за одељења образовног профила техничар друмског
саобраћаја, веће је сачинило допис/молбу директору школе како би се, у складу за
обимом послова који их очекује, узело у разматрање ослобађање наставника саобраћајне
групе предмета од појединих додатних, ваннаставних активности – конкретан предлог
већа и образложење дати су у прилогу записника са састанка већа. Такође, дат је и
предлог за школски одбор, по препоруци Заједнице саобраћајних школа, везан за
ослобађање од плаћања полагања теоријског дела возачког испита у једном испитном
року за све ученике завршног разреда возач моторних возила који нису стекли услов за
полагање завршног испита услед отежаних услова одвијања наставе због епидемијске
ситуације.
На последњој, једанаестој седници, стручно веће је једногласно усвојило извештај о раду
у претходној школској години и сачињени су план рада за наредну школску годину и
план блок наставе за прво полугодиште школске 2021/2022. године. Тренутни
председник стручног већа, Јелена Ружић, спровела је избор председника за наредну
школску годину и изгласано је да ће то бити Владислава Стевић. Комисије и термини
полагања ванредних и специјалистичких испита за шк. 2021/2022. годину су формирани
и биће објављени на огласној табли.
Председник стручног већа
Јелена Ружић
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5.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРО ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА

Стручно веће чине чланови: Обреновић Милица, дипл. инж. електротехнике,
Филиповић Оливера, дипл. инж електронике, Павић Данијела, дипл. инж.
eлектротехнике, , Дендић Милорад, дипл. инжењер електротехнике и наставници
практичне наставе Пајић Биљана ,Гошев Зорица и Саша Антоновић.Професор
информатике и рачунарства, досадашњи члан већа Глигоријевић Тијана, дипл. инжењер
електротехнике, прешла је у стручно веће математичара.
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. Израђен је план рада у складу са тренутном епидемиолошком
ситуацијом.Подела активности је ограничена на прво полугодиште а
извршена је тако да сваки члан доприноси остваривању плана веће у складу
са својим задужењима у школским тимовима којима припада.
3. Наставници практичне наставе и предметни наставници су направили
спискове потребних и неопходних наставних средстава и материјала, алата за
извођење практичне наставе првенствено као и за израду лабораторијских
вежби, али у знатно мањем обиму јер је смањен број ученика у једној групи
која је у школи.
4. 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.
Тачке 5 и 6 нису остварене због тренутне епидемиолошке ситуације.
Октобар:
1. Набавка материјала за практичну наставу је једним делом извршена у мањем обиму,а
набавка осталих планираних средстава је одложена за друго полугодиште у складу са
потребама.
2. У отежаним условима рада у овој школској години, рад секција је одложен а самим
тим и избор ученика.
3. За стручно усавршавање изабрани су само семинари који се реализују на даљину, а то
је саставни део извештаја Тима за стручно усавршавање.
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4. План огледних и угледних часова није урађен детаљно, али мора се извести у
измењеном облику користећи гугл учионице.
6. Начелно је обављен договор да се уради нацрт пројекта за кабинет за мерења до краја
школске године, као и да је неопходно извршити неке поправке у кабинету за праксу
заједно са другим планираним радовима у школи.
План је делимично испуњен у свим тачкама осим у 2. и 5. као и 6. тачки која је
пролонгирана до краја школске године.
Новембар:
1. Извршена је анализа успеха ученика електроструке и закључак је да је успех,
обзиром на околности, ѕадовољавајући. Поштовани су правилници о оцењивању
иако и предметни наставници и одељенске старешине су били врло предусретљиви
када су у питању иѕостанци и изврђавање задатака у онлајн настави, тако да је и то
допринело оваквом успеху.
2. Сарадња са заједницом ЕТ школа остварена је у домену размене наставних
материјала за онлајн наставу
3. Анализом потреба тржишта, норми наставника електроструке и општих предмета
Политехничке школе, одлучено је да предлог за следећу школску годину буде два
одељења електроструке и то:
Аутоелектричар (15 ученика)
Сервисер термичких и расхладних уређаја (15
ученика)
Електроинсталатер (30 ученика)
План за новембар је испуњен.
Децембар:
1. Мере за побољшање успеха су усклађене са мерама на нивоу школе о којима је
било говора на седницама Одељенских и наставничког већа. Такође, анализиран
је и правилник чије су измене извршене због епидемиолошке ситуације.
2. Анализом потреба тржишта рада и потреба привреде овог подручја, закључак је
да се инсистира на одржању нивоа уписа електроструке, и повећању ако услови
дозволе. Није прихватљив предлог да се у школу уводе нови образовни профили,
посебно на штету електроструке, из поменутих разлога као и због норми
наставника.
3. У складу са претходно поменутим, одлучено је да се до краја школске године
изради елаборат за образовни профил Електромонтер мрежа и постројења, који
ради по новом наставном плану и програму, иако је Политехничка школа
уписивала овај профил, али по старом плани и програму.
План за децембар је испуњен.
Додатне активности су биле везане за организацију онлајн наставе на коју се, у
међувремену прешло због погоршања епидемиолошке ситуације и измене
школског календара.
Извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта, и закључено да је успех
поправљен у односу на тромесечје, али да је један број ученика неоцењен. Тај проблем
биће решаван у оквиру целовитог акционог плана за целу школу.
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Јануар:
1. Одржан је ванредни састанак електроактива са директором, стручним
сарадником и секретаром школе, како би се са свих аспеката сагледала ситуација,
уочили евентуални пропусти, анализирао успех и донеле мере за побољшање
успеха.
2. Закључено је да се чешће одржавају састанци актива, ускладе критеријуми о
оцењивању примењује формативно оцењивање у већој мери него до сада.
3. Анализа набавке материјала и закључено је да није остварена по плану.
План за јануар није испуњен у тачкама 4. и 5.
Фебруар:
1.На састанку актива одржаноном овог месеца, поново је анализиран успех, и закључено
да се у складу са правилником о оцењивању, формативном оцењивању и изостанцима
уради акциони план за неоцењене ученике. Осврнули смо се и на заједнички састанак из
јануара и закључено је да у електроактиву постоји сасвим добра усклађеност
критеријума оцењивања, као и да треба више обратити пажњу на формативно
оцењивање иако је то и до сада била пракса свих наставника актива. Томе је доста
допринело интерно стручно усавршавање организовано на нивоу Политехничке школе
које је оцењено као веома корисно.
3.Обзиром да је стигао позив за Републичко такмичење за Сервисере термичких и
расладних уређаја, начелно је договорено да се учествује на том такмичењу, да се
школско такмичење одржи одмах почетком марта, као и да се што пре приступи
припремама и из теорије и праксе.На припреми ће бити ангажовани предметнии
наставници, а за праксу наставник праксе за сервисере.
План за фебруар није испуњен у тачки 2.
Март
1. У складу са реализованим планом у току ове школске године, изабрана је листа
питања за завршне испите за све образовне профиле. За аутоелектричаре је са
листе комбинација, датој у приручнику, изабран одређени број тема а за остала
занимања су наставници практичне наставе, уз консултације са предметним
наставницима, предложили теме за завршне испите.
2. На нивоу стручног већа, направљен је план припреме за полагање завршних
испита, ментори, начин и динамика полагања.
3. Због погоршања епидемиолошке ситуације, такмичење за електромеханичаре
термилчких и расхладних уређаја није одржано, иако су припреме са ученицима
већ започете
4. У оквиру промоције школе,као део целовитог представљања школе,
представници електроактива су припремили текст, фотографије и промотивни
материјал за локалне медије, што је објављено у писаним,медијима,
информативним емисијама, као и порталима.
5. Сајам аутомобила, због епидемиолошке ситуације није одржан ове године.
6. Планирани обиласци нису реализовани због епидемиолошке ситуације
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Април
1. Републичко такмичење за електромеханичара термичких и расхладних уређаја
није одржано због епидемиолошке ситуације.
2. Дат је предлог за комисије за завршне испите, који је усвојен на Наставничком
већу.
3. Одређивање ментора ученицима завршне године електро струке је реализовано у
претходном месецу.
4. Активностима везаним за промоцији школе за упис школске 2021/2022.године
су настављене и у овом месецу, обзиром да је динамика представљања била један
образовни профил у школи у једној недељи.
5. Обилазак ТЕКО Костолац и Дрмно није било могуће реализовати због
погоршања епидемиолошке ситуације.
6. Због отежаних услова рада у овој школској години, смањеног броја ученика у
одељењима, угледни часови нису реализовани на планирани начин, али је
сарадња чланова актива садржала и присуство на појединим часовима, како у
школи, тако и сарадњу у гугл учионицама.
Мај
1. Успех ученика завршних разреда електроструке је оцењен као веома добар,
обзиром на ситуацију. Није било ученика за поправне испите и сви су стекли
услов за излазак на завршни испит.
2. Урађен је детаљан план полагања завршних испита како у школи тако и у
сервисима. Одређени су датуми, термини, распоред комисија и времеснки оквир
очекиваног завршетка испита.
3. Обилазак ХЕ Ђердап са обиласком археолошком налазишту Лепенски вир није
остварен због епидемиолошке ситуације.
4. Због отежаних услова рада у овој школској години, смањеног броја ученика у
одељењима, угледни часови нису реализовани на планирани начин, али је
сарадња чланова актива садржала и присутво на појединим часовима, како у
школи, тако и сарадњу у гугл учионицама.
Јун
1. Због неодржавања такмичења, ова тачка није реализована.
2. На завршним испитима ученици су постигли добре резултате, сви су остварили
позитиван успех и у условима у којима се настава одржавала није се могао
очекивати много бољи резулатат. Посебно је значајно да је већи број ученика
образовног профила аутоелектричар добило могућност да настави да ради у
сервисима у којима су обављали праксу.
3. Извршена је подела предмета за следећу годину, на коју није било примедби од
стране чланова актива.
4. Закључено је да је у циљу унапређења наставног процеса, неопходна
интензивнија сарадња са социјалним партнерима, јер се посетом великом броју
сервиса, нарочито у подручју аутоелектрике, дошло да значајних информација и
података у овој области а које могу бити корисне и предметним наставницима и
школи за будући план уписа.
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Јул
Чланови стручног већа били су у комисијама за упис редовних ученика за школску
2021/22. годину , који је успешно реализован. Попуњени су сви профили уз само
неколико слободних места после другог уписног рока

Председник стручног већа електроструке
дипл.инж ел. Оливера Филиповић
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5.3.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА
Септембар
Реализоване неке од планираних активности. Није извршена је идентификација ученика
за драмску и рецитаторску секцију због епидемиолошке ситуације. Направљен је
распоред допунске и додатне наставе.
Октобар
Није било посете Сајму књига јер се он није ни одржао због епидемиолошке ситуације.
Такође, због епидемиолошке ситуације није било одласка на неку представу или
изложбу у Пожаревцу нити трибину издавачке куће Pearson.
Новембар
Реализоване су неке планиране активности, као што је праћење и помоћ ученицима са
проблемима у вези са наставом као и анализа планираног и оствареног. Одустало се од
учешћа на такмичењу Best in English јер се оно ове године плаћало.Новинарска секција
није кренула са радом због епидемиолошке ситуације.
Децембар
Није се ишло на трибину издавачке куће Pearson нити је организована припрема за
Књижевну олимпијаду због епидемиолошке ситуације. Оно што је неколико чланова
већа у децембру урадило је похађање online семинара ,,Веб алати за креирање
интерактивних наставних материјала, у трајању од четири недеље''.
Јануар-Фебруар
Реализоване су неке од активности. Наставници српског језика су били на зимском
семинару који се одржао на на даљину због епидемиолошке ситуације. Урађена је
анализа допунских часова за оне ученике који имају слабе оцене или им је неопходна
допунска настава. Због епидемиолошке ситуације није било припреме за рецитаторско
такмичење нити је организован ЗИП – ЗОП фестивал. Због епидемиолошке ситуације
није било уобичајеног обележавања дана Св.Саве.
Због епидемиолошке ситуације нису биле одржане позоришне свечаности Миливојев
штап и шешир.
Март
Почели смо са припрема ученика завршног разреда за израду матурског испита. Остале
планиране активности (Одлазак на редовни семинар издавачке куће Pearson, припрема
за окружно такмичење из енглеског језика, учешће на Књижевној олимпијади, учешће
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на такмичењу из енглеског језика KGL) нису спроведене због епидемилошке ситуације.
HIPPO такмичење се одржало у нашој школи, прилагођено епидемиолошкој ситуацији.
Април
Посета глумачким свечаностима Миливоје Живановић није обављена због
епидемиолошке ситуације, свечаности нису одржане. Урађена је анализа планираног и
оствареног.
Мај
Утврђене су теме за матурски испит из српског језика и књижевности као и распоред
полагања испита. Остале активности (Посета Народној библиотеци Илија М. Петровић,
посета Виминациум-у, одлазак наставника енглеског језика на ЕЛТА конференцију)
нису спроведене због епидемиолошке ситуације. Оно што је додатно одржано је
полуфинале HIPPO такмичења, прилагођено епидемиолошкој ситуацији.
Јун
Обавељено је полагање матурских, поправних и разредних испита као и припрема
поправне испите у августу. Такође, анализирали смо рад актива који смо морали да
прилагодимо тренутној епидемиолошкој ситуацији.

Председник већа
Владимир Милосављевић
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5.3.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Стручно веће за математику чине наставници Лидија Чаловић, Сања
Љубомировић, Бранислав Стојановић и Тијана Глигоријевић. У даљем тексту је дат
табеларни преглед реализације плана за школску 2020/2021. годину.
МЕСЕЦ

ПЛАНИРАНО

1) Упућивање ученика на одабране
уџбенике, збирке и наставна
средства
2) Израда плана стручног
усавршавања – учешће на
семинарима
3) Израда годишњих и оперативних
планова за школску 2020/2021.
годину
4) Иницијално тестирање ученика
по одељењима
5) Анализа резултата иницијалних
тестова
6) Национално тестирање 1. и 3.
разреда
7)Утврђивање распореда писаних
вежби
X
1) Анализа резултата националних
иницијалних тестова за 1. и 3.
разред
2) Индентификација ученика за
додатну и допунску наставу ;
3) Започињање са радом
математичке секције чији су
чланови индентификовани након
спроведене анкете о избору
слободних и ваннаставних
активности .
XI и 1)Анализа успеха из математике на
XII
првом тромесечју по одељењима
2) Утврђивање корелације садржаја
предмета из области стручног већа;
3) Успех ученика на крају првог
полугодишта
IX

РЕАЛИЗОВАНО
(ВРЕМЕ И НАЧИН)
1) На уводном часу у
сваком одељењу
2) На састанку
стручног већа
08.9.2020.
3) До 05.9.2020.
индивидуално
4) До 18.9.2020.
5) До 25.9.2020.
7) Реализовано до
30.9.2020.

2) Реализовано до
02.10.2020.

НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
(РАЗЛОГ)
6) Ове године
није
реализовано.

1) Није
реализовано јер
није ни
организовано
тестирање.
3) Није било
заинтересованих
ученика

1)и 2) Реализовано на
састанку стручног већа
22.11.2020.
3) Реализовано на
седници одељењских
већа 21.12.2020.
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I

1) Стручно усавршавање
наставника, екстерни семинари
2) Држање огледних часова и
предавања

II

1) Утврђивање мера за побољшање
успеха

III

1) Анализа реализације плана
часова допунске и додатне наставе
2) Припрема питања за завршни
испит из математике
3) Предлог уџбеника за наредну
школску годину.
1) Пролећни сајмови, планирање
посета са ученицима

IV

V

1) Анализа реализације рада секције

1) Због
епидемиолошке
ситуације, није
било семинара.
2) Делимично
реализовано, део
је одложен за
друго
полугодиште.
1) На састанку
стручног већа
09.2.2021.
Одржано је интерно
стручно усавршавање
на тему:
*Формативно
оцењивање ученика
*Вођење педагошке
документације
*Обавезе наставника и
одељењских
старешина у
реализацији
инклузивног
образовања ученика
*Блумова таксономија
и савремене наставне
методе
*Савремене наставне
методе
*Индивидуални план
подршке за неоцењене
ученике
1) , 2) и 3) На састанку
стручног већа
20.3.2021.

1)Ове године
није реализовано
због актуелне
епидемиолошке
ситуације.
1)Није
реализовано јер
није било
заинтересованих
за секцију.
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VI

VIII

1) Учешће чланова Стручног већа у
комисијама за преглед задатака из
математике на Завршном испиту
ученика основних школа и
комисијама за приговоре.
1) Анализа рада Стручног већа у
1) На састанку
школској 2020/2021. години
стручног већа
2)Израда Извештаја о реализацији
24.8.2021.
плана рада Стручног већа за
школску 2020/2021. годину.
3) Израда Плана рада Стручног већа
за школску 2021/2022. годину.
4) Израда Плана стручног
усавршавања чланова Стручног
већа за школску 2021/2022. годину

1)Ове године
наставници
средњих школа
нису били
ангажовани.

Председник стручног већа
Лидија Чаловић
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5.3.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
Стручно веће из области природних наука чине наставници Мерима Ристић,
Мирјана Прибаковић и Татјана Ранђеловић. У даљем тексту је дат преглед реализације
плана за школску 2020/2021. годину по месецима.
Август
На првом састанку нашег актива, председник стручног актива природних наука,
Татјана Ранђеловић, поднела је извештај о раду председника за школску 2019/2020.
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 2020/2021. 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 2020/2021. 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. Одлуком Министарства
просвете у школу се иде комбинованом методом. Једна група, пола одељења, иде у
школу једне недеље, а друга група је онлајн, а следеће недеље је обрнуто. Ово ће свакако
бити велики проблем, по нашим прогнозама, за успех ученика. Анализом после
прегледања иницијалних 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 за труд, јер 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
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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. Оцене ученика из природних предмета су веома лоше и има пуно
недовољних оцена. Разлози за то су слабо предзанње ученика, комбинована настава,
наученост ученика да им се оцене поклањају, неразумевање градива и учење напамет и
нерад лекција и задатака онлајн. Договорили смо се за термине допунске наставе и
упутили децу која имају потешкоћа у савлађивању да долазе 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 2020/2021.
годину, појединачно су изабрани семинари за стручно усавршавање у оквиру стручног
већа.
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. Нисмо пронашли ни једног ученика коме је потребна
индивидуализација наставе. Последњег дана новембра смо прешли на онлајн наставу.
Ово ће додатно погоршати ионако тешке услове за одвијање наставе, као и поправљање
оцена.
Децембар
У току децембра, стигла је одлука Министарства просвете да се прво
полугодиште завршава 18. децембра. Имали смо три недеље онлајн наставе и могућност
да ученици дођу у школу и одговарају, уколико нису задовољни предложеном
закључном оценом. Сви чланови актива су испитивали у школи ученике који су желели
да добију бољу оцену од предложене. Анализирали смо успех ученика на крају првог
полугодишта. Успех је бољи него на тромесечју, али је ипак у просеку јако лош.
Применићемо мере у другом полугодишту, које смо договорили, за побољшање успеха
ученика и поправак недовољних оцена у активу природних наука. Разговарали смо о
извештају о реализацији полугодишњег плана рада, који ће написати председник актива.
План актива је испуњен, са променом датума завршетка 1. полугодишта.
Јануар
Анализирали смо успех ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021.
године. Дошли смо до закључка да су нам слични просеци оцена у одељењима у којима
предајемо и да деца долазе са слабим предзнањем природних предмета из основне
школе. Такође је њихово предубеђење да не знају природне науке још из основне школе,
веома велико. Амбиције су само да добију позитивну оцену. Наравно, говоримо о
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великој већини ученика, са малим бројем изузетака. Као меру за побољшање успеха смо
се договорили следеће: да објашњавамо делове градива из основне школе које су
пропустили да науче, да их што више ангажујемо на часу, да им предочимо допунску
наставу као извор неопходног знања за разумевање природних наука. Председник актива
је написао полугодишњи извештај о раду актива који је усвојен на састанку актива и који
ће ући у званичну документацију школе.
Фебруар
На првој састанку у овом месецу усвојен је полугодишњи извештај рада актива
природних наука. Разговарали смо о броју недовољних оцена на крају првог
полугодишта 2019/2020. године. Њихов број је мањи него на крају првог
класификационог периода, што значи да мере за побољшање успеха делују. Тешкоћу
представља и долазак ученика сваке друге недеље у школу, као мера спречавања заразе
корона вирусом. Направили смо распоред писмених провера за трећи класификациони
период.
Март
На састанку стручног већа из области природних наука разматрана је анализа
самовредновања рада наставника који су у саставу стручног већа, као и предлог
акционог плана за повећање ученичких постигнућа након полугодишта (другог
квалификационог периода) школске 2020/2021. Сложили смо се да су узроци успеха
ученика на полугодишту првенствено слаба мотивација и слаба техника учења. Као мера
побољшања успеха предложен је разговор са ученицима, као и са њиховим родитељима,
а и већа посећеност допунске и додатне наставе. Наставница Мерима Ристић је поводом
Дана шума и вода, у холу друге школе у којој ради, организовала изложбу. И даље се на
територији Републике Србије, због пандемије КОВИДОМ-19, спроводи комбинована
настава. Ученицима није довољно развијена свест о самосталном раду кући, што се
очитује по просечним оценама ученика. Сви наставници у природном активу користе
професионалне Google classroom. Предавања су се одвијала у школи и online, а тестови
су рађени само у школи.. Јако тешко је било и деци и нама. Њима што не разумеју све и
нису навикли да самостално раде, а нама што два пута радимо исту наставну јединицу,
у школи и куцањем и задавањем задатака онлине.
Април
Анализирали смо успех ученика на крају трећег класификационог периода из
природних наука. Успех је мало слабији него на полугодишту и стандардно сличан као
током целе ове школске године. Један број ученика је на настави online побољшао успех
због могућности консултације при изради тестова и домаћих задатака. Мањи број се јако
мало трудио због, нпр позитивне оцене коју је имао пре наставе на даљину. Највећи
проблем по нама је слаба мотивација ученика за одличан успех. Углавном је, за већину
ученика, главни подстицај очекивање родитеља али не и сопствени интерес да се
напредује и постигне што бољи успех. Такође, због пандемије корона вируса, већина
ученика и родитеља је мислила да ученици морају завршити школу са позитивном
оценом и без превеликог или никаквог труда и залагања. Утврђен је и план провере
писмених вежби до краја школске године.
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Мај
На састанку стручног већу из области природних наука разматран је предлог
акционог плана за повећање ученичких постигнућа након трећег квалификационог
периода школске 2020/2021. путем комбиноване наставе. Због слабог успеха појединих
ученика на трећем квалификационом периоду донете су следеће одлуке и закључци: да
се допунска настава организује у школи, предложена је могућност поправљања успеха
кроз израду семинарских радова, као и могућност парцијалног учења градива, како би
се постигао бољи успех. Без обзира што је у мају смањен број људи заражених корона
вирусом, настава у школама је наставила да се одвија комбинованом методом. Многи
ученици нису били пуно пута присутни у школи на настави, поред тога што сваке друге
недеље долазе у школу.
Јун
Овај месец је био предвиђен за поправак оцена ученика у школама. Наставници
нашег актива су испитивали ученике у школи због закључивања оцена. Заједнички
закључак нашег актива је да је било пуно преписивања домаћих задатака и тестова и да
се на овај начин не може очекивати велико знање и умеће ученика. Такође, да није реална
оцена дата на крају ове школске године, под условима комбиноване наставе. Знање и
умеће ученика такође није на завидном нивоу. Направљен је и преглед фонда часова за
наступајућу школску годину, по плану уписа, јер је било одређених промена у
плановима и програмима смерова које школујемо. На последњем састанку стручног већа
из области природних наука извршена је рекапитулација свега што је остварено у току
ове школске године. На основу тога је и произишао овај извештај.
*У наставку следи табела досадашњих сакупљених сати стручног усавршавања
ван установе чланова стручног већа природних наука у школској 2020/2021.
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Табела 1. Присутност чланова стручног већа састанцима већа у првом и другом полугодишту
школске 2020/2021. године.

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА
НАКОН ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2020/2021. 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;
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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)
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. То се нарочито односи на ону недељу када слушају наставу онлајн
и како се испоставило, врло мало раде и уче.
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.
10. Написаћу сажетак свих питања и одговора који су потребни за поправак оцене са 1 на 2, наштампаћу и дати
ученицима који имају проблема са поправком оцене.

Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године

Наставни предмет - одељење - предметни наставник

свега
ученика

средња
оцена

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

131

2,81

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

23

3,17

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

60

3,25

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - први разред (I1,
I2, I3) - Мерима Ристић

60

3,11

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

75

2,62

Табела 2. Извештај о успеху ученика на крају другог полугодишта школске 2020/2021. године.

Председник стручног већа природних наука
Татјана Ранђеловић
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5.3.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Стручно веће предмета из области друштвених наука чине наставници Милош
Бранковић, Тијана Илић, Невена Рогожарски и Владан Јовановић и Милица Гостојић. У
даљем тексту је дат преглед реализације плана за школску 2020/2021. годину у виду
извода са седница стручног већа.
Август
1. састанак одржан је 27. августа са следећим дневним редом:
Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
1. Усвајање извештаја за школску 2019/20. и плана рада за школску 2020/21.
2. Усвајање предлога председника стручног већа за школску 2020/21.
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 2020/21. је предложен наставник Милош
Бранковић. 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
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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 2020/2021 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.
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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.

2021.
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. Као и претходних школских
година, настављен је тренд лошег рада ученика. Очекује се њихов бољи приступ
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раду у другом полугодишту и појачано присуство на допунској настави која се
редовоно одржава али је слабо посећена. За друго полугодиште наставници
планирају оцењивање рада у паровима и тимовима у оквиру пројектне наставе,
писања семинарских радова и креирања презентација, па се очекују бољи резултати
ученика
2.

Наставник историје Милош Бранковић почетком другог полугодишта планира
одржавање угледног часа у првом разреду заједно са наставницом српског језика и
књижевности Даницом Максимовић.

Март
1. Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
2. Разматрање могућности сарадње са Стручним већима друштвених наука других
школа и успоставњање сарадње са истим уколико постоји потреба и интересовање.
Планиране активности: такмичење из историје.
Носилац активности: наставник историје.
Планиране активности: такмичење из социологије.
Носилац активности: наставник социологије.
Одржано:
Од планираних активности одржано је општинско такмичење из историје.Нашу школу
представљала су три ученика првог разреда,два ученика,Лазар Ранђић и Андрија
Петровић квалификовали су се за окржно такмичење.
Такмичења из социологије и географије нису одржана због пандемије.
Планирано:
Април
Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
1. Анализа реализације наставних планова и програма по предметима Стручног већа у
другом тромесечју ове школске године.
Планиране активности: посета изложби Архива Србије у градској галерији.
Носилац активности: наставник историје.
Одржано:
Анализом реализације наставних планова утврђено је да има извесних одступања у
броју планираних и одржаних часова због пандемије,али је такође констатовано да
план и програм нису нарушени и да су и настава на даљину и непосредна настава
изведене квалитетно и да је градиво ученицима презентовано квалитетно,тако да су
савладали у току првог тромесечја.
Посета изложби Архива Србије није одржана у складу са препорукама кризног штаба о
забрани окупљања због пандемије.
Планирано:
Мај
Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
1. Успостављање сарадње и посета Стручним већима других школа.
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Планиране активности: одлазак у Народно позориште у Београду.
Носилац активности: наставник веронауке.
Одржано:
Договорена је сарадња са стручним већима других школа,али размена ученичких
искустава и посете другим школама нису изведене због пандемије,као ни посета
Народном позоришту,што је све одложено за нову школску годину,уколико за то буде
могућности.
Одржано је окружно такмичење из историје,на коме су нашу школу представљала два
ученика првог разреда,ученик Лазар Ранђић је изборио пласман на републичко
првенство.
Одржано је и државно такмичење из историје у Шапцу,на коме је ученик Лазар Ранђић
заузео треће место.
Планирано:
Јун
Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
1. Анализа рада Стручног већа у протеклом периоду школске 2020/2021.
2. Расподела фонда часова на наставнике Стручног већа.
3. Доношење плана рада Стручног већа за наредну 2020/2021.
Планиране активности: посета Архиву Србије, одељење града Пожаревца.
Носилац активности: наставник историје.
Планиране активности: такмичење из веронауке.
Носилац активности: наставник веронауке
Одржано:
На састанку стручног већа је констатован број часова по предметима,смањење броја
часова код одређених наставника,утврђена листа изборних предмета и изјашњавање
ученика о слушању истих наредне школске године.Једногласном одлуком веће је
усвојило извештај и расподелу изборних предмета,што је даље прослеђено директору
школе.
Посета Архиву града Пожаревца и такмичење из веронауке нису одржани због
пандемије.
Председник Стручног већа друштвених наука
Милош Бранковић.
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5.3.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ
Стручно веће предмета из области уметности чине наставници Татјана
Докмановић и Ана Грујић. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за школску
2020/2021. годину по месецима.
У складу са мерама сузбијања вируса КОВИД-19 и прописаним епидемиолошким
мерама, активности предвиђене Годишњим планом рада нису могле бити реализоване.
Школске приредбе нису могле бити организоване, нити друге врсте окупљања ученика,
тако да није био могућ рад хора, нити организација ликовних колонија.
План је делимично реализован путем ангаовања ученика на даљину.
Нереализоване активности ће бити пренете у план за наредну школску годину
Председник Стручног већа уметности:
Докмановић Татјана
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5.3.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
Стручно веће предмета физичког васпитања чине наставници Иван Наумовић и
Никола Шојановић. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за школску
2020/2021. годину.
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.
Због епидемиолошке ситуације није организован турнир у малом фудбалу.

Октобар
-

Јесењи крос није одржан због лоших епидемиолошких услова.
Није организовано градско такмичење у стоном тенису због епидемиолошких
услова.

Новембар – децембар
-

Због епидемиолошких услова није организован школски турнир у кошарци.

ЈАНУАР – ФЕБРУАР
Због епидемиолошких услова није организован школски турнир у стоном тенису.
МАРТ - ЈУН
У другом полугодишту због епидемиолошке ситуације у држави ни једно међушколско
такмичење није реализовано.
Набављене су нове лопте за реализовање наставе.
Председник актива:
Проф. Шојановић Никола
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5.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА ШКОЛЕ
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5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за развојно планирање су чинили Дарко Радовановић, директор
школе, Тања Бабејић, стручни сарадник, наставници Тијана Глигоријевић, Владимир
Милосављевић, Никола Шојановић, Даница Максимовић, Бранислав Стојановић,
Драган Вељковић, представник локалне самоуправе, Сања Васић, родитељ ученика I1,
Јелена Стевић, родитељ ученика I3 и Милена Живковић, ученик III1. У даљем тексту је
дат преглед реализације плана за школску 2020/2021. годину.
Стручни актив о за развојно планирање је одржао 7 састанака на којима се редовно
разговарало о начину спровођења активности предвиђених планом рада школе, као и
на који начин их је потребно поспешити.
Осим у остваривању задатака планираних Планом рада школе, чланови актива
бавили су се и анализом самовредновања рада школе. У овом делу посла остварена је
изузетна сарадња са Тимом за самовредновање, при чему је један број наставника
заступљен и у Активу за развојно планирање и у Тиму за самовредновање.
Такође, тим је разматрао и реализацију активности из Школског развојног плана
школе за преиод 2018-2021. године.
Током школске 2020/2021. године, а посебно током другог полугодишта Тим је
интензивно радио на припреми и изради Школског развојног плана за период 2021-2024.
године.

Председник Актива за развојно планирање
Дарко радовановић
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5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развојно планирање су чинили наставници Татјана Ранђеловић,
Лидија Чаловић, Никола Шојановић, Татјана Докмановић, Владимир Милосављевић,
Оливера Филиповић и Тања Бабејић, стручни сарадник.
У даљем тексту је дат преглед рада актива по месецима:
Септембар
На почетку сваке школске године, у августу, директор школе је на седници
наставничког већа истакао обавезе везане за стручне активе и тимове у нашој школи. У
августу су сви председници стручних актива и тимови предали извештаје о раду у
школској 2019/2020. години. Такође, на седницама сваког актива и тима појединачно,
направљен је план и програм рада за следећу 2020/2021. годину. Разговарано је у оквиру
актива и између различитих актива о корелацији предмета у овој школској години.
Израђени су планови рада секција у школи, међу њима и спортске секције, због
предстојећих школских такмичења, под условом да епидемиолошки услов то дозволе.
Испланиране су хуманитарне акције. Сви ови документи су саставни део Годишњег
извештаја рада наше школе. На састанку стручног актива за развој школског програма,
који је одржан 05.09.2020. договорено је ажурирање школских планова свих предмета у
школском развојном плану и направљен је годишњи план рада стручног актива за развој
школског програма, који је саставни део Годишњег извештаја рада наше школе.
Октобар
Председник актива за Физичко васпитање нас је известио да школска такмичења
у кошарци, одбојци, фудбалу и стоном тенису, као и међушколска такмичења из истих
спортова неће бити одржана због епидемиолошке ситуације. Екскурзије ученика такође
неће бити реализоване из истих разлога. На састанку актива је изабран професор за
награду поводом Дана просветних радника. Награду је добила Оливера Филиповић,
наставница електро групе предмета.
Новембар
У новембру смо анализирали успех ученика после првог класификационог периода.
Успех је свакако најслабији у овом периоду због прилагођавања нових ученика 1.
разреда и неозбиљног схватања наставе на даљину ученика старијих разреда. Разматрали
смо план уписа за следећу школску 2021-2022. годину и донели одлуку да план уписа по
броју одељења буде исти као и прошле године, али због промене образовног профила
сервисер за термичке и расхладне уређаје мора се променити састав комбинованог
одељења, тако да је план уписа за 2021/2022. годину следећи: једно мешовито електро
одељење, аутоелектричар/сервисер за термичке и расхладне уређаје, једно одељење
електроинсталатера и једно одељење возач моторних возила и два одељења техничар
друмског саобраћаја. Овај план је прослеђен школској управи.
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Децембар
На састанку смо анализирали активности који смо спровели претходних месеци и дошли
до закључка да су активности реализоване у оној мери колико је то дозвољавала
епидемиолошка ситуација. Планирани оперативни наставни планови и програми су
реализовани и нема неодржаних часова.
Јануар
Организовали смо састанак стручног актива за развој школског програма поводом
организације прославе школске славе Дана Светог Саве. Одлучено је да због
епидемиолошке ситуације не буде стандардне прославе школске славе, али да буде
организовано резање славског колача у школи. Такође смо анализирали успех ученика
на крају првог полугодишта. Успех је бољи него на првом класификационом периоду,
али би требао да буде још бољи, заједнички је закључак овог актива. Разлог је, поред
слабе мотивације ученика, тешкоћа у реализацији наставе на даљину. Требало би радити
на решавању и једног и другог проблема.
Март
У овом месецу Тим је разматрао начине реализације наставе према комбинованом
моделу и дао предлоге стручним већима.
Април
У овом месецу Тим је разматрао начине реализације наставе до краја школске године и
дао предлоге стручним већима.
Мај
Анализирани су модели организације завршетка школске године. Стручним већима су
дати предлози како организовати завршне и матурске испите, као и закључивање оцена
ученицима нижих разреда.
Јун
Анализирана је реализација школског програма и оперативних наставних планова у
условима пандемије. С обзиром на околности, закључено је да је реализација је била
успешна. Разговарано је о предлозима за најбољег ученика генерације у електро и
саобраћајној струци. Изнети су предлози који ће се наћи на наставничком већу где ће се
изабрати ученици генерације.
Август
Анализирани су правилници и препоруке за организацију почетка школске године. Због
промене наставних планова и програма у подручју рада Електротехника, у образовном
профилу електричар, потребно је урадити елаборат за овај профил и послати га
Министарству просвете на верификацију, а потом и ажурирати Школски прогам.
Направили смо и усвојили нови годишњи програм стручног актива за развој школског
програма школске 2021/2021. године.
координатор тима
Татјана Ранђеловић
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5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, стручних актива, као и
стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава директор школе. У даљем
тексту је дат преглед рада Педагошког колегијума по месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1. Анализа реализације наставе у условима КОВИД-19 пандемије
2. Стручно усавршавање у школској 2020/2021. год.
3. Педагошко-инструктивни рад директора и стручног сарадника за шк. 2020/2021.
год.
4. Предлог запосленог за награду поводом Дана просветних радника
5. Актуелна дешавања у просвети
Није реализована активност:
Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2018-2021. год.
Колегијум је у овом периоду одржао један састанак.
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 2020/2021. год. за све
наставнике
3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2021/2022. годину
4. Набавка наставних средстава
5. Актуелна дешавања у просвети
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду нису реализоване следеће активности:
1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за
2020/2021. год.
МАРТ-АПРИЛ
У овом периоду нису реализоване активности из плана рада Колегијума:
1. Анализа квалитета наставе
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2. Праћење реализације активности из ШРП
3. Радне суботе
4. Распоред активности у кампањи за упис ученика у шк.2021/2022.год.
МАЈ-ЈУН
У овом периоду нису реализоване активности из плана рада Колегијума:
1. Разматрање извештаја директора и стручног сарадника школе о педагошкоинструктивном раду
2. Праћење реализације активности из ШРП
3. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета
1. Израда извештаја о раду Колегијума у шк.2020/2021.год.
Стручни сарадник
Тања Бабејић
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5.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Током школске 2020/2021. године ангажовала сам се у следећим пословима
предвиђеним Планом и програмом рада психолога школе:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Израда Годишњег плана рада школе
Израда плана рада психолога школе
Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на почетку школске
године
6. Сарадња са директором у распоређивању ученика за упис у први разред на
места која су остала слободна
7. Учешће у организацији прославе Дана школе
8. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
9. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
10. Помоћ одељењским старешинама у идентификацији талентованих ученика, као
и оних који теже прате наставне садржаје
11. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
12. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
13. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
14. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
15. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
16. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
17. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
18. Учешће у раду Педагошког колегијума
19. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
20. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
21. Учешће у раду Тима за самовредновање
22. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
23. Учешће у промоцији рада школе
24. Текући послови
1.
2.
3.
4.
5.

У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом**:
1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
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2. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада
3. Израда распореда дежурства ученика
4. Учешће у раду Савета родитеља

5.
6.
7.
8.

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

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
9. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
10. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
11. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
13. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
14. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
15. Учешће у раду Тима за самовредновање
16. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
17. Учешће у промоцији рада школе
18. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом**:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
Израда распореда дежурства ученика
Учешће у раду Педагошког колегијума
Учешће у раду Савета родитеља
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
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ЈАНУАР-ФЕБРУАР
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Учешће у организацији прославе Дана Светог Саве
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
8. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа
9. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
10. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
11. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
12. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
13. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
14. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
15. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
16. Учешће у раду Тима за самовредновање
17. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
18. Учешће у промоцији рада школе
19. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности**:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Израда анализа и извештаја за Школски одбор
Израда распореда дежурства ученика
Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
Учешће у раду Педагошког колегијума
Учешће у раду Савета родитеља
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

МАРТ-АПРИЛ
1.
2.
3.
4.
5.

Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима
Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
Израда анализа и извештаја за Школски одбор
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6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
8. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа
9. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
10. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
11. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
12. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
13. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
14. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
15. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
16. Учешће у раду Тима за самовредновање
17. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
18. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
19. Учешће у промоцији рада школе
20. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности**:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
Израда распореда дежурства ученика
Учешће у раду Тима за културне активности школе
Учешће у раду драмске секције
Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
Учешће у раду Педагошког колегијума
Учешће у раду Савета родитеља

МАЈ-ЈУН
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада на крају школске
године
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Израда анализа и извештаја за Школски одбор
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Преглед педагошке документације и евиденције на крају другог полугођа
8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
9. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
10. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
11. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
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12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
13. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
14. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
15. Учешће у раду Тима за самовредновање
16. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
17. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
18. Учешће у промоцији рада школе
19. Учешће у активностима везаним за упис ученика у први разред
20. Подела ученика у одељења у образовном профилу техничар друмског
саобраћаја
21. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности**:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
Израда распореда дежурства ученика
Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
Учешће у раду Педагошког колегијума
Учешће у раду Савета родитеља
Учешће у раду Тима за културне активности школе
Учешће у раду драмске секције
Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
Учешће у активностима промоције плана уписа у наредну школску годину

АВГУСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Током школске 2020/2021. 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.
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Стручно усавршавање 2020/2021:
Реализатор интерног стручног усавршавања:
1. „Формативно оцењивање и вођење педагошке документације“, 3.2.2021.
2. „Блумова таксономија и савремене наставне методе“, 10.2.2021.
3. „Савремене наставне методе – примена“, 17.2.2021.
Екстерно стручно усавршавање:
1. Обука директора и наставника у основним школама за пружање подршке
школама у процесу самовредновања, код 5251, 8 бодова
2. Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала, код 5212, 19,5 бодова
3. Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног
односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика, код 5293
Остале активности:
-

Ауторство и промоција монографије „30 година Политехничке школе у
Пожаревцу“ поводом јубилеја школе, 5.10.2020.
Учешће у процесу медијације између школе и незадовољних родитеља који су
поднели пријаву на рад Школској управи Пожаревац, јануар-фебруар 2021.

*Укључује
и
ПОЛУГОДИШЊИ
ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ

ИЗВЕШТАЈ

О

ПЕДАГОШКО-

У новембру и децембру 2020. и априлу 2021. године посетила сам 10 гугл
учионица код 10 различитих наставника у 10 различитих одељења, извештаји
893/27.11.2020, 922/11.12.2020, 256/9.4.2021. и 281/16.4.2021.
4. ** Нереализоване активности последица су измењеног начина рада школе услед
пандемије корона вируса.

СТРУЧНИ САРАДНИК
_____________________
Тања Бабејић
дипл. психолог
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6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
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6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2020/2021 године Школски одбор Политехничке школе
одржао је 8. седница.
У даљем тексту дат је табеларни приказ редног броја седница, временски термин
одржавања седница и садржај рада на седницама који је дефинисан у форми одлука.
А) Седница бр. 15. је одржана дана 15.09.2020. године, деловодни број 697;
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XIV редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласном одлуком, усвојен је успех ученика на крају школске 2019/2020
године;
3. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2019/2020. годину.
4. Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за школску
2020/2021. годину.
5. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску
2019/2020. годину.
6. Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2020/2021.
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
у школској 2019/2020. години.
9. Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања запослених за
школску 2020/2021. годину.
10. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о самовредновању и реализацији
активности из Школског развојног плана.
11. Jедногласном одлуком, усвојен је План екскурзија за школску 2020/2021.
годину.
12. Jедногласном одлуком, усвојен је Правилник о јавним набавкама Политехничке
школе.
13. Једногласном одлуком, усвојене су измене финансијског плана за 2020. годину.
Б) Седница бр.16. је одржана дана 12.10.2020. године, деловодни број 757/1;
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XV редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласно, усваја се измењени финансијски план Политехничке школе у
Пожаревцу за 2020. годину, Ребаланс 1. у висини од 26.389.568,00 динара, који
је усклађен са Одлуком Скупштине Града Пожаревца број 03-40-1907/2020-5-
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1-10-5 од 12.10.2020. године.
В) Седница бр.17. је одржана дана 04.12.2020. године, деловодни број 907;
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XVI редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласно, донета је одлука о годишњим пописима за пословну 2020. годину.
3. Једногласном одлуком прихваћена је иницијатива за потписивање Уговора о
пословној сарадњи са ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта за донирање
80 школских клупа и 140 школских столица.
Г) Седница бр.18. је одржана дана 13.01.2021. године, деловодни број 12.
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XVII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласно, усваја се финансијски план Политехничке школе у Пожаревцу
за 2021. годину у висини од 20.750.678,00 динара, који је усклађен са
Одлуком Скупштине Града Пожаревца број 03-40-2395/2019-5-1-10-5 од
25.12.2020. године.
3. Школски одбор је прихватио информацију о Плану јавних набавки за 2021.
годину.
4. Једногласном одлуком, усвојен је предлог за измену финансијског плана за
2021. годину – Ребаланс 1.
5. Једногласно се усваја Извештај централне пописне комисије о попису имовине
и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. 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.
6. Једногласно се усваја Предлога плана уписа ученика за школску 2021/2022.
годину према следећој табели.
Д) Седница бр.19. је одржана дана 23.02.2021. године, деловодни број 140.
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XVIII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Једногласном одлуком, усвојен је полугодишњи извештај о раду школе за
школску 2020/2021. годину.
3. Једногласном одлуком, усвојен је полугодишњи извештај о раду директора
школе за школску 2020/2021. годину.
4. Једногласном одлуком, усвојен је полугодишњи извештај о стручном
усавршавању запослених у школској 2020/2021. години.
5. Једногласном одлуком, усвојен је полугодишњи извештај о раду Тима за
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заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској
2019/2020. години.
6. Једногласном одлуком, усвојен је полугодишњи извештај о раду Тима за
самовредновање у школској 2020/2021. години.
7. Једногласном одлуком, усвојен је завршни рачун за фискалну 2020. годину.
8. Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду Ауто школе за 2020. годину.
9. Једногласном одлуком, усвојен је успеха ученика на полугодишту школске
2020/2021.
10. Jедногласно је усвојен предлог да се градској управи Града Пожаревца, упути
захтев
11. за доделу додатних средстава за завршетак започетих радова на реконструкцији
и адаптацији сале за културно-уметничке потребе, а односе се на уградњу
система за вентилацију и климатизацију у укупном износу од 5.368.698,37
динара без ПДВ-а, односно 6.442.438,05 динара са ПДВ-ом, на позицији 5113 –
капитално одржавање зграда и објеката.
Ђ) Седница бр.20. је одржана дана 04.03.2021. године, деловодни број 174.
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XIX редовне седнице
Школског одбора Политехничке школе.
2. Једногласно, усваја се измена финансијског плана Политехничке школе из
Пожаревца за 2021. годину у висини од 6.442.440,00 динара, који је
усклађен са Одлуком Градског већа Града Пожаревца број 09-06-28/2021-9
од 26.02.2021. године.
3. Школски одбор је прихватио информацију о измени Плана јавних набавки за
2021. годину.
4. Једногласно, Школски одбор је усвојио измену ценовника ауто школе која
послује у оквиру Политехничке школе.
Е) Седница бр.21. је одржана дана 29.06.2021. године, деловодни број 527.
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XX редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Једногласно, усваја се измена финансијског плана Политехничке школе из
Пожаревца за 2021. годину у висини од 6.442.440,00 динара, који је усклађен
са Одлуком Градског већа Града Пожаревца број 09-06-28/2021-9 од
26.02.2021. године.
3.Школски одбор је прихватио информацију о измени Плана јавних набавки за
2021. годину.
4.Једногласно, Школски одбор је усвојио измену ценовника ауто школе која
послује у оквиру Политехничке школе.
5. Именује се Комисије за утврђивање запослених за чијим радом је престала
потреба, са пуним или непуним радним временом, у следећем саставу:
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1. Татјана Ранђеловић, члан,
2. Милица Обреновић, члан,
3. Никола Шојановић, члан;
Задатак Комисије из става 1. ове одлуке је да сачини листу запослених за чијим
радом је престала потреба у целини или делимично, изврши прикупљање
документације, изврши бодовање запослених, сачини прелиминарну и коначну
ранг листу и о свом раду да води записнике и поднесе извештај директору
школе свом раду.
Ж) Седница бр.22. је одржана дана 20.08.2021. године, деловодни број 603.
1. Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXI редовне седнице Школског одбора
Политехничке школе.
2. Једногласно, Школски одбор је донео следеће одлуке:
1. Расписује се конкурс за избор директора Политехничке школе из Пожаревца, Ул.
Јована
Шербановића бр.5. на мандатни период од четири године.
2. Конкурс објавити у листу Националне службе за запошљавање „Послови“.
3. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
4. Услови за избор директора школе прописани су чл. 122., чл.139. и чл. 140 .став 1 и 2
Закона
(„Сл.гл.РС“, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20).
5. Именује се Комисија за избор директора у следећем саставу:
1. Јелена Ружић, наставник саобраћајне групе предмета,члан
2.Оливера Филиповић, наставник електротехничке групе предмета,члан
3. Тања Бабејић, стручни сарадник-психолог, члан,
4. Ивана Стевановић, наставник енглеског језика, замена члан,
5. Зорица Гошев, наставник електротехничке групе предмета, замена члана,
6. Марина Вукићевић, чистачица, замена члана.
6. Комисија има задатак да спроведе поступак за избор директора у складу са Законом и
Статутом и да сачини Извештај о спроведеном поступку за избор директора, који заједно
са
документацијом и потребним мишљењима мора да дoстави Школском одбору у року од
осам
дана од дана завршетка поступка.
3. Једногласном одлуком усвојен је Предлог финансијског плана за 2022. годину.
4. Једногласном одлуком усвојен је Предлог измене финансијског плана за 2021.
годину – ребаланс 2.
5. Једногласном одлуком усвојен је Предлог измене и допуне Ценовника за рад ауто
школе за трећа лица.
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6. Једногласном одлуком усвојен је предлог да се продају два возила марке Шевролет
Спарк и формира комисија за спровођење поступка продаје у следећем саставу:
1. Тасић Горан, председник;
2. Драган Ђорђевић, члан;
3. Зоран Јоњић, члан;
7. Једногласном одлуком усвојен је предлог да се :
1. Ученицима омогућити бесплатно полагање теоријског дела возачког испита „Ц“
категорије у једном року, а уколико положе, омогућити им и бесплатну обуку од 40
часова „Ц“ категорије и бесплатно полагање практичног дела возачког испита у
јануарском испитном року, који је део завршног испита (радни задатак А).
2. Уколико ученик не положи теоријски део возачког испита у првом (једном
бесплатном) року, свако наредно полагање, као и обуку и полагање практичног дела
возачког, у оквиру завршног испита, плаћаће према важећем ценовнику који је
дефинисан Правилником о раду центра за обуку возача за ученике Политехничке
школе.
3. Ученицима који нису завршили практичну обуку од 40 часова омогућити
бесплатно похађање исте.
8. Једногласном одлуком усвојена је информација о упису ученика у први разред за
школску 2021/2022. годину.
9. Једногласном одлуком усвојена је информација о припремљености школе за почетак
школске 2021/2022. године.
На седницама се реализовао план и програм Школског одбора у оквиру
Годишњег плана рада школе.
Општи закључак, да је Школски одбoр Политехничке школе одговорно и савесно
радио, придржавајући се како свог програма рада тако и Закона о основама
система образовања и васпитања, Статута школе, Пословника о раду Школског
одбора и свих осталих пратећих подзаконских аката.

ЗАПИСНИЧАР
_________________
дипл.правник Зоран Јоњић

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

Увод
Директор школе је у обавези да, у складу са чланом 126. тачка 17. Закона о
основама система образовања и васпитања, подноси извештаје о свом раду и раду
установе органу управљања, најмање два пута годишње. Директор школе је пре свега
обавезан и одговоран за редовно, потпуно и истинито обавештавање Школског одбора
и органа Министарства просвете о пословању школе и извршењу утврђених задатака
Годишњим планом рада за текућу школску годину. Овај извештај на крају школске
године представља анализу реализације Годишњег плана рада школе, у складу са чланом
119. тачка 2. Закона, и усваја га Школски одбор. Извештај о раду обухвата пре свега
податке везане за реализацију послова и задатака утврђених Годишњим планом рада
школе, у складу са Наставним планом и програмом, те ће из тих разлога Извештај
хронолошки пратити задатке из Годишњег плана рада који уједно хронолошки и
одговарају одредбама које су одређене Законом.
Инструктивно–педагошки рад
Инструктивно–педагошки рад директора школе био је усмерен ка помагању и
инструкцији у решавању различитих тешкоћа и проблема који се јављају у образовно–
васпитном раду, као и у заједничком изналажењу решења за унапређивање тог процеса.
Инструктивно–педагошки рад директора школе прожимао се са педагошко–
инструктивним радом стручног сарадника – психолога, и обухватио је, између осталог,
следеће активности: пружање помоћи у разрешавању текућих проблема у раду
наставника, планско унапређивање рада наставника (нагласак на иновацијама), помоћ у
доношењу одлука, указивање на извесне слабости у настави, стручно усмеравање у циљу
управљања процесом образовања и васпитања... Иако је нагласак у инструктивно–
педагошком раду директора школе претежно на нивоу инструкција, уважавано је
мишљење наставника и стручног сарадника – психолога у заједничком решавању
проблема. На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, испр. 68/15, 62/2016
одлука УС, 88/17, 27/2018 – др. закони), поред послова који су утврђени Законом и
Статутом установе, у надлежности и одговорности директора школе је да организује и
врши педагошко–инструктивни увид и да прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе као и да предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручног сарадника. Договорено је да директор и стручни сарадник –
психолог користе образац за посматрање и вредновање школског часа у складу са
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дефинисаним стандардима за област квалитета Настава и учење (према Правилнику о
стандардима квалитета рада установа, објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 7/2011 и
68/2012). Протокол за вредновање часа намењен директору школе, помоћницима
директора и стручном сараднику – психологу обухватио је све значајне елементе који су
дефинисани стандардима квалитета за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ.
Услед пандемије узроковане вирусом КОВИД-19, један део наставе је реализован
на даљину, те је у складу са околностима и педагошко-инструктивни рад реализован на
два начина – посетом часовима непосредне наставе и увидом у Гугл учионице преко
којих је реализована настава на даљину. У току школске 2020/2021. године, са стручним
сарадником-психологом, посетио сам један час непосредне наставе и 20 часова наставе
на даљину.
Посебан труд сам уложио да са стручним сарадником, у оквиру стручних већа из
области предмета, упутим предметне наставнике у важност формативног оцењивања, а
посебно у условима под којима се ове године реализује настава, услед пандемије вируса
КОВИД-19.
Број посећених часова: 21, код 20 различитих наставника.
Број предатих писаних припрема за час: 21
Број писаних припрема на школском универзалном обрасцу: 21

Инструктивно–педагошка анализа посећених часова
Инструктивно‒педагошка анализа посећених часова укључила је вредновање
наставног процеса на основу одговарајућих дидактичко‒методичких параметара.
Приликом посете часовима користио сам посебно конструисан образац за вредновање
наставних часова, којим су се процењивали нивои квалитета оних елемената наставе
који су били праћени. Инструктивно‒педагошку анализу посећених часова обавио сам у
сарадњи са стручним сарадником ‒ психологом. Инструктивно‒педагошка анализа
посећених часова, чија је функција да се утврде кључне снаге и слабости у наставном
процесу, издвоје примери добре праксе, и најважније, да се на основу обављене анализе
предложе мере за даљи рад и напредовање, дата је у горе поменутим обрасцима који се
налазе у документацији психолога школе.
Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања
Директор школе управља процесом развоја и учења у школи, по потреби пружа
савете и помоћ ученицима у сагледавању одређених проблема и налажењу решења, у
сарадњи са психологом школе.
Исто тако, једна од важних ставки у овој области рада директора је обезбеђивање
здравог и безбедног радног окружења у коме ученици могу квалитетно да уче и да се
развијају. У школи је постављено 5 паноа на којима ученици могу да виде сва
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обавештења која се односе на њих. Активно сам учествовао у раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Обављао сам појединачне разговоре са појединим ученицима, где су уочени
проблеми, у сарадњи са психологом школе и разредним старешином. Саветодавни рад
са ученицима је посебно био усмерен ка превазилажењу проблема насталих услед
реализације наставе према комбинованом моделу због пандемије вируса КОВИД-19.
Саветодавни рад са родитељима
Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа
подршку у раду Савета родитеља. Редовно сам извештавао родитеље о свим аспектима
рада школе и о резултатима и напретку њихове деце.
Присуствовао сам првим родитељским састанцима ученика 1. разреда, како бих
се упознао са родитељима и пружио им основне информације које се тичу поласка
њихове деце у Политехничку школу. Осим тих састанака, током целе године сам био
доступан родитељима за индивидуалне разговоре. Такође, када је у питању упис
ученика у средњу школу пружао сам подробне информације родитељима како кроз
индивидуалне саветодавне разговоре, тако и личним присуством на сајмовима
образовања, на Данима отворених врата Политехничке школе, као и приликом обиласка
основних школа у циљу промоције Политехничке школе
У великој мери саветодавни рад директора са родитељима ученика се одвијао
када су разматрани проблеми изостајања са наставе на даљину, учестало добијање
негативних оцена, превазилажење насталих тешкоћа у учењу…
Редовно сам извештавао Савет родитеља о свим актуелностима у школи и другим
питањима важним за школу као што су побољшање материјално-техничких услова,
обезбеђивање нових наставних средстава, финансијско пословање школе (пре свега
утрошак ученичког динара), и друго. Саветодавни рад са родитељима је у великој мери
био усмерен ка превазилажењу проблема насталих услед неуобичајених околности под
којима мсе реализовала настава, а који су настали услед пандемије вируса КОВИД-19.
Инструктивно‒педагошко деловање у стручним телима
Према члану 126. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013. и испр. 68/2015, 62/2016 одлука
УС, 88/17, 27/2018 – др. закони) у надлежности директора школе је да сазива и руководи
седницама наставничког већа, без права одлучивања, затим, да образује стручна тела и
тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи, да се стара о
благовременом објављивању и обавештавању запослених, стручних органа и органа
управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа.
У складу са тим у току школске 2020/2021. године присуствоао сам седницама и
састанцима следећих стручних тела:
• Наставничко веће
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• Стручна већа
• Школски одбор
• Савет родитеља
• Педагошки колегијум
• Актив директора средњих школа
Био сам присутан на свим седницама поменутих тела, а Актив директора средњих
школа ме је изабрао за председника.
Посебан труд сам уложио да са стручним сарадником, у оквиру стручних већа из
области предмета, упутим предметне наставнике у важност формативног оцењивања, а
посебно у условима под којима се ове године реализује настава, услед пандемије вируса
КОВИД-19.
Рад у оквиру додатних делатности школе
Политехничка школа је регистрована за допунску делатност рада Ауто школе. У
току 2020/2021. активно сам учествовао у раду Ауто школе, у циљу обезбеђивања
средстава за рад школе, обезбеђивања нових кандидата за обуку, обезбеђивања рекламно
пропагандих активности.
Истичем одличну сарадњу са руководиоцем Ауто школе, Миленом Миленковић.
Приходи које школа има од рада Ауто школе коришћени су у складу са
финансијским планом, тако да је највећи део средстава усмерен на побољшање
материјално-техничких услова у школи, набавку књига за библиотеку и награђивање
ученика, путовања ученика... Редовно сам извештавао Школски одбор о утрошку
средстава са рачуна сопствених прихода школе.
У даљем тексу је дат преглед рада директора школе по месецима:
СЕПТЕМБАР 2019.
•

Школа је у школску 2020/2021. 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 успешно је реализован наставни план и
програм у свим образовним профилима.

•

Оперативни плана рада школе према комбинованом моделу наставе је израђен на
време и добијена је сагласност Школске управе Пожаревац на реализаију истог.

•

Активно сам учествовао у припреми школе за рад у условима пандемије. Школа
је пре почетка школске године детаљно дезинфикована од стране Завода за јавно
здравље Пожаревац, направио сам распоред активности помоћног особља за
свакодневно чишћење и дезинфекцију простора.
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•

Обезбеђен је довољан број заштитних маски за све запослене, а такође је
обезбеђен и један број заштитних маски за ученике који не могу сами да их
обезбеде.

•

Распоред часова је урађен и усвојен на време.

•

Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску
2020/2021. годину који је на време израђен и усвојен.

•

Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2020/2021. 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 2021. 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
2020/2021. 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.

•

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

•

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).
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•

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.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

ОКТОБАР 2020.
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе према комбинованом
моделу, а са најближим сарадницима сам отклањао проблеме који су се
појављивали.

•

Активно сам учествовао у обезбеђивању средстава за хигијену и дезинфекцију,
као и обезбеђивању заштитних маски за све запослене.

•

Старао сам се о томе да се чишћење и дезинфекција свих просторија у школи
обавља према прописаним стандардима.

•

Старао сам се да се у школи стрикно примењују све прописане епидемиолошке
мере.

•

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

•

Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања јубилеја школе
– 30 година од оснивања, који је обележен уз примену свих епидемиолошких
мера.

•

У оквиру педагошко-инструктивног рада са стручним сарадником, Тањом
Бабејић пратио сам реализацију наставе на даљину увидом у гугл учионице.
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•

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.

•

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.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

НОВЕМБАР 2020.
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе према комбинованом
моделу, а затим и организовао потпуни прелазак на наставу на даљину.

•

Активно сам учествовао у обезбеђивању средстава за хигијену и дезинфекцију,
као и обезбеђивању заштитних маски за све запослене.

•

Старао сам се о томе да се чишћење и дезинфекција свих просторија у школи
обавља према прописаним стандардима.

•

Старао сам се да се у школи стрикно примењују све прописане епидемиолошке
мере.

•

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.
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•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду.

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Школског одбора.

•

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 градоначелником, Сашом Павловићем и чланом
Градског већа за ресор просвете, Томицом Стојановићем.

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

ДЕЦЕМБАР 2020.
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе на даљину, а са
најближим сарадницима сам отклањао проблеме који су се појављивали.

•

Активно сам учествовао у обезбеђивању средстава за хигијену и дезинфекцију,
као и обезбеђивању заштитних маски за све запослене.

•

Старао сам се о томе да се чишћење и дезинфекција свих просторија у школи
обавља према прописаним стандардима.

•

Старао сам се да се у школи стрикно примењују све прописане епидемиолошке
мере.

•

Активно сам учествовао у припреми и реализацији јавне набавке за реновирање
сале за културно-уметничке потребе.

•

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

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.

•

У оквиру педагошко-инструктивног рада са стручним сарадником, Тањом
Бабејић пратио сам извођење наставе на даљину, увидом у гугл учионице.

•

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.

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

ЈАНУАР 2021.
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе према комбинованом
моделу, а са најближим сарадницима сам отклањао проблеме који су се
појављивали.

•

Активно сам учествовао у обезбеђивању средстава за хигијену и дезинфекцију,
као и обезбеђивању заштитних маски за све запослене.

•

Старао сам се о томе да се чишћење и дезинфекција свих просторија у школи
обавља према прописаним стандардима.

•

Старао сам се да се у школи стрикно примењују све прописане епидемиолошке
мере.
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•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2021/2022. 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, који је обележен у складу са прописаним епидемиолошким мерама.

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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.

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Школског одбора.

•

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.

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.
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ФЕБРУАР 2021.
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе према комбинованом
моделу, а са најближим сарадницима сам отклањао проблеме који су се
појављивали.

•

Активно сам учествовао у обезбеђивању средстава за хигијену и дезинфекцију,
као и обезбеђивању заштитних маски за све запослене.

•

Старао сам се о томе да се чишћење и дезинфекција свих просторија у школи
обавља према прописаним стандардима.

•

Старао сам се да се у школи стрикно примењују све прописане епидемиолошке
мере.

•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2021/2022. 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 2020. годину.

•

Активно сам учествовао у анализи и припреми извештаја о раду Ауто школе за
2020. 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.

•

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.

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Школског одбора.

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.
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•

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.

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

МАРТ 2021.
•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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.

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Руководио сам организацијом реализације наставе према комбинованом моделу
у складу са условима који су били проузроковани пандемијом вируса КОВИД-19.
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•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

АПРИЛ 2020.
•

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, редовно сам обавештавао запослене о
могућностима стручног усавршавања на даљину, а посебно у областима
коришћења дигиталних метода за реализацију наставе.

•

Организовао сам и пратио реализацију наставе по комбинованом моделу.

•

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

•

Организовао сам седнице Наставничког већа на даљину и био сам стално
доступан запосленима путем електронских платформи за комуникацију.

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

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

•

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

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

МАЈ 2021.
•

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, редовно сам обавештавао запослене о
могућностима стручног усавршавања на даљину, а посебно у областима
коришћења дигиталних метода за реализацију наставе.

•

Организовао сам и пратио реализацију наставе према усвојеном комбинованом
моделу.

•

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

Организовао сам седнице Наставничког већа на даљину и био сам стално
доступан запосленима путем електронских платформи за комуникацију.

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

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

•

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

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

ЈУН 2021.
•

Организовао

сам

и

пратио

реализацију завшетка

школске

године

у

епидемиолошким условима, а пре свега организацију завршних и матурских
испита и закључивање оцена ученицима код којих је било проблема у
савладавању градива путем наставе на даљину.
•

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

•

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

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

ЈУЛ 2021.
•

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

•

Анализирао сам тренутно стање и на основу те анализе направио план активности
за припрему школе за школску 2010/2022. годину, са посебним акцентом на
актуелне епидемиолошке услове.
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•

Реализовао сам набавку нових наставних средстава према захтевима стручних
актива.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

АВГУСТ 2021.
•

Организовао сам активности за припрему школе за школску 2021/2022. годину.

•

Организовао сам припрему школе за реализацију наставе према моделу који је
усвојен на основу препорука Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.

•

Организовао сам пријем ученика првог разреда у свечаној сали школе 31. августа.
Пријем је реализован уз поштовање свих превентивних мера.

•

Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2022. годину.

•

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

•

Одредио сам одељенске старешине за школску 2021/2022. годину.

•

У сарадњи са секретаром школе издао сам решења о структури радног времена
за школску 2021/2022. годину.

•

У сарадњи са председницима стручних већа из области предмета извршио сам
расподелу предмета за школску 2021/2022. годину.

•

Формирао сам школске тимове за школску 2021/2022. годину.

•

Учествовао сам у изради распореда часова, као и распореда дежурства
запослених за школску 2021/2022. годину.

77

Политехничка школа, Пожаревац

•

Активно сам учествовао у изради Извештаја о раду школе за школску 2020/2021.
годину.

•

Активно сам учествовао у изради Плана рада школе за школску 2021/2022.
годину.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Активно сам пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.

•

Пратио сам и координирао реализацију наставе према комбинованом моделу.

Директор школе
Дарко Радовановић
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6.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
У школској 2020/21. год, секретар школе је:
- указивао је запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу
рада и у вези са радом;
- израдио план рада секретара школе за шк.2020/21. год.
- припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и
обавезе запослених ( статус и структура радног времена, распоређивање
запослених, право на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање
радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета и сл.)
- спроводио је поступак пријема у радни однос;
- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног
осигурања и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и
инвалидског и здравственог осигурања;
- водио кадровску евиденцију, одлагао дукумента у досијеа запослених, Матичну
књигу запослених и др.;
- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по
основу рада- запосленом и служби рачуноводства на извршење;
- издавао потврде о радноправном статусу запослених за остваривање права
запослених по основу рада;
- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке
кредите и сл.
- водио матичну и персоналну евиденцију запослених;
- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за
полагање испита за лиценцу и достављао захтев за пријаву испита за лиценцу са
потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије;
- пружао правну помоћ запосленима;
- давао потребне информације о законским основу, роковима за израду и доношење
одређених аката, надлежности органа који акта доноси;
- пратио законе и друге прописе и давао стручна мишљења о њиховој примени као и
примени других општих аката;
- указивао запосленима на измене Правилника и давао тумачење истих,
- стручно се усавршавао путем публикација достављених школи Образовног
информатора –правни информатор и др.;
- примао документа за завођење;
- разврставао, евидентирао и отпремао пошту;
- са директором школе припремио и израдио План јавних набавки за 2021. годину;
- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: прикупљао и заводио понуде,
учествовао као члан у раду Комисије за јавне набавке, водио Записник о отварању
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-

-

-

-

понуда, израдио Извештај о спровођењу поступка јавне набавке, израдио Уговор о
извођењу радова, водио евиденцију и чувао документацију о спроведеном поступку
јавне набавке, достављао документацију рачуноводству ради потраживања средства;
припремао седнице Школског одбора и водио записнике;
сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном инспекцијом,
противпожарном, санитарном и другим инспекцијама;
спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора;
писао разне дописе, захтеве и молбе;
радио са странкама и пружао тражену помоћ странкама;
сарађивао са родитељима ученика;
заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , тако
и за ванредне ученике;
издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових
докумената за правна лица;
прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације;
учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева
за покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења
родитељима), водио записник са срасправе, припремао решења о изрицању
васпитно- дисциплинске мере и иста достављао родитељима;
поступао по налозима инспекције;
издавао ученицима разне врсте потврда и уверења ;
израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе
сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне
самоуправе;
учествовао у раду ауто школе која пружа услуге трећим лицима ( правио уговоре са
кандидатима, фактурисао услуге, израђивао административне забране, сређивао
књиговодствену документацију са рачуноводством школе, обилазио и потписивао
уговоре са синдикатима за плаћање услуга ауто школе на рате);
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 расправе, припремао решења о изрицању васпитно
- дисциплинске мере и иста достављао родитељима;
поступао по налозима инспекције;
издавао ученицима разне врсте потврда и уверења ;
израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе
сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне
самоуправе;
учествовао у раду ауто школе која пружа услуге трећим лицима ( правио уговоре са
кандидатима, фактурисао услуге, израђивао административне забране, сређивао
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књиговодствену документацију са рачуноводством школе, обилазио и потписивао
уговоре са синдикатима за плаћање услуга ауто школе на рате);

Политехничка школа
Секретар школе
___________________
дипл.правник Зоран Јоњић
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6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је саветодавно тело које се формира ради остваривања што боље
сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно–васпитних задатака школе.
Значајна је и подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе.
Савет родитеља чини по један представник родитеља сваког одељења у школи,
тако да је у 2020/2021. години Савет родитеља чинило 17 родитеља и то:
1. Сања Васић (I1)
2. Владан Миловановић (I2) – заменик председника Савета родитеља
3. Јелена Стевић (I3)
4. Горан Михајловић (I4)
5. Горан Спасић (I5)
6. Славица Јовановић (II1)
7. Блаженка Стојадиновић (II2)
8. Зденкица Јовић (II3)
9. Снежана Миловановић (II4)
10. Јелена Јоњић (II5) – председник Савета родитеља
11. Бојан Живановић (III1)
12. Саша Стоићевић (III2)
13. Биљана Стевановић (III3)
14. Ненад Давидовић (III4)
15. Оливера Марчић (III5)
16. Данијела Крстић (IV1)
17. Злата Цимбаљевић (IV2)
Савет родитеља се у току школске године бавио питањима значајним за
унапређење образовно васпитног процеса, као и питањима од значаја за рад школе.
Одржано је укупно 4 седнице, о чему су уредно вођени записници који се налазе код
психолога школе. У даљем тексту је дат преглед активности Савета родитеља по
месецима:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване активности:
1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника
Савета родитеља
2. Избор представника родитеља за Општински савет родитеља
3. Избор представника родитеља за школске тимове
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Усвајање успеха ученика на крају школске 2019/2020. године
Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2019/2020. години
Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2020/2021. годину
Разматрање Извештаја о самовредновању и активностима из школског развојног
плана
8. Разматрање Извештаја раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања у шк. 2019/2020. години
9. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години
10. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину
11. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020. годину
12. Разматрање Плана рада директора за школску 2020/2021. годину
13. Усвајање Плана екскурзија за школску 2020/2021. годину и доношење одлуке о
висини дневница за наставнике
14. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор
агенција за извођење екскурзија ученика у школској 2020/2021. години
15. Доношење одлуке о висини ученичког динара и усвајање плана трошења
средстава прикупљених од ученичког динара у 2021. години
16. Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика
17. Разматрање реализације наставе по комбинованом моделу у прве две недеље
пколске године
4.
5.
6.
7.

18. Разматрање епидемиолошке ситуације у школи и спровођења епидемиолошких
мера током прве две недеље школске године
Нема нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода
(тромесечја)
2. Разматрање дисциплине ученика
3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
4. Разматрање активности из ШРП (самовредновање)
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Реализоване су следеће активности:
6. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2020/2021.
године.
7. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2020/2021.
години
8. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску
2020/2021. годину.
9. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2020/2021. години.
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10. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/2021.
Години.
11. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Тима за самовредновање у школској
2020/2021. години.
12. Разматрање финансијског пословања школе.
13. Сарадња школе са родитељима.
14. Реализација наставе према комбинованом моделу у условима пандемије.
15. Рад ученичке задруге „Искра“
МАРТ-АПРИЛ
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Разматрање успеха ученика на крају другог класификационог периода
(тромесечја)
2. Разматрање дисциплине и изостајања ученика
3. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
4. Разматрање активности из ШРП (самовредновање)
5. Организација матурантске вечери
МАЈ-ЈУН
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама ученика првог, другог и
трећег разреда
2. Разматрање успеха ученика на крају другог полугођа
3. Разматрање дисциплине и изостајања ученика
4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
Разматрање активности из ШРП (самовредновање).
Председник Савета родитеља
___________________
Јелена Јоњић
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6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент чине по два изабрана представника из сваког одељења (ове
школске године 34), а руководство чине председник, заменик и секретар. Такође,
формира се Савет УП и бира се записничар.
Координатор рада Ученичког парламента: Ивана Вујчић, професор енглеског
језика.
Списак чланова Ученичког парламента:

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

Стефан Максић
Емануел Цветковић
Филип Добрицић
Немања Илић
Немања Благојевић
Јована Петковић
Никола Илић
Давид Ранђеловић
Марко Макрешански
Филип Стојановић
Јован Дијанић
Петар Марковић
Иван Вучковић
Вељко Кошарић
Милица Видуљевић
Софија Стефановић
Андреа Врећић
Сара Јовић
Катарина Марковић
Катарина Пурић
Милена Живановић
Моника Лазић
Јован Арсић
Вељко Лукић
Анђела Милетић
Вишња Стаменковић
Ненад Ђорђевић
Невена Стојићевић
Викторија Марчић
Милан Новић
Милица Богдановић
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IV-1
IV-2

Јана Милановић
Јована Трујић
Немања Цимбаљевић

Председник Ученичког парламента: Јована Трујић IV2
Заменик: Јана Милановић IV1
Секретар: Ненад Ђорђевић III4
Записничар: Милица Богдановић IV1
Савет парламент: Јована Петковић I3
Вељко Кошарић II2
Вељко Лукић III2
Милица Богдановић IV1
Чланови у проширеном саставу Школског одбора: Милица Богдановић IV1 и
Јана Милановић IV1
Чланови школских тимова:
1. Стручни актив за развојно планирање: Милена Живановић III1
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Вељко Лукић III2
3. Тим за самовредновање: Ненад Ђорђевић III4
4. Тима за ученичку задругу: Јована Трујић IV2
Годишњим планом рада Ученичког парламента формулисане су основне
активности:
Активност

1

2

Kонституисање
Ученичког
парламента и
усвајање плана
рада
Разматрање
Извештаја о раду
школе, Годишњег
плана рада школе
и годишњег плана
рада директора,
као и извештаја и
плана рада Тима
за заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања

Носиоци
активности

Чланови
Ученичког
парламента,
Ивана Вујчић

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализа
ције

Септембар
2020.
Реализоване
активности
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3

4

5

6

7

Разматрање
реализације
наставе по
комбинованом
моделу, односно
епидемиолошке
ситуације у школи
и спровођења
епидемиолошких
мера
Анализа успеха и
дисциплине
ученика

Септембар
2020.

Четири пута
у току
школске
године

Реализована
активност

Сарадња са Тимом
за ваннаставне
активности

Септембар/о
ктобар 2020.

Нереализована
активност

Сарадња са
школском
библиотеком –
покретање акције

Друго
полугодишт
е

Реализована
активност

Сарадња са
креативно-забавном
радионицом за младе
Урбан Стрим

Септембар/о
ктобар 2020.

Реализоване
активности

Како је
према
упутству
Министарс
тва
просвете,
науке и
технолошк
ог развоја
обустављен
рад
секција,
није било
потребе за
анкетирање
м ученика у
вези са
ваннаставн
им
активности
ма.
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8

9

10

11

12

13
14

Еколошка акција

Током
школске
године

Ангажовање у
оквиру одељењске
заједнице анкетирање,
предлози...
Сарадња са
Школским одбором и
другим органима у
школи

Током
школске
године

Сарадња са Тимом за
задругу

Март – јун
2021.

Сарадња са
Ученичким
парламентима других
школа (организација
концерта)

Март 2020.

Нереализована
активност

Сарадња са Црвеним
крстом Пожаревац

Март 2021.

Израда пројекта
Green at Heart
(Централно-европска
иницијатива)

Реализоване
активности

Фебруар –
март 2021.

Током
школске
године

Реализоване
активности

Како је
према
упутству
Министарс
тва
просвете,
науке и
технолошк
ог развоја
обустављен
рад секција
и
забрањено
окупљање
већег броја
људи у
затвореном
простору,
није било
могуће
остварити
овакав виде
сарадње.
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15

16

17

Предавање
едукативног
карактера
(вакцинација)
Активности око
помагања
ученицима који
имају тешкоћа око
савладавања
градива
Активности око
промоције школе за
ученике који
завршавају основну
школу

28. мај 2021.

Март – јун
2021.

Јун 2021.

Нереализована
активност

Отворена
врата у
класичној
форми нису
организова
на због
актуелне
епидемиол
ошке
ситуације.

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

•
•
•
•
•

•
•

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

У наставку текста дат је преглед активности Тима за инклузивно образовање по
месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Израђен је акциони план рада;
-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у
погледу идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна
подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима.
-редовно информисање наставника о ИО путем друштвених мрежа.
Нису реализоване следеће активности:
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-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
-информисање Савета родитеља о ИО;
-информисање Школског одбора о ИО;
-информисање Ученичког парламента о ИО;
-израда огласне табле у зборници са информацијама о ИО, већ постоји.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у
погледу идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна
подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима;
-идентификација ученика којима је потребна додатна подршка након првог
класификационог периода,
-формирање Тимова за додатну подршку ученицима.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Нису реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна
подршка.
МАРТ-АПРИЛ
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна
подршка.
МАЈ-ЈУН
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна
подршка.
Тања Бабејић, психолог школе, координатор Тима
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7.2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У школској 2020/2021. години Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања чинили су Дарко Радовановић, директор школе, Тања
Бабејић, стручни сарадник-психолог, Зоран Јоњић, секретар, наставници Владимир
Милосављевић и Милица Обреновић, Зденкица Јовић, родитељ, Блаженка
Стојадиновић, родитељ и ученик Вељко Лукић (III2).
У даљем тексту је дат преглед активности тима по месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са
Протоколом о поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања;
-израда распореда дежурства наставника;
-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-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 један састанак 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;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
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-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао два састанка.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао један састанак.
МАРТ-АПРИЛ
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао један састанак.
МАЈ-ЈУН
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-сарадња са школским полицајцем;
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-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).
У овом периоду тим се није састајао.
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7.3. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Знамо да је самовредновање школе поступак којим се вреднује сопствена пракса и
сопствени рад школе, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Циљ самовредновања
је унапређивање квалитета рада школе. По правилнику постоји шест области квалитета
које треба да се самовреднују у року од пет година, тако да по плану Тима ове школске
године се врши самовредновање области квалитета:
1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА и
4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
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,
родитељ и ученик.
Како се ова школска година похађа по комбинованом моделу, прво полугодиште је
скраћено, а друго продужено; тим је радио у измењеним условима и трудио се да што
квалитетније вреднује углавном подршку ученицима, јер је она најбитнија, поготову у
ово доба измењених вредности.
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА
Прва фаза: Израда плана самовредновања (подела задужења за спрoвођење
истраживања и писање извештаја)
Друга фаза: Спровођење истраживања (анкетирање испитаника)
Трећа фаза: Обрада и анализа података, добијених применом упитника
(испитаници: родитељи – 168 родитеља)
Четврта фаза: Анализа осталих извора доказа
Пета фаза: Израда извештаја о самовредновању
Области квалитета и стандарди: ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
1.1. Програмирање образовноваспитног рада је у функцији квалитетног рада
школе.
1.1. 1.. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог
документа
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1.1.2 У изради развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).
1.1.3 Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе.
1.1.4 Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и
проценама квалитета рада установе.
У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе
ученика
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефикасног и
ефективног рада у школи
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним
планом и годишњим календаром
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника
и директора, конкретизовани су циљеви из наставног плана и школског програма и
уважене су актуелне потребе школе
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују
промене на свим нивоима деловања.
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме
за праћење рада и извештавање током школске године.
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је
са садржајем годишњег плана рада

1.3
Планирање образовно/васпитног рада усмерено је на развој и остваривање
циљева образовања и васпитања стандарда постигнућа, исхода у наставним
предметима и општих предметних и међупредметних компентенција.
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компентенције и стандарде за
глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планитање наставе.
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама
видљиве су методе и технике којима је планирано
активно учешће ученика на часу
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на
праћењу постигнућа ученика.

Извештај за индикатор 1.2.5 Годишњи извештај садржи релевантне
информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада
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Увидом у Годишњи план рада школе за шк. 2020/2021. год. и Извештај о раеализацији
Годишњег плана рада за шк. 2020/2021. годину, утврђено је да се ова два документа не
поклапају у следећим сегментима:
- не постоји извештај о реализацији часова редовне наставе и осталих облика
образовно-васпитног рада (допунски, додатни, припремни...);
- не постоји извештај о реализацији часова практичне и блок наставе;
- не постоји извештај о реализацији годишњег плана рада ауто-школе (у оном делу
у коме она реализује практичну наставу са ученицима саобраћајне струке);
- не постоји извештај о реализованим разредним, поправним, завршним и
матурским испитима;
- не постоји извештај о реализацији годишњег плана рада Одељењских већа;
- не постоји извештај о реализацији годишњег плана рада одељењског старешине;
- не постоји извештај о ваннаставним активностима (културна и јавна делатност
школе, спортске активности) као независан документ (мимо извештаја стручних
већа и тимова који се, између осталог, баве ваннаставним активностима);
- не постоји извештај о безбедности и заштити здравља на раду;
- не постоји извештај о интерном и екстерном маркетингу школе.

Због свега наведеног, овај индикатор можемо да оценимо оценом 3
Области квалитета и стандарди: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1

У школи функционише систем пружања подшке свим ученицима

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање
подршке ученицима у учењу
4..1.2 Школа преузима разноврсне мере за пружање васпитне
подршке ученицима
4.1.3 На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима
4.1.4 У пружању подршке школа укључује породицу, односно законске заступнике
4.1.5 У пружању подршке школа предузима различите активности у сарадњи са
релевантним
институцијама и појединцима
4.1.6 .Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други цикслус
образовања
4.2

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуикација)
4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика школа утврђује понуду ваннаставних активности.
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развој.
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој
ученика, односно каријерно вођење и саветовање.
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група
4.3.2. Школа предузима мере заа редовно похађање наставе ученика из осетљивих
група
4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученика са изузетним способностима
4.3.4. У школи се организују компезанторни програми/активности за подршку учењу
за ученике из осетљивих група
4.3.5. Школа успоставља механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћивање
програма)
4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци
ученицима из остљивих група и ученицима са изузетним способностима

Извештај за индикатор 4.2.1. У школи се организују програми/активности за
развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна
комуникација…)
● У школи се организују трибине везане за развијање социјалних вештина:
конструктивном решавање проблема, ненасилној комуникацији и сл. Ове године
због епидемиолошких мера овакве трибине нису остварене, Доказ извештаји
школског псилога. - оцена 1.
● У школи се организују трибине на теме везане за унапређење здравља. Ове
године је реализована само једна трибина везана за екологију (обично их је
више, разлог је поштовање епидемиолошких мера. Доказ извештај Стручног
већа припродних наука. - оцена 2.
● У школи се организују трибине о безбедности ученика у школи, на улици,
интернету и др. ве године због епидемиолошких мера овакве трибине нису
остварене, Доказ извештаји школског псилога и Тима за безбедност. - оцена 1.
● У школи се организују хуманитарне акције: добровољно давање крви ученика и
професора и сакупљање помоћи за лечење деце. Доказ извештаји Стручних већа
и Тимова. - оцена 3.
● У школи се организује рад секција. Ове године због епидемиолошких мера рад
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секција иако планиран није остварен. Доказ извештаји секција. - оцена 1.
У школи се организују различита спортска такмичења. Ове године је број
спортских тамичења смањен због епидемиолошких мера. Доказ извештај
стучног већа за физичку културу и спорт. - оцена 2
У школи се организује ученички парламент, Доказ извештаји Ученичког
парламента - оцена 4
У школи се организује практична настава и у оквиру ње одлазак у предузећа.
Стручно веће саобраћајних предмета није предвидело ову меру. Доказ
извештаји Стручних већа и Тимова. - оцена 2
У школи се организују екскурзије и излети. Ове године због епидемиолошке
ситуације нису организоване екскурзије и излети. Доказ извештаји Стручних
већа и Тимова - оцена 1
Школа организује посете различитим позоришним представама, филмовима,
музичким догађајима и сл. Ове године због епидемиолошких мера овакве посете
нису остварене, Доказ извештаји школског псилога. - оцена 1.
У школи се организују посета сајмовима образовања, Ове године није било
посета због поштовања епидемиолошких мера. Доказ извештаји Стручних већа
и Тимова. - оцена 1
У школи се организују посета различитим стручним сајмовима: технике,
аутомобила, књига и др. Ове године није било посета због поштовања
епидемиолошких мера. Доказ извештаји Стручних већа и Тимова. - оцена 1
У школи се организују посета високошколским установама. Ове године није
било посета због поштовања епидемиолошких мера. Доказ извештаји Стручних
већа и Тимова. - оцена 1
У школи се организују трибина на тему професионалног развоја. Ове године
није било посета због поштовања епидемиолошких мера. Доказ извештаји
Стручних већа и Тимова. - оцена 1
У школи постоји посебно место/табла за представљање високошколских
установа. Доказ табла. - оцена 4
У школи се организују различите ваннаставне активности и такмичења где
ученици могу да искажу своје потенцијале (Вече енглеског језика, Хипо и др.)
Ове године није било посета због поштовања епидемиолошких мера. Доказ
извештаји Стручних већа и Тимова. - оцена 3
У школи се постоји огласна табла ученика са свим поменутим садржајима.
Доказ табла. - оцена 4

ПРИЛОГ 1: Табеларни приказ параметара који су ушли у анализу овог индикатора
ПРИЛОГ 2: Графикон параметара који су ушли у анализу овог индикатора
ПРИЛОГ 3: Графикон оцена које су дали родитељи, ученици и анализа школских
докумената

Детаљном анализом дошло се до закључка да је овај параметар
критеријуме за оцену 2..
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Анкета родитеља

Анкета ученика

Анализа
школских
извештаја

Средња
оцена

Укупна
оцена

0,351*4

0,284*4

2,606

1

2,083

2

2,437

2

2,325

2

2,553

1

2,115

2

3,260

3

3,090

3

2,658

1

2,175

2

Доказ

У школи се организују трибине о
конструктивном решавање проблема,
ненасилној комуникацији и сл.

У школи се организују трибине о
унапређењу здравља и здравстеном
образовању.

У школи се организују трибине о
безбедности ученика у школи, на улици,
интернету и др.

У школи се организују различите
хуманитарне акције.

У школи се организују различите секције.

2,648

0,256*3

0,183*3

0,262*1

0,299*1

0,083*2

0,091*2

0,048*1

0,440*1

0,292*4

2,537

0,281*4

0,292*3

0,223*3

0,315*1

0,335*1

0,042*2

0,086*2

0,060*1

0,137*1

0,387*4

2,792

0,274*4

0,280*3

0,269*3

0,226*1

0,249*1

0,071*2

0,132*2

0,036*1

0,076*1

0,544*4

3,011

0,609*4

0,167*3

0,188*3

0,190*1

0,112*1

0,054*2

0,056*2

0,036*1

0,036*1

0,476*4

2,868

0,376*4

101

Политехничка школа, Пожаревац

6

7

8

9

У школи се организују различита
спортска такмичења.

У школи се организује рад у
Ученичком парламенту.

У школи се организују различите
посете предузећима у оквиру
практичне наставе.

Школа организује различите
екскурзије и/или излете.

0,196*3

0,239*3

0,250*1

0,249*1

0,048*2

0,051*2

0,030*1

0,086*1

0,536*4

3,036

0,421*4

0,196*3

0,223*3

0,196*1

0,173*1

0,036*2

0,081*2

0,036*1

0,102*1

0,429*4

2,776

0,579*4

0,238*3

0,193*3

0,274*1

0,152*1

0,012*2

0,051*2

0,048*1

0,025*1

0,286*4

2,316

0,244*4

0,196*3

0,168*3

0,399*1

0,391*1

0,036*2

0,071*2

0,083*1

0,127*1

0,351*4

2,539

0,310*4

0,202*3

0,208*3

0,244*1

0,208*1

0,089*2

0,127*2

0,113*1

0,147*1

2,790

2

2,609

3

3,174

4

3,317

3

2,140

2

2,119

2

2,473

1

2,004

2
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10

11

12

13

14

Школа организује посете различитим
позоришним представама, филмовима,
музичким догађајима и сл.

Школа организује посете сајмовима
образовања и другим манифестацијама
везаним за професионалну
оријентацију.

Школа организује посете различитим
стручним сајмовима: технике,
аутомобила, књига и др.

Школа организује различите посете
и/или представљање високошколских
установа.

У школи се организују различите
трибине на тему професионалног
развоја.

0,149*4

1,852

0,157*4

0,161*3

0,152*3

0,411*1

0,325*1

0,083*2

0,112*2

0,196*1

0,254*1

0,226*4

2,113

0,269*4

0,185*3

0,137*3

0,405*1

0,325*1

0,065*2

0,102*2

0,119*1

0,168*1

0,250*4

2,196

0,269*4

0,196*3

0,147*3

0,393*1

0,310*1

0,054*2

0,091*2

0,107*1

0,183*1

0,208*4

2,039

0,168*4

0,202*3

0,112*3

0,404*1

0,431*1

0,048*2

0,076*2

0,101*1

0,213*1

0,226*4

2, 735

0,152*4

0,190*3

0,137*3

0,458*1

0,406*1

0,048*2

0,122*2

1,693

1

1,515

2

2,184

1

1,766

2

2,171

1

1,789

2

1,804

1

1,581

2

1,852

1

1,862

2
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0,707*1

15

16

17

У школи постоји посебно место/табла
за представљање високошколских
установа.

У школи се организују различите
ваннаставне активности и такмичења
где ученици могу да искажу своје
потенцијале (Вече енглеског језика,
Хипо и др.)

У школи постоји посебно место/табла
за представљање свих секција,
ваннаставних активности, такмичења
и спортских такмичења.

0,250*4

0,183*1

2,121

0,193*4

0,167*3

0,117*3

0,506*1

0,487*1

0,036*2

0,066*2

0,042*1

0,137*1

0,345*4

2,460

0,426*4

0,185*3

0,178*3

0,357*1

0,249*1

0,054*2

0,061*2

0,060*1

0,086*1

0,321*40
,238*3

2,483

0,269*4

1,879

4

2,667

3

2,659

3

2,706

3

2,336

4

2,940

3

2,014

4

2,724

3

2,371

2,556

2,299

2

0,249*3
0,387*1
0,355*1
0,024*2
0,061*2
0,050*1
0,066*1

18

У школи постоји посебно место/табла
за представљање спортских надметања
ван школе.

0,286*4

2,157

0,218*4

0,137*3

0,157*3

0,500*1

0,442*1

0,024*2

0,046*2

0,054*1

0,137*1

Укупно:

2,427
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4.2.1. У школи се организују програми/активности за
развијање социјалних вештина (конструктивно
решавање проблема, ненасилна комуникација…)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

Анкета родитеља

7

8

9

Анкета ученика

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Анализа школских извештаја

4.2.1. У школи се организују програми/активности за
развијање социјалних вештина (конструктивно
решавање проблема, ненасилна комуникација…)

3
Укупна оцена
Средња оцена
Анализа школских извештаја
Анкета ученика
Анкета родитеља

2

1
0
Анкета родитеља

Анкета ученика

Анализа школских извештаја

Средња оцена

Укупна оцена
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Извештај за индикатор 4.1.4 У пружању подршке школа укључује породицу,
односно законске заступнике

Доказ: Анкета родитеља
Ради провере испуњености ових индикатора, Тим за самовредновање извршио је
анкетирање родитеља током јуна 2021. године. У анкети је учествовало 168 родитеља.

Тим за самовредновање је пошао од следеће одлуке о евалуацији (процени)
индикатора:
Индикатор је неостварен (ниво 1) уколико је мање од половине испитаника у
већој мери или потпуно сагласно са тврдњом (мање од 49%);
Индикатор је делимично остварен (ниво 2) уколико је половина или нешто више
од половине испитаника у већој мери или потпуно сагласно са тврдњом (50%
до75%);
Индикатор је добро остварен (ниво 3) уколико је знатно више од половине
испитаника у већој мери или потпуно сагласно са тврдњом (76% до 95%);
Индикатор је у потпуности остварен (ниво 4) уколико су испитаници у већој
мери или потпуно сагласни са тврдњом од 96% до 100%.
У наредним табелама приказаћемо резултате истраживања.
Анкета је садржала 28 питања.
Резултате ћемо приказати по свакој од ставки и проценити према претходно наведеним
критерујумима ниво остварености сваке од њих. Резултати анкета ће бити
представљени овде у виду графикона (pie chart).

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 4.
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

113

Политехничка школа, Пожаревац

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

114

Политехничка школа, Пожаревац

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2

Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 2
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Ниво присутности индикатора на овој тврдњи је 1
Анализом анкете долазимо до следећег: 13 тврдњи је на нивоу присутности 1, 14
тврдњи је на нивоу присутности 2, нема тврдњи на нивоу присутности 3, 1 тврдња је на
нивоу присутности 4. Путем аритметичке средине долазимо до укупног резултата
присутности овог индикатора 13+28+4=45, 45:28=1.61, дакле присуство овог
индикатора, према резултатима анкете, је на нивоу 2.
Оно што је занимљиво, примећујемо да је у 15 тврдњи од 35% до 50% испитаника
одговорило са нисам сигуран/сигурна.

У школској 2020/2021. додатна подршка ученицима састојала се од следећих
активности:
-Индивидуализација наставе за ученике који слабије савладавају наставни план и
програм; на крају првог класификационог периода у питању је било петоро ученика:
Душан Марковић, Стефан Миловановић и Немања Живановић из одељења I2 и Фатмире
Зенељи и Стефан Танасковић из одељења I3.
Праћењем постигнућа ученика од стране Тима за додатну подршку ученицима и
одељењских старешина, утврђено је да су ученици С. Миловановић и С. Танасковић
напредовали у учењу већ на крају првог полугодишта, а до краја школске године са
индивидуализацијом садржаја наставило се код остало троје ученика.
Сви ученици су са успехом завршили први разред.
ДОКАЗИ:
-Записници са састанака Тима за ДП (код психолога)
-Планови индивидуализације рада предметних наставника (код наставника Бранислава
Стојановића, Јелене Стевић, Владиславе Стевић и Тијане Глигоријевић)
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-Оцене ученика (у електронском дневнику)
-Записници са седница ОВ одељења I2 и I3 (у електронском дневнику)
На основу овог доказа процењујемо да је присуство овог индикатора на нивоу 3

-Индивидуални планови подршке ученицима неоцењеним на крају првог
полугодишта; оваквих ученика било је осморо: Александра Васић, I1, Данијел
Митровић, I2, Дијана Пртењак, III4, Анастасија Марјановић, IV1, Милош Гаџић, I1,
Немања Живановић, I2, Немања Златојев, III3, и Вељко Ристић I1.
ДОКАЗИ:
-Делимично попуњени обрасци планова подршке (код психолога)
-Потпуно попуњени обрасци планова подршке (код одељењских старешина Зорице
Гошев, Данијеле Павић, Владимира Милосављевића, Николе Шојановића и Мирослава
Станојевића)
На основу овог доказа процењујемо да је присуство овог индикатора на нивоу 4

На основу свих доказа процењујемо да је овај индикатор на нивоу оцене
3.
Координатор Тима за самовредновање
Тијана Глигоријевић
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7.4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ
У школској 2020/2021. години Тим за обезбеђење квалитета и развој установе су
чинили Дарко Радовановић, директор школе, Зоран Јоњић, секретар, наставници
Милица Обреновић, Тијана Глигоријевић и представници родитеља, Бојан Живановић
(III1) и Саша Стоићевић (III2).
Задаци и циљеви рада Тима се огледају у сталним поступцима вредновања, уз
помоћ којих се долази до резултата на основу којих се планирају активности које ће
довести до одржавања квалитета, односно унапређивања слабих страна. Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе треба да контролише квалитет из области
рада: самовредновање, развојно планирање, школски програм и професионални развој.
У току школске године Тим се састао 3 пута. На почетку је утврђен план и
програм рада Тима који се континуирано спроводио до проглашења ванредног стања. С
обзиром на епидемиолошку ситуацију и специфичности школске 2020/2021. године, сви
планови нису реализовани и у већој мери су пренети за наредну школску годину. Задаци
Тима су били следећи:

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

7.4.2. Вредновање области „Настава и учење“
У сарадњи са Тимом за самовредновање, а на основу упитника које су попунили
наставници и ученици, као и на основу извештаја педагошко инструктивног рада
психолога и директора школе, донета је следећа процена.
Област „Настава и учење“ је на нивоу квалитета 3.
ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:
• Сви наставници чији су часови посећени примењују одговарајућа дидактичко
методичка решења.
• Наставници потпуно прилагођавају рад образовно-васпитним потребама ученика
• Наставници ефикасно управљају процесом учења и користе поступке вредновања
који су у функцији даљег учења
• Наставници у индивидуалној настави примењују ефикасне наставне методе у односу
на постављене циљеве учења.
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• У индивидуалној настави циљеви учења на часу се ослањају на претходно научена
знања.
• Наставници посвећују време ученицима у складу са њихивим васпино-образовним
потребама и могућностима сваког ученика.
• Наставници врло ефикасно управљају процесом учења и врло детаљно прате и бележе
постигнућа ученика у педагошким свескама.
ОБЛАСТИ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ :
• У групној настави водити више рачуна о повезивању наставног садржаја са
примерима из свакодневног живота.
• У групној настави, наставници би требало да уче ученике да постављају себи циљеве
у учењу.
• И групној настави недостаје усмерена интеракција међу ученицима која би била у
функцији даљег учења.
• У настави неопходно је да сваки наставник упозна и оспособи сваког ученика како да
процењују свој напредак.
• У групној настави не користе се довољно методе активног учења.
• Требало би код ученика у групној настави више развијати самосталност у раду,
истраживчки рад и рад на пројектима
• У групној настави наставници би требало да дају задатке различите тежине у односу
на структуру одељења.
• Активирати ученике да у сваком тренутку показују да су разумели предмет учења, а
нарочито да умеју да образложе како су дошли до решења.
• Развијати код ученика одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате.
7.4.3. Вредновање квалитета уџбеника
У сарадњи са стручним већима и Саветом родитеља извршен је избор уџбеника
за наредне 4 године. Такође је извшена процена је да ли су уџбеници које користе
наставници у складу са захтевима Наставног плана и програма.
Општи закључак је да су уџбеници који се користе за наставу из општих предмета
у складу са захтевима наставног плана и програма. Међутим, евидентан је недостатак
одговарајућих уџбеника за стручне предмете. Издања ових џбеника који се користе су
углавном старијег датума, тако да је добар део градива у њима застарео и не одговара
захевима актуелних наставних планова и програма. Нових издања нема јер издавачима
није у интересу да их штампају пошто су у питању мали тиражи за стручне школе.
Овај недостатак наставници превазилазе коришћењем мултимедијалног
садржаја, припремањем скрипти које деле ученицима и помоћу других метода, тако да
је крајњи закључак да у настави користи одговарајући наставни материјал који је у
складу са наставним плановима и програмима.
Школска библиотека је опремљена довољним бројем књига за лектиру, као и
потребним уџбеницима.
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7.4.4. Вредновање постигнућа ученика
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења. Наставници ученике
оцењују редовно и у континуитету, на основу систематског праћења, а у складу са
Правилником о оцењивању ученика и утврђеним стандардима. Приликом оцењивања
наставници примењују формативно и сумативно оцењивање, вреднујући степен
усвојеног знања, ниво разумевања и способност примене. Формативним оцењивањем се
редовно проверавају постигнућа у току савладавања школског програма и даје се
повратна информација и препоруке за даље напредовање. О томе се води евиденција у
педагошкој документацији. На тај начин се подстичу ученици да планирају наредне
кораке у учењу и развоју. Тако се постепено оспособљавају ученици да преузимају све
активнију улогу у сопственом развоју. Сумативним оцењивањем се вреднују ученикова
постигнућа за одређени класификациони период. Сумативним оцењивањем се
ученицима даје информација о нивоу достизања стандарда. Вреднују се стандарди који
су остварени у одређеном периоду учења.
Разред
I
II
III

Општи успех ученика на крају школске 2019/2020. године
одличан вр.добар добар довољан недовољан неоцењен Укупно
11
54
55
18
2
140
18
46
50
9
7
1
131
17
50
52
8
2
3
132

IV
Укупно

15
61

24
174

17
174

1
18

27

6
Средња оцена

57
460
3,49

Упоредном анализом последњих 5 година можемо да закључимо да је просечна
оцена на крају школске године након поправних испита увек врло добар. Најлошији
успех имају ученици првог разреда, што је и очекивано због прилагођавања ученика при
преласку из основне у средњу школу. Обзиром да се у нашој школи школују и ученици
трећег и четвртог степена, закључујемо да је успех ученика задовољавајући. Већина
разредних старешина и предметних наставника покушава да освести ученике о значају
образовања и наставку школовања.
Преглед оцена из владања на крају школске 2019/2020. године
добр
Разред примерно вр.добро
о
довољно. незадовољав. Укупно
I
115
11
11
1
140
II
103
17
8
3
131
III
106
11
7
7
132
IV
Укупно

53
377

4
43

26

11
Средња оцена

57
460
4,72
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Упоредном анализом последњих 5 година можемо да закључимо да је просечна
оцена из владања на крају школске године увек примерно владање (5). Такође се
примећује и огреман напредак у овој школској години, када је стручна служба у сарадњи
са одељењским старешином и родитељима веома ефикасно радила на појачаном
васпитном раду са сваким учеником који је показао потребу за тим. Као резултат се види
да број ученика са незадовољавајућом оценом нема, а број ученика са примерним
владањем се повећао.
Преглед награђених ученика
РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ шк. 2019/2020.
Одличан успех и примерно владање
Одличан успех
Учешће у културној и јавној делатности школе
Изузетан успех у практичној настави
Учешће и пласман на републичком такмичењу
ученика саобраћајних школа
Волонтирање на републичком такмичењу
ученика саобраћајних школа
Учешће на осталим такмичењима
Пласман на градском такмичењу из прве
помоћи
Такмичења из физичког васпитања
Учешће у пројекту „вршњачка едукација“
Неизостајање из школе
УКУПНО

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

Број похвала и награда се не прати довољно детаљно, да би се дала прецизна
анлаиза. Оно што се примећује и закључује на основу рада у школи и ових табела је да
се наставници труде да сваке године укључе све више ученика у разна такмичења и
смотре. Укључивањем ученика подиже се воља за учењем, успехом и напредовањем.
Матурски испит је у суштини сумативни показатељ стеченог знања кроз
школовање, тако да поређење само са оценом из једне школске године и није баш
меродавно.
2019/20.

оцене у току школске
године
1

оцене на матурском
испиту

прос.
оцена
ШГ

5

4

3

28

13

15
6

5

4

3

2

24

10

15

8

3.88

1

Српски језик и књижевност

2

Гараже, сервиси и паркиралишта

4

5

4

4

3.53

6

2

3

Интегрални транспорт

16

3

2

2

4.43

18

5

4

Основи путева и улица

4

4

2

5

3.47

4

4

2

1

прос.
оцена
М
4.23

3

3.65
4.78

2

5

3.47
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5

Физика

1

4.00

6

Шпедиција

1

4.00

1

5.00
1

4.00

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:
•
•
•
•
•

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

ИДЕНТИФИКОВАНЕ СЛАБОСТИ
• Праћење резултата/напредовња ученика није на највишем нивоу.
• Школске оцене нису у складу са резултатима на завршном/матурском испиту.
• Просечни резултати ученика на завршним испитима су у паду у односу на школску
2013/14. годину.
ПРЕПОРУКЕ
• Потребно је направити неки униформни образац о прегледу награђених ученика
који би разредне старешине попуњавале на крају школске године, како би се успеси
ученика прецизно пратили.
• Потребно је направити неки униформни образац који би разредне старешине
попуњавале на крају школске године, како би се вршило поређење оцена из
предмета који постоје на завршном/матурском испиту и оцена на испиту.
• Такође је потребно добро осмислити начин праћења и анализарања ових података,
како би они били што кориснији и како би добили што веродостојнији приказ
усвојеног знања, како за матурски испит четвороодишњег образовања, тако и за
завршни испит троодишњег образовања.
• Потребно је осмислити и направити образац за праћење и анализу редовне/допунске
/додатне наставе.
Координатор тима
Дарко Радовановић, директор школе
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7.5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине следећи
чланови: Саша Антоновић, Зорица Гошев, Марко Пантић, Никола Шојановић, Мирослав
Станојевић (координатор тима) и представник родитеља Душан Ивковић.

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР – НОВЕМБАР
• Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о томе
шта су то међупредметне компетенције и због чега је значајно развијање
међупредметних компетенција код ученика.
• Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о
садржају документа о предложеним мерама и активностима које наставници
треба да предузму како би код ученика развили одређене међупредметне
компетенције.
•
ДЕЦЕМБАР – ЈАНУАР – ФЕБРУАР
• Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о
садржају анкете за ученике завршних разреда, која је направљена како би се
утврдило у којој мери су наставници у свом раду предузимали одговарајуће
мере и активности како би код ученика развили међупредметне компетенције
и да ли су остварени очекивани исходи.
• Измењена је и допуњена анкете за ученике завршних разреда, на предлог
наставника који нису чланови тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва, а у наредном периоду је планирано анкетирање ученика.
•
МАРТ– АПРИЛ – МАЈ
• Обављено је анкетирање ученика четвртог разреда.
•
ЈУН – ЈУЛ – АВГУСТ
• Чланови тима су обрадили податке и анализирали резултате анкете, а
планирано је да на почетку наредне школске године чланови тима
присуствују једном састанку сваког стручног већа у школи и детаљније
информишу све присутне о резултатима анкете.
• Чланови тима су упоредили резултате анкете са резултатима претходног
анкетирања.
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• Чланови тима су предложили мере за унапређење развоја међупредметних
компетенција код ученика и побољшање остварености очекиваних исхода, а
планирано је да у току наредне школске године чланови тима присуствују
једном састанку сваког стручног већа у школи и детаљније информишу све
присутне о предложеним мерама за унапређење развоја међупредметних
компетенција код ученика и побољшање остварености очекиваних исхода.
Координатор тима:
Мирослав Станојевић

7.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Колико је професионално усмеравање ученика у избору будуће професије веома
важно данас, увиђају све више, не само професори и стручни сарадници - педагог и
психолог - наше школе, већ и ученици и њихови родитељи. Добар избор факултета,
професије, један је од услова будућег квалитетног живота. У вртлогу нестабилних
друштвених односа, развоја науке и технике, избор факултета, односно професије, за
једног средњошколца постаје све тежи. Професионално информисање ученика у оквиру
програма каријерног вођења и саветовања, олакшава ученицима завршних разреда
доношење одлуке о избору факултета, јер се могу упознати са реалним могућностима
образовања и запошљавања.
У циљу пружања подршке на пољу професионалног информисања, Тим за
каријерно вођење и саветовање реализовао је низ активности у којима су учествовали
чланови Тима, ученици, као и други заинтересовани наставници.
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
Активности Тима за КВиС у првом полугодишту као и почетку другог
полугодишта нису реализоване на начин како је то до сада била пракса. Основни разлог
је тренутна епидемиолошка ситуација која је довела до отежаних услова реализације
наставе, па су ученицима приоритет били настава и учење.Сајмови образовања и
запошљавања нису одржани, радионице није било могуће организовати због
непосредног контакта са ученицима као и њих међусобно и проналажење термина у
овим условима. Једина активност која је ученицима била на располагању је фејсбук
страница, која има неке информације увек актуелне и нуди могућност заказивања
разговора на тему професионалне орјентације са компетентним особама у оквиру БОШ
или појединачна тестирања у Заводу за запошљавање.

125

Политехничка школа, Пожаревац

Неке активности су пребачене за друго полугодиште а то су:
• Разговор са ученицима завршних разреда у циљу подизања свести о
самоссталним истраживању и рационалном одлучивању у вези њиховог
будућег занимања, школовања и професионалног развоја уопште.
• Могућност тестирања у Заводу;
• Радионице на тему тражења посла и писања ЦВ-а;
• Пружање информација ученицима о актуелним конкурсима, упису на
факултете и више школе као и припремне наставе за школе за које постоји
највеће интересовање.
Тим је у другом полугодишту, радио у смањеном обиму , Пантић Марко више
није члан Тима јер није више запослен у Политехничкој школи. Остали чланови су у
складу са епидемиолошком ситуацијом и смањеним контактима са ученицима,
обављали индивидуалне консултације са заинтересованим ученицима.
Терстирање у Заводу није било могуће реализовати, јер се ради групно, а то у овој
ситуацији није било препоручљиво.
Ученици су имали могућност да прате на фејсбук страници обавештења о
виртуелним сајмовима запошљавања и образовања.
Такође, током целе године ученици су имали могућност индивидуалних
консултација са стручним лицима на тему „Шта после средње школе“ у организацији
Фондације Темпус.
Стручно усавршавање чланова Тима у области КВиС није реализовано, највећим
делом због епидемиолошке ситуације али и због повећаног обима обавеза које је нови
начин наставе наметнуо.
На основу анкете која је спроведена усмено , као и разговора са одељенским
старешинама, долази се до закључка да, као и сваке године, а посебно ове, ученици
немају интересовање да преузму иницијативу када је у питању истраживање своје
будуће каријере, занимања, посла или школовања. Интересовања за посете сајмовима су
слабе, чак и када није у питању епидемиолошка ситуација.
Ове закључке и запажања Тим треба да узме у обзир при израда плана
активности за следећу школску годину. Активности треба усмерити на подстицање
ученика да самостално истражују али и да им се понуде садржаји који би их више
интересовали.
Координатор тима
Оливера Филиповић
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7.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ
ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Радовановић Дарко
Чланови тима: Владимир Милосављевић, Оливера Филиповић, Јелена Миленковић,
Бранислав Стојановић, Тијана Глигоријевић, Владислава Стевић и Милица Обреновић.
Припрема и израда новог ЕРАЗМУС+ пројекта је била основна планирана активност
тима у школској 2020/2021. години. Тим је одржао 4 састанка у циљу припреме пројекта,
а пошто је због епидемиолошке ситуације рок за конкурисање померен за новембар 2021.
године, израда пројекта је пренесена у план за школску 2021/2022. годину.
Тим је на седницама Наставничког већа информисао запослене о својим активностима и
мотивисао остале чланове Наставничког већа да се активно укључе у осмишљавање и
израду пројеката за наредни период.
С обзиром на све наведено, сматрам да је Тим делимично реализовао план за школску
2019/2020. годину.

Координатор тима
Дарко Радовановић
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7.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
ШКОЛЕ

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

Приредба за Дан школе
На великој сцени Центра за културу
представљена је монографија Тридесет година
Политехничке школе у Пожаревцу; обележена
су два јубилеја: 30-годишњица од оснивања
школе и 90-годишњица од подизања зграде
Трговачке омладине

5.10.2020.

Наступ у оквиру Фестивала стваралаштва младих
на 65. Међународном београдском сајму књига.

није одржана

Вече Енглеског језика

није одржана

Извођење представе у оквиру свечаности доделе
новогодишњих пакетића

није одржана
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Обележавање школске славе – Св. Сава.
Савиндан је ове године обележен резањем колача
у школи без пригодног културно-уметничког
програма

27.1.2021.

У оквиру обележавања Савиндана отварање
изложбе слика

није одржана

Припрема позоришне представе за Фестивал
младих

није одржана

Припрема ученика за Књижевну олимпијаду и
учешће

није одржана

Припрема ученика за такмичење у рецитовању и
учешће

није одржана

Напомена: Због актуелне епидемиолошке ситуације представа Немам да платим и
нећу да платим није припремљена, нити је извођена на фестивалима.
Координатор Тима за културну активност школе
Јелена Стевић
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7.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ
Август 2020. године
Овај тим је на почетку нове школске године одржао састанак и осмислио излете и
екскурзије у новој школској години. Екскурзије ученика су ове школске године
планиране и одабиране на основу предлога које смо саставили поштујући интересовања
и одабрана занимања ученика за које се школују. У договору са председницима стручних
актива електро и саобраћајне струке, на састанцима њихових већа, дати су и предлози
стручних екскурзија ових већа који су прослеђени нашем тиму и додати у план и програм
излета у нашој школи. Нажалост, епидемија covida-19 и даље траје како у свету, тако и
код нас у Србији. Мала је вероватноћа да ће се планирани планови за излете и екскурзије
остварити.
Септембар 2020. године
У септембру је била планирана реализација матурске екскурзије ученика наше школе.
Нажалост, од марта месеца 2020. године, када је проглашено ванредно стање у нашој
земљи због епидемије короне, заустављена је реализација свих екскурзија, па и матурске.
Новац који је дат за екскурзије, које смо требали реализовати у априлу месецу 2020.
године, враћен је од стране агенције Арива Литас школи, а разредне старешине су новац
вратиле родитељима. У школу ученици иду у групама, по комбинованој методи, 1. група
је једне недеље у школи, а 2. група слуша наставу онлајн, а следеће недеље је обрнуто.
Октобар 2020. године
У октобру месецу смо планирали организацију стручне посете Сајму књига у Београду.
Због актуелне ситуације епидемије, Сајам књига није ни одржан а и школе нису имале
могућност да организују излете и екскурзије, јер је и даље на снази забрана.
Новембар 2020. године
У новембру месецу је прошлих година даван тендер за заједничку екскурзију 1. 2. и 3.
разреда наше школе, за релацију ПОЖАРЕВАЦ-КРАГУЈЕВАЦ-ОВЧАР БАЊАЗЛАТИБОР-ТАРА-МАНАСТИР
РАЧА-ПЕРУЋАЦ-ТАРА-КРЕМНА-ЗЛАТИБОРПОЖАРЕВАЦ у трајању од два дана. Ово је био заједнички предлог разредних
старешина 1. 2. и 3. разреда, да би екскурзија била масовнија. За одлазак на екскурзију
пријављивао се велики број ђака и ово нам је била најмасовнија екскурзија школе, чија
је реализација обично била у априлу следеће године. Због пораста броја заражених
наставника и ученика, као и одлуке Министарства просвете да се екскурзије не
реализују, процес организације ове екскурзије није ни започет.
Децембар 2020. године
Последњег дана новембра, 30.11. 2020. Одлуком министра просвете, прешли смо на
онлајн наставу. Такође, дошло је до промене датума завршетка 1. полугодишта.
Завршетак је био 18.12.2020. због ситуације са повећањем броја заражених наставника и
епидемиолошких разлога. Није реализован ни један излет, ни екскурзија.
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Јануар 2021. године
У јануару смо на састанку Тима за излете и екскурзије закључили да ниједан излет и
екскурзију нисмо реализовали због опасности ос пандемије корона вирусом..
Фебруар 2021. године
У фебруару нисмо имали излете и екскурзије због зимског распуста и пандемије.
Правили смо планове за март, посету Сајму аутомобила у Београду.
Март 2021. године
У марту нисмо организовали посету Сајму аутомобила у Београду. На жалост, због
пандемије вируса КОВИД-19, отказан је Београдски сајам аутомобила и наша стручна
екскурзија. Планирана заједничка екскурзија 1. 2. и 3. разреда је одложена до даљњег. З
Април 2021. године
У априлу нисмо реализовали ниједан излет, ни екскурзију.
Мај 2021. године
У мају месецу је настављено са комбинованом наставом. Ученици су долазили у школу
по пола одељења, а друга половина је учила онлајн. Следеће недеље је било обрнуто..
Ниједан излет и екскурзија нису реализовани у овом месецу. Министарство просвете је
забранило прославу матура, па је матурско вече отказано до даљњег.
Јун 2021. године
У јуну је Министарство просвете дозволило да се одржавају матурске вечери. Добили
смо допис да су прославе матурске вечери дозвољене и договорили смо да се одржи у
јулу месецу.
Август 2021. године
Колектив Политехничке школе је посетио Рамску тврђаву и Велико Градиште.
Организован је колективни ручак на обали језера. Уз музику на тераси хотела, напунили
смо батерије за почетак нове школске године. Такође, подигнут је ниво међуљудских
односа у нашем колективу.
Председник тима за излете и екскурзије:
Татјана Ранђеловић
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7.10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Чланови Тима за слободне и ваннаставне активности су следећи:
-

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

У наредној табели дат је приказ реализованих активности у другом полугодишту према
плану за школску 2020/2021. годину.
Активности
Анкетирање ученика о
слободним и
ваннаставним
активностима за које
желе да се определе у
текућој школској
години
Извештај након
спроведене анкете
Објављивање термина
одржавања изабраних
слободних и
ваннаставних
активности,
објављивање спискова
ученика распоређених
по изабраним секцијама
Састанак представника
Тима са Ђачким
праламентом ради
остваривања сарадње,
односно укључивања
ученика у рад Тима
Припрема упитника и
спровођење евалуације
рада постојећих
секција.
Спровођење евалуације
рада постојећих
секција.

Носиоци
активности

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности
Тим за
слободне и
ваннаставне
активности
Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности
и Ђачки
парламент
Тим за
слободне и
ваннаставне
активности
Тим за
слободне и

Време
Да ли је
реализациј
реализовано?
е

Нe.

Услед пандемије због
ширења вируса COVID19, све активности Тима,
планиране за прво
полугодиште било је
тешко спровести током
комбинаваног модела и
наставе на даљину, па су
из тог разлога оне остале
нереализоване.
Организација активности
појединих секција је
захтевала додатно
ангажовање ученика и
наставника, што се није
могло реализовати на
начин да се испоштују
све епидемиолошке мере
и расположиви простор у
школи, те су све
активности секција
привремено стопиране, а
самим тим и рад Тима за
ваннаставне активности.

Нe.

Организација активности
појединих секција је
захтевала додатно

Септембар/
октобар
2020.
Октобар
2020.

Октобар
2020.

Октобар
2020.

Децембар
2020.
Фебруар/
март 2021.

Разлог нереализације
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Резултати евалуације
рада постојећих секција
из претходне школске
године.
Извештавање о раду и
сарадњи са стручним
тимовима школе и
осталим учесницима
Одређивање актера који
могу бити ослонци у
планирању и
имплементацији
активности тима за
слободне и ваннаставне
активности

Праћење рада секција

ваннаставне
активности

Мај/јун
2021.
Јун/август
2020.

Током
школске
године

Током
школске
године

ангажовање ученика и
наставника, што се није
могло реализовати на
начин да се испоштују
све епидемиолошке мере
и расположиви простор у
школи, те су све
активности секција
привремено стопиране, а
самим тим и Тим за
ваннаставне активности
није могао спровести
планирану евалуацију и
праћење рада секција.
Одлучено је да актери
коју могу бити ослонци у
планирању и
имплементацији
активности тима буду
исти као и у претходним
школским година (пре
пандемије).

Координатор тима
Јелена Ружић
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7.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА УЧЕНИЧКУ ЗАДРУГУ
Чланови Тима за ученичку задругу:

Милица Обреновић, Оливера
Филиповић, Татјана Ранђеловић,
Драган Богдановић, Ивана Стокић,
Марина Стајковић, Ивана Вујчић,
Драгана Милошевић (родитељ),
Јована Трујић (ученик)

На првом састанку Тима за ученичку задругу, одржаном 4. марта 2021. године, извршен
је избор руководства Ученичке задруге и додељене улоге члановима Тима.
Директор задруге: Милица Обреновић
Управни одбор задруге: Оливера Филиповић, Татјана Ранђеловић, Драган
Богдановић
Председник управног одбора: Оливера Филиповић
Ментор књижаре: Татјана Ранђеловић
Ментор рециклажне секције: Марина Стајковић
Педагошки руководилац: Ивана Вујчић

1

2

3

4

Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Упознавање чланова
са Правилима за рад
Ученичке задруге

Чланови
тима

Март 2021.

Организација рада у
књижари „Искра“

Руководство
задруге,
задругари

Март 2021.

Милица
Обреновић,
Татјана
Ранђеловић,
задругари

Април 2021.

Ивана
Вујчић,

Фебруар –
јун 2021.

Промоција
активности књижаре
„Искра“ у медијима

Сарадња са
Ученичким
парламентом

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализа
ције

Реализоване
активности
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Јована
Трујић

5

6

7

Договор око набавке
уџбеника

Чланови
тима

Мај 2021.

Сарадња са стручним
већима и
одељењским
старешинама око
наруџбеница за
књиге

Татјана
Ранђеловић

Јун 2021.

Татјана
Ранђеловић,
чланови
тима

Јун – август
2021.

Набавка и
дистрибуција
уџбеника

Ивана Вујчић
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7.12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У
ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И РАД СА УЧЕНЦИМА
ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
У школској 2020/2021. години, тим је радио у саставу: Бранислав Стојановић
(координатор тима), Иван Наумовић, Марија Премовић, Мерима Ристић, Мирјана
Прибаковић и Биљана Пајић Чавић.
Основни циљ тима за додатну подршку је излажење у сусрет потребама
ученика, брига о ученицима, подршка учењу, личном и социјалном развоју.
Активности које тим спроводи су следеће:
•
•
•
•
•

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

Тим је током школске 2020/2021. године обавио следеће активности: евидентирани
су ученици којима је потребна додатна подршка у савладавању наставе на даљину,
евидентирадни су ученици који нису у могућности да плаћају ученички динар.
Евидентирана су два ученика који нису имали услове да код куће прате наставу на
даљину и тим ученицима је издат на реверс по један рачунар на период до краја школске
године, како би могли да прате наставу на даљину.
Чланови тима су сарађивали са Саветовалиштем за младе Дома здравља у
Пожаревцу.
Тим је анализирао успех ученика на крају класификационих периода, полугодишта
и школске године.
Тим је евидентирао ученике којима је потребна додатна подршка у припреми
годишњих, матурских и пријемних испита. Наставници су им пружили помоћ у виду
организовања додатне наставе.
Написан је извештај о реализацији саветодавног и појачаног васпитног рада.
Координатор тима, Бранислав Стојановић
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7.13. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ СЕЛФИ ИНСТРУМЕНТА
Према плану Селфи пројекта (енг. SELFIE), на нивоу школе формиран је школски
Селфи тим, који је организовао самовредновање школе путем онлајн СЕЛФИ анкете.
Главни циљ анкетирања био је испитивање ставова учесника обуке - школских
руководилаца, наставника и ученика, помоћу инструмента за самовредновање на основу
кога се врши процена дигиталних капацитета установе и планира даљи развој. Школски
Селфи тим за шк. 2019/20. годину чине: Тијана Илић - координаторка тима и наставница
географије, Невена Рогожарски - наставница географије, Љупка Добросављевић –
наставница предметне наставе, Данијела Павић – наставница предметне наставе, и
Биљана Пајић Чавић – наставница предметне наставе.
Селфи анализа спроведена је онлајн у периоду од 08. до 15. јуна, 2020. године у
тренутку када је у читавој земљи проглашено ванредно стање проузроковано висрусом
КОВИД-19. Структура и одазив на анкету представљени су у Табели 1. У анкетирању су
коришћени одговори Ликертовог типа (1- нимало се не слажем, 2- не слажем се, 3донекле се слажем, 4- слажем се, 5-потпуно се слажем) којим су учесници изражавали
ставове у односу на дату тврдњу.
Табела 1. Структура анкетираних

Резултати анкете обрађени су квантитативном и квалитативном методом, у првом
случају израчуната је средња вредност, а у другом метода дескриптивне анализе.
Добијени резултати представљени су у виду извештаја који приказује снаге и слабости
наше школе с обзиром на стратегију и праксу у области примене дигиталних технологија
за наставу и учење.
У Дијаграму 1. дат је свеобухватан преглед области према просечним оценама
које су изнели анкетирани. Задовољавајућим резултатом у овом испитивању сматраћемо
оцене преко 3, а све ниже од тог скора биће предмет унапређивања.
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Дијаграм 1. Преглед по областима

Просечне оцене по областима износе: А. Руковођење - 3,3; Б. Инфраструктура и
опрема - 3,1 (мin); Ц. Континуирани професионални развој - 4,3 (маx); Д. Настава и
учење – 3,6 , Е - Вредновање – 3,3; Ф - Дигитална компетенција ученика – 3,7.
Просечна оцена на нивоу школе у свим областима износи 3,5 али она се разликује
међу учесницима: руководиоци 3,6; наставници 3,7 и ученици 3,2. Такође, уочавамо да
ученици у просеку дају ниже оцене у областима које су им заједничке са руководиоцима
и наставницима, у просеку од 0,5 до 1.

Област А: РУКОВОЂЕЊЕ
Област Руковођење оцењена је просечном оценом 3,3 у вредновању од стране
свих учесника, што значи да руководство школе у великој мери подржава наставнике у
примени нових технологија у настави. Приближном оценом обалст је била процењена и
на претходном анкетирању (3,7). Просечне оцене по тврдњама учесника дате су у
Дијаграму 2.
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Дијаграм 2.

Просечне оцене рангиране су од највеће до најниже. Највишу оцену од свих
учесника добиле су тврдње А2 - Развој стратегије школе у сарадњи са наставницима, и
А3 - Нови приступи настави уз помоћ нових технологија. Ово значи да руководство
школе у највећој мери подржава наставнике у коришћењну нових технологија у настави.
У томе се слажу и наставници, јер су њихове просечне оцене приближно исте.
Најнижу оцену добила је тврдња А9 - Сарадња са привредом током израде
стратегије, што значи да и руководиоци и наставници сматрају да привредни субјекти
треба више да се укључе у дигитални развој школе. Будући да је просечна оцена на овој
тврдњи 2, закључујемо да постоји простор да та подршка буде још већа.
Тврдња коју су у својим упитницима имали и руководиоци и наставници и
ученици тицала се промишљања о предностима и недостацима коришћења дигиталних
технологија у настави (А5), коју су ученици проценили оценом ниже; међутим, како је
та оцена већа од 3 сматрамо је задовољавајућом, али уз напомену за даљи рад по овом
питању.

Област Б: Инфраструктура и опрема
Просечна оцена вредновања ове области износи 3,1, што значи да је опремљеност
школе дигиталним уређајима на задовољавајућем нивоу. Претходне године област је
процењена 3,3. Просечне оцене по ставкама и врсти учесника дате су у Дијаграму 3.
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Дијаграм 3. Инфраструктура и опрема

Највишу оцену (4,5) од свих учесника добила је ставка В3 – Доступност
интернета са потребе реализације наставе и учења. Најнижу оцену (1) имају ставке В6 –
Дигитални уређаји које ученици могу да користе у настави и Б11-Базе података о
организацијама у којима ученици могу похађати стручну праксу.
Индикативни су и просечни скорови на три тврдње које имају вредност нижу од 3:
В7 - Употреба личних уређаја у школи: „У нашој школи, ученици (/могу да) доносе (/им)
своје уређаје у школу и користе (/им) их током наставе“
В10 - Електронске библиотеке/репозиторијуми: „У нашој школи постоје електронске
библиотеке или репозиторијуми са материјалима за наставу и учење“
В5 - Заштита података
Сви учесници у истраживању слажу се у томе да је могућност да ученици у
настави користе своје електронске уређаје на реалативно ниском нивоу, али и у томе да
не постоји структуриран начин приступа материјалима за учење у електронској форми
(електронска библиотека), системска заштита података као и горе поменута база
података.

Област Ц: Континуирани професионални развој
Просечна оцена свих учесника у вредновању у овој области је 4,3 (2018/19 оцена
је износила 4,5), што значи да школа подстиче и улаже у континуирани професионални
развој својих запослених. Континуирани професионални развој доприноси развоју и
интеграцији нових приступа настави и учењу применом дигиталних технологија у циљу
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постизања бољих исхода учења. Просечне оцене по ставкама и врсти учесника дате су у
Дијаграму 4.
Дијаграм 4. Континуирани професионални развој

И овде су просечне оцене дате од највише до најниже, а сама област процењена
је само од стране запослених у школи. Све ставке у овој области процењењене су
високим оценама изнад 3,5.
Ц1 - Потребе у погледу континуираног професионалног развоја у области примене
дигиталних технологија у настави.
Ц3 – Размена искуства о примени дигиталних технологија у настави.
Ц2 - Учешће у континуираном професионалном развоју у области примене дигиталних
технологија у настави.
Ц4 - Прилике за учењем у погледу континуираног професионалног развоја.
Закључујемо да се у нашој школи води рачуна о континуираном професионалном
развоју, али постоји простор да се на наставничким већима, стручнима активима,и
педагошким колегијумима више дискутује о потребама и врстама професионалног
развоја у области примене дигиталних технологија у настави нарочито сада у време
„нове реалности“ и преласком школе на дигитално окружење и наставу.

Област Д: Настава и учење
Просечна оцена свих учесника у вредновању у овој области је 3,6 (претходне
године 3,5), што нас на први поглед доводи до закључка да је дигитална компетенција
наставника на задовољавајућем нивоу. Такође, ова тврдња има већи скор у односу на
прошлу годину.
Просечне оцене по ставкама и врсти учесника дате су у Дијаграму 5.
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Дијаграм 5. Настава и учење

Највишу оцену од свих учесника добиле су тврдње Д3 - Примена виртуелних
окружења за учење и Д4 – Употреба дигиталне технологије у комуникацији. Ове тврдње
у директној су корелацији са преласком наставе на онлине платформе у време када је
анкета спроведена.
Најнижу оцену има ставка Д12 – Развој каријере усмерен ка дигиталној
технологији.
Занимљиво је да се оцене ученика у односу на оцену наставника готово
подударају. Код појединих питања разликују се до 0,5 оцене. Процена руководства
школе о примени дигиталних технологија у настави и учењу је ближа одговорима
наставника, него ученика.
Питања код којих се најмање поклапају тврдње ученика и наставника су:
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Д6 - Прилагођавање индивидуалним потребема ученика у коришћењу дигиталних
технологија у настави и Д7 - Подстицање креативности ученика употребом дигиталних
технологија.
Ово су тврдње за које школа на свим нивоима, а највише на нивоима стручних
већа, мора да спроведе анализу и размотри нове начине приступа настави.

Област Е: Вредновање
Просечна оцена свих учесника у вредновању у овој области износи 3,5 и незнатно
је нижа у односу на претходну годину када је износила 3,4. Ово нам показује да мере
које можемо да размотримо, како би се постепено удаљили од традиционалног
вредновања и окренули свеобухватнијем скупу пракси (нпр.пракси вредновања помоћу
технологије које су усмерене на ученика, прилагођене потребема и аутентичне), су на
задовољавајућем нивоу. Детаљнијим увидом у ову област можемо да закључимо да у
овој област имамо велики простор за напредовање.
Просечне оцене по ставкама и врсти учесника дате су у Дијагараму 6.
Дијаграм 6. Вредновање

Највише оцене од свих учесника добила су тврдње: Е1 – Подстицање и примена
дигиталног вредновања; Е7 – Коришћење дигиталних података о ученицима како би се
унапредио процес учења; и Е8 – Вредновање дигиталних вештина стечених ван школе
или радног места.
Најнижу оцену имају тврдње: Е5 - Повратне информације о раду ученика
употребом дигиталних технологија, и Е6 – Документовање стечених знања употребом
дигиталних технологија како би била релевантан за стечене квалификације.
Из угла ученика вредновање изгледа овако:
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Е8 – Вредновање вештина развијених ван школе: „Наши наставници цене дигиталне
вештине стечене ван школе“
Е4 - Промишљање о сопственом учењу: „У нашој школи, примењујем технологију како
бих разумео/-ла своје јаче и слабије стране које имам као ученик/ученица“
Е3 – Правовремене повратне информације: „У нашој школи, добијамо правовремене
повратне информације о ономе што смо научили уз примену технологије“
Е5 – Повратне информације другим ученицима: „У нашој школи примењујем
технологију за давање повратних информација другим ученицима“
Изнети ставови указује да наставници треба да се освесте да је вредновање
помоћу дигиталних технологија лакше за употребу, једноставније за анализу, и да је
потребно разбити страх код неких наставника везано за употребу дигиталних алата који
постоје на тржишту.

Област Ф: Дигитална компетенција ученика
Просечна оцена свих учесника у вредновању у овој области је 3,7 (претходне
године - 3,8), што значи да је скуп вештина, знања и ставова који ученицима омогућавају
самоуверену, креативну и критичку примену дигиталних технологија на
задовољавајућем нивоу. Просечне оцене по ставкама и врсти учесника дате су у
Диајграму 8.
Дијаграм 8. Дигитална компетенција ученика

Највишу просечну оцену, а и појединачне оцене од свих учесника добилe су ставке
Ф3 - Одговорно понашање: „У нашој школи, учим о одговорном понашању и поштовању
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других особа када сам онлајн“, што нам говори да су и ученици и наставници и
руководство свесни да је нетикеција једна од веома битних ствари у дигиталном свету.
Ф2- Ученици уче о предострожном понашање ради очувања безбедности када су онлине.
Најнижу оцену има ставка Ф8 - Учење о програмирању. Ставку су сви учесници
подједнако проценили што не изненађује премда наставни план и програм током
школовања не обухвата програмерску компетенцију.
Слободно можемо да тврдимо да наши ученици не процењују високим оценама
своје програмерске вештине иако су генерално проценили да су у дигиталним
вештинама компетентни.

Друге области:
Оно што можемо да донесемо као закључак везано за мишљење наставника о
корисности активности у оквиру континуираног професионалног развоја у којима су
учествовали у прошлој години, види се на Дијаграму 9:
Дијаграм 9. Процена корисности дигиталних
вештина на професионални развој

Закључујемо да само петина наставника (18%) сматра да су посећивани семинари
били корисни. Разлог таквог мишљења треба испитати, и проверити усаглашеност са
њиховим потребама.
Што се тиче прихватања које наставници имају приликом употребе нове
технологије за наставу и учење одговорi су дати у Дијаграму 10.
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Дијаграм 10. Прихватање технологије

Закључујемо да половина наставника има потпуно самопуздање (50%), док
остали наставници у коришћењу дигиталних технологија крећу тек након прихватања
од стране других колега.
На самом крају питање које може да објасни разлоге ниских оцена на поједина
питања у конкретним областима јесу: „Који чиниоци ограничавају употребу
технологије, односно имају ли следећи чиниоци негативан учинак на наставу и учење
помоћу дигиталних технологија у вашој школи?“ Одговори се виде у Дијаграму 11.
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Дијаграм 11. Чиниоци који ограничавају употребу технологије

Интересантно је да руководиоци школе као недостатак наводе ограничен простор
и недостататк времена наставника, док наставници сматрају да поред ограниченог
простора немају адекватну дигиталну опрему.

Закључак
Самовредновање помоћу Селфи алата успешно је спроведено на узорку који је
репрезентативан. Средња оцена самовредновања на нивоу школе износи 3,5 и у односу
на претходну годину незнатно је нижа када је износила 3,7.
Највишом оценом процењена је област Континуирани професионлни развој 4,6,
док је најниже процењена област Инфраструктура и опрема 3,3, али како је вредност
изнад 3 сматрамо да је и она на задовољавајућем нивоу.
Сагледавши све резултате можемо да изнесемо препоруке за даљи рад у циљу јачања
дигиталне компетенције школе:
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1. Потребно је да кроз стратегију развоја школе радити и даље на подржавању нових
приступа у коришћењу дигиталне технологије у настави и ојачати сарадњу са
привредним друштвима у оквиру дигиталног развоја школе.
2. У Школски развојни план уврсти формирање е-библиотеке, заштите података и
базе података о организацијама у којима ученици могу похађати стручну праксу.
3. Пружити систематску подршку наставницима у коришћењу дигиталних уређаја
које ученици могу да користе у настави.
4. И даље подстицати стални професионални развој наставника, разматрајући
потребе наставника и унапређујући знање о примени дигиталних технологија и
на тај начин јачати им дигиталну компетенцију.
5. Усмерити даљи професионални развој ученика у кораку са развојем дигиталне
технологије, а наставу учинити занимљивијом и прилагођену потребама ученика,
користећи могућности дигиталног окружења.
6. Освестити наставнике да је употреба дигиталних алата за вредновање наставе
једноставна и веома ефикасна, а дигиталну евиденцију о учењу учинити доступну
ученицима.
7. Повећати самопуздање ученика везано за сопствене дигиталне компетенције и
покренути кроз различите активности (на пр. учествовање на Хакатону или
обележавање Дана кодирања и сл.) заинтересованост за програмирањем и тиме
премостили недостатке наставног програма.
8. Решити проблем недостатка простора и опреме за квалитетнију употребу
технологије и тиме наставу учинити ефикаснијом.
Изнете закључке и препоруке пренети на све нивое и уврстити одређене
кораке у Школски развојни план. Најкасније за годину дана у истом периоду
спровести ново самовредновање помоћу истог алата и упоредити их.
Извештај поднела

Тијана Илић, координаторка СЕЛФИ тима
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8. ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
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Према члану 151. Закона о основама система образовања и васпитања, наставници и
стручни сарадници су дужни да се стално усавршавају ради успешнијег остваривања и
унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у
складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда
постигнућа.
У складу са одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању
звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл.Гласник РС, бр.81/2017), сви
наставници и стручни сарадници би требало да имају израђен лични план
професионалног развоја.
Тим за стручно усавршавање је сачинио документ о вредновању стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника у оквиру развојних активности које
предузима установа.Наиме, према члану 23. Правилника о стручном усавршавању и
стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл.Гласник РС, бр.81/2017)
у оквиру пуног радног времена, наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати
годишње стручног усавршавања, од чега је 20 сати право на плаћено одсуство из
установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сати стручног
усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности.
Због пандемије корона вируса школска 2020/2021 година је била специфична тј.
другачија у односу на претходне године.Наиме, наставници су похађали искључиво
онлан семинаре.Сви наставници запослени у школи су имали обавезу да похађају
семинар Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник- увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала.Овај програм обуке је
реализовао Завод за унапређење образовања и васпитања, семинар је почео 21.5.2021.год
и трајао шест недеља, остварени број сати је 19,5.
Што се тиче стручног усавршавања у установи, и оно је било другачије у односу
на претходне године због корона вируса.И ту је акценат стављен на онлајн окружење.
Стручно усавршавање наставника Политехничке школе у школској 2020/2021
години дато је табеларно.Од 53 наставника који су запослени у школи 26 наставника је
послало своје извештаје Тиму за стручно усавршавање.
ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
ПРЕЗИМЕ И
ИМЕ
НАСТАВНИКА
Обреновић
Милица

Ранђеловић
Татјана

НАЗИВ
СЕМИНАРА
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан

БРОЈ
У
КАТАЛОГУ

КОМП
ЕТЕН
ЦИЈА

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

БРОЈ
БОДОВА

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1

21.5.-02.7.2021.

19,5
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Филиповић
Оливера

Премовић
Марија

ГРужић
Јелена

Павић
Данијела

Биљана
Пајић
Чавић

Љубомировић
Сања

наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Веб алати за креирање
интерактивних
наставних материјала
Програм обуке за
супервизоре и
председнике школских
комисија на завршном
испиту
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Програм обуке за
супервизоре и
председнике школских
комисија на завршном
испиту
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Веб алати за креирање
интерактивних
наставних материјала

Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и

К2

DIG21-3111

419

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

К2

21.12.2021.17.1.2021.

34

29.6.2021.

8

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

14.6.2021.

8

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

419

К2

21.12.2021.17.1.2021.

34

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5
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Јовић
Злата

Кондић
Маја

Милосављевић
Никола

Милосављевић
Владимир

Чаловић
Лидија

Владислава
Стевић

Станојевић
Мирослав

Богдановић
Драган

дигиталних образовних
материјала
Државни семинар
Друштва математичара
Србије
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Веб алати за креирање
интерактивних
наставних материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Веб алати за креирање
интерактивнинаставних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и

345

К1

20.2.-21.2.2021.

16

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

419

К2

21.12.2021.17.1.2021.

34

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

419

К2

21.12.2021.17.1.2021.

34

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5
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Jовановић
Владан

Гошев
Зорица

Бабејић
Тања

Стевић
Јелена

дигиталних образовних
материјала
Програм обуке за
супервизоре и
председнике школских
комисија на завршном
испиту
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Активно
учење/настава1:базични
ниво
Активно
учење/настава2:напредни
ниво
Програм обуке за
супервизоре и
председнике школских
комисија на завршном
испиту
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Програм обуке за
супервизоре и
председнике школских
комисија на завршном
испиту
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Обука директора и
наставника за пружање
помоћи подршке
ученицимау процесу
самовредновања
Програм обуке за
оснаживање запослених
у образовању за
развијање одговорног
односа према
здрављу,очување
здравља и безбедности
ученика
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и

14.6.2021.

8

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

408

К2

9-11.10.2020.

24

409

К2

14-15.5.2021.

16

14.6.2021.

8

21.5.-02.7.2021.

19,5

14.6.2021.

8

21.5.-02.7.2021.

19,5

DIG21-3111

DIG21-3111

DIG21-3111

К1
К2

К1
К2

19,5

8

К1
К2

21.5.-02.7.2021.

19,5
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Максимовић
Даница

Вујчић
Ивана

Глигоријевић
Тијана

Рогожарски
Невена

дигиталних образовних
материјала
Републички зимски
семинар
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Републички зимски
семинар
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Веб алати за креирање
интерактивних
наставних материјала
Дигитална учионица/
дигитално компетентан
наставник- увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Развој међупредметних
компетенцијаи стварање
услова за додатну
примену дигиталних
алата за реализацију
наставе у основним
школама
Управљање тимовима

833

К1

29-31.01.2021.

24

DIG21-3111

K1
K2

21.5.-02.7.2021.

19,5

833

К1

29-31.01.2021.

24

DIG21-3111

K1
K2

21.5.-02.7.2021.

19,5

419

K2

21.12.2021.17.1.2021.

34

DIG21-3111

156

19,5
K1
K2

21.5.02.7.2021

К2

28.2-31.10.

16

К4

08.02.14.3.2021.

40

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

Презиме и име
наставника
Филиповић
Оливера

Опис
активности
-Председник струћног
већа
-Администратор ФБ
странице Тима за
каријерно вођење и
проф. Орјентацију
-Припрема матураната за
завршни испит
- Рад у ученичкој
задрузи ИСКРА

Број
бодова
5
10

Укупно
бодова

3

73

10
10
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Обреновић
Милица

Премовић
Марија

-Писање развијног плана
Политехничке школе за
период 2021-2025г
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-ПР менаџмент-особа
задужена за односе са
јавношћу
-Формативно оцењивање
и вођење педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењенњ ученике
-Заменик председника
стручног већа
-Припрема матураната за
завршни испит
-Руководилац ученичке
задруге ИСКРА
- Писање развијног
плана Политехничке
школе за период 20212025г
--Лични наставнички
сајт везан за предмет
који наставник предајеаутор и администратор
-ПР менаџмент-особа
задужена за односе са
јавношћу
- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење

10
10

6
3

3
3

4
3
20

69

10

10

3
10
3

3
3

10
3
54
3
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Ружић
Јелена

педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењенњ ученике
-Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Припрема матураната
за завршни испит
-Супервизија
- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Припрема матураната
за завршни испит
-ПР менаџмент-особа
задужена за односе са
јавношћу

Павић
Данијела

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

3

2
10

3
24

10
3
3
44
3

5

10

3
6

10
3
58
3
3

2
10

3
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Ђорђевић
Немања

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Припрема матураната
за завршни испит
-Супервизија

24

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

10
3
31
3
3

2
10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
Пајић Чавић
Биљана

Младеновић
Јасмина

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Припрема матураната
за завршни испит
--ПР менаџмент-особа
задужена за односе са
јавношћу

3

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник

10

3

3
37
3

2
10

3

3
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- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

3

34

3

2
10

3
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Припрема матураната
за завршни испит
Љубомировић
Сања

Јовић
Злата

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
-Припрема матураната
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

10
3
34
3
3

2
3
10

10
3
44
3
3

2
10
3

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор

10
51
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Кондић
Маја

- Припрема матураната
за завршни испит
--Писање развијног
плана Политехничке
школе за период 20212025г

3

3
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

Милосављевић
Никола

3

2
10

10
10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-9th English Language
Olympiad,прелиминарни
круг
-9th English Language
Olympiad,полуфинални
круг

10

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

3

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
--Припрема матураната
за завршни испит

3
3

44

2
10

10
3

10
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-Писање развијног плана
Политехничке школе за
период 2021-2025г
Максимовић
Даница

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
--Припрема матураната
за завршни испит

3

3
3

49

2
10

10
3

10

5
-Писање развијног плана
Политехничке школе за
период 2021-2025г
-Писање говора за Дан
школе
Милосављевић
Владимир

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник

Чаловић
Лидија

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације

3

3
34
3

5
10

10

3

3
37
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-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

Станојевић
Мирослав

5
10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Припрема матураната за
завршни испит

10

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

3

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Припрема матураната за
завршни испит
Стевић
Владислава

3

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор

3

3
3

37

2
10

10
3

3

3
37
3

2
10

10
3
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-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Припрема матураната за
завршни испит
Богдановић
Драган

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Припрема матураната за
завршни испит
-Супервизија
-Рад у ученичкој задрузи
ИСКРА

Јовановић
Владан

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник

Гошев
Зорица

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење

3

3
3

68

2
10

10
3
24
10

3

3
31
3

2
10

10

10
3

3

37
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педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

3

2
10

3
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Припрема матураната
за завршни испит
--ПР менаџмент-особа
задужена за односе са
јавношћу
Ристић
Мерима

Бабејић
Тања

-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа
- Булова таксономија и
наставне нетоде
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Предавање о корона
вирусу и вакцинацији
- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Писање развијног
плана Политехничке
школе за период 20212025г
-Израда публикације:30
година Политехничке
школе

3

3
3

2
3

41

10

10
10

10

10
60
10

10

10
10
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-Администратор
званичне ФБ странице
Политехничке школе
Вујчић
Ивана

- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
-Сарадња са Urban
Stream-om у оквиру
пројекта Превенција
насиља код младих кроз
едукације,међусекторску
сарадњу и креирање
медијских и културних
догађаја
-Израда пројекта Green
at Heart
-Сарадња са Црвеним
крстом Пожаревца у
оквиру конкурса Крв
живот значи
-Обележавање светског
Дана књиге
-Девета Међународна
Олимпијада из енглеског
језика
-Централно европска
иницијатива
-Предавање о корона
вирусима и вакцинацији
-Администратор
званичне ФБ странице
Политехничке школе
- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Члан стручног већа
-Рад у ученичкој задрузи
ИСКРА
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе

3

3
3

5

99

10
10

10
5
3
5
10
10

10
2
10

3

3
3

45
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-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
-Излагање испред тима
за културну јавну
делатност школе
поводом Дана школе
-Администратор
званичне ФБ странице
Политехничке школе

Ранђеловић
Татјана

10

10

-- Лични наставнички
сајт везан за предмет
који наставник предајеаутор и администратор
-Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
-Члан стручног већа

10

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
- Рад у ученичкој
задрузи ИСКРА
--ПР менаџмент-особа
задужена за односе са
јавношћу
Глигоријевић
Тијана

10

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални

2

3

3

47

3

5
10

10
3

10
3

3

44

3

165

Политехничка школа, Пожаревац

Рогожарски
Невена

план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

2
10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник предаје-аутор
и администратор
--Администратор
званичне ФБ странице
Политехничке школе
-Припрема матураната за
завршни испит

10

- Наставник који уноси
оцене у електронски
дневник
- Формативно
оцењивање и вођење
педагошке
документације
-Булова таксономија и
наставне методе
-Савремене наставне
методе и индивидуални
план подршке за
неоцењене ученике
- Члан стручног већа

3

10
3

31

3
3

2
10

- Лични наставнички сајт
везан за предмет који
наставник

Координатор тима за стручно усавршавање
Милица Обреновић,дипл.инж.ел.
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9. ИЗВЕШТАЈИ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА
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9.1. ИЗВЕШТАЈ О МАТУРАНТСКОЈ ЕКСКУРЗИЈИ
Услед КОВИД-19 пандемије матурантска екскурзија није реализована.
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9.2. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ I, II И III РАЗРЕДА
Услед светске пандемије узроковане вирусом КОВИД-19 нису реализоване екскурзије
ученика 1, 2. и 3. разреда.
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У школској 2020/2021. години на позицији школских библиотекара ангажоване
су Мирјана Прибаковић, професор физике (20%) и Ивана Вујчић, професор енглеског
језика (80%).
Активност

1

2

3

4

5

Припреме за нову
школску годину
(радно време,
обрасци, упознавање
корисника са новим
правилима
понашања,
упознавање ученика
са радом библиотеке
и књижним фондом,
сарадња са
одељењским
старешинама првог
разреда)
Сарадња са стручним
активима и
одељењским
старешинама

Носиоци
активности

Мирјана
Прибаковић,
Ивана Вујчић

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Септембар
2020.

Реализоване
активности

Разлог
нереализа
ције

Током
школске
године

Сарадња са градском
библиотеком

Током
школске
године

Обележавање
годишњице познатих
писаца

Сваког
другог
месеца

Рад са ученицима на
коришћењу књижног
фонда и допуна
књижног фонда
(поклон или
куповина)

Током
школске
године
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Популаризација
књиге кроз изложбе
унутар библиотеке

Октобар
2020.

Акција у сарадњи са
Ученичким
парламентом

Друго
плугодиште

Сарадња са градском
библиотеком и
професорима српског
језика – књижевно
вече/литерарни
састанак

Децембар
2020.

Обележавање
светског дана књиге и
ауторских права
Израда анкете за
школску 2019/2020.
годину
Рад на оштећеним
књигама

Април 2021.

Документација и
евиденција

Активност
није
реализован
а због
епидемило
шке
ситуације.

Април 2021.
Током
школске
године
Током
школске
године

Послови око
прикупљања књига
од читалаца

Јун 2021.

Сређивање
библиотеке и
припрема за рад у
наредној школској
години

Јун – август
2021.

Извештај са
анализом о раду
библиотеке

Нереализована
активност

Реализоване
активности

Август
2021.

БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Ивана Вујчић, проф. енглеског језика
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