ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022. ГОДИНУ

фебруар 2022. године

САДРЖАЈ:
Извештај о раду Школског одбора ----------------------------------------------------------

2

Извештај о раду Савета родитеља -----------------------------------------------------------

40

Извештај о раду Педагошког колегијума --------------------------------------------------

42

Извештај о раду Ученичког парламента ---------------------------------------------------

44

Извештај о раду директора школе ----------------------------------------------------------

48

Извештај о раду секретара школе -----------------------------------------------------------

53

Извештај о раду школског психолога ------------------------------------------------------

56

Извештаји о педагошко-инструктивном раду психолога и директора --------------

60

Извештај о раду школске библиотеке ------------------------------------------------------

66

Извештаји о раду стручних већа и актива -------------------------------------------------

68

Извештаји о раду школских тимова --------------------------------------------------------

88

Извештаји о раду школских секција --------------------------------------------------------

108

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.09.2021. ДО 11.02.2022. ГОДИНЕ
Школски одбор Политехничке школе у Пожаревцу у саставу: Драган Вељковић, Ивана
Перић, Бобан Николић, Владан Миловановић, Слађана Белић Степановић, Бојан
Кошарић, Владимир Милосављевић, Никола Шојановић и Тасић Горан је у периоду
од 01.09.2021. године, до 11.02.2022. године, одржао четири редовне седнице и једну
посебну седницу на којој је давано мишљење о избору за директора школе.
На седницама Школског одбора у овом периоду су донете следеће одлуке:
1.ЗАПИСНИК СА XXIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 15.09.2021. ГОДИНЕ ДЕЛ БР.603.
Присутни: Драган Вељковић, Бобан Николић, Ивана Петковић, Тасић Горан, Никола
Шојановић и Владимир Милосављевић;
Oдсутни: Данијела Крстић, Млађана Ђорђевић, Јелена Убипарип и представници
ученичког парламента Јана Милановић IV1 и Милица Богдановић IV1, а уредно
позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић,
психолог школе Тања Бабејић.
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио
следећи

ДНЕВНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РЕД

Усвајање Записника са ХХII редовне седнице Школског одбора.
Усвајање успеха ученика на крају школске 2020/2021. године
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2020/2021.години.
Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.
годину.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021.
годину.
Разматрање и усвајање Плана рада директора за школску 2021/2022.годину.
Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању у школској
2020/2021. години.
Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2021/2022.
годину.
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10. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и реализацији активности из
Школског развојног плана.
11. Разматрање и усвајање Школског развојног плана за период 2021-2024. године.
12. Разматрање и усвајање Плана екскурзија за школску 2020/2021. годину.
13. Доношење одлуке и формирање комисије за продају возила за обуку Б категорије.
14. Разно.
1. Усвајање Записника са XXII редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XXII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2.Усвајање успеха ученика на крају школске 2020/2021. године
По овој тачки је говорила Тања Бабејић, стручни сарадник-психолог и навела да је
успех ученика на крају школске 2020/2021. године, која се одвијала у специфичним
условима, по комбинованом и онлајн моделу наставе, следећи: уписано је 467 ученика,
7 се уписало током школске године, исписано 16, нико није искључен; 33 ученика је
постигло одличан, 147 врлодобар, 219 добар, а 51 довољан успех, што је 98,25%, 8
ученика је понављало разред. У односу на уобичајене школске године смањио се број
одличних ученика, повећао број оних са довољним успехом, а такође се преполовио
број ученика који понављају разред, тј. оних који нису постигли одговарајуће
резултате, упркос томе што су критеријуми оцењивања били максимално измењени.
Једногласном одлуком, усвојен је успеха ученика на крају школске 2020/2021.
године.
3.Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2020/2021.години.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је школа у школску 2020/2021.
годину ушла потпуно припремљена када су у питању наставни и ненаставни кадар, као
и уређеност просора за извођење наставе. Оперативни плана рада школе према
комбинованом моделу наставе је израђен на време и добијена је сагласност Школске
управе Пожаревац на реализаију истог. Обезбеђен је довољан број заштитних маски за
све запослене током целе школске године. Финансијска средства из буџета, донација и
сопствених прихода су била довољна за нормалан рад школе и наменски су утрошена
о чему је школски одбор благовремено обавештаван. Обележен је јубилеј школе – 30
година од оснивања свечаном академијом уз примену свих епидемиолошких мера.
Крајем 2020. године, започети су радови на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и исти су окончани током 2021. године. Ово је највећа инвестиција школе од
њеног оснивања која се планирала претходних 10 година. Упису ученика у први разред
је успешно обављен, сва одељења су формирана већ у првом уписном кругу.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду школе у школској
2020/2021.години
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4.Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022.
годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је годишњи план рада документ у
коме сви учесници у образовно-васпитном процесу наводе распоред својих активности
у наредној школској години, а у складу са важећим законима и прописима.
Због обимности материјала, План је био доступан само у електронској форми на сајту
школе и родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу.
Приоритети у овој школској години су санирање свих мокрих чворова у школи, замена
подних облога у учионицама и кабинетима, израда плана реконструкције дворишта
школе и уопште подизање квалитета наставе.
Једногласном одлуком, усвојен је Годишњи план рада школе за школску
2021/2022. годину.
5.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску
2020/2021. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је у школској 2020/2021 години
урадио следеће:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Оперативни плана рада школе према комбинованом моделу наставе је израђен на
време и добијена је сагласност Школске управе Пожаревац на реализаију истог.
Обезбеђен је довољан број заштитних маски за све запослене током целе школске
године.
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.
Присуствовао сам сваком састанку и активно сам учествовао у раду Тима за
безбедност школе.
Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом, шефом
рачуноводства, руководиоцем Ауто школе и руководством Ученичке задруге
Искра.
Водио сам седнице и активно учествовао у раду Наставничког и Одељенских
већа, Педагошког колегијума, Школског одбора, Савета родитеља и Актива
директора средњих школа, што је забележено у записницима тих тела.
Присуствовао састанцима Стручних већа када је било потребе за то.
Активно сам учествовао у обезбеђивању финансијских средстава из буџета,
донација и сопствених 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.
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•

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.
(посетио сам 21 час током школске 2020/2021. године)
• 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 пратио извођење радова на реновирању сале за културно-уметничке
потребе и био у сталном контакту са надзорним органом и извођачима радова.
• 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.
• 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.
Такође је навео да су кључне ствари које су урађене у претходној школској години:
1. Реализација јавне набавке и реализација радова на санацији сале за културно
уметничке потребе – СВЕЧАНОЈ ДВОРАНИ.
2. Избор за председника Актива директора средњих школа – члана Радне подгрупе
за праћење ангажовања запослених и одбора за додељивање награда града
Пожаревца.
Једногласном одлуком, усвојен је Извештаја о раду директора школе за школску
2020/2021. годину.
6.Разматрање и усвајање Плана рада директора за школску 2021/2022.годину.
Према члану 62. Закона о основама система образовања и васпитања, надлежности и
одговорности директора школе су следеће:
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. Осим послова утврђених
законом и статутом установе, директор: 1) планира и организује остваривање програма
образовања и васпитања и свих активности установе; 2) стара се о осигурању
квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању
образовно-васпитног рада; 3) стара се о остваривању развојног плана установе; 4)
одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстaва, у складу са законом; 5) сарађује са
органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 6) организује
и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника,
васпитача и стручног сарадника; 7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи
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поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника; 8) предузима
мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. овог закона и недоличног
понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 9) предузима
мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и
других инспекцијских органа; 10) стара се о благовременом и тачном уносу и
одржавању ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог
система просвете; 11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању
запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа
управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа; 12) сазива и
руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без
права одлучивања; 13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад
стручних органа у установи; 14) сарађује са родитељима, односно старатељима деце и
ученика; 15) подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања,
најмање два пута годишње; 16) доноси општи акт о организацији и систематизацији
послова; 17) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у
складу са овим и посебним законом.
За свој рад директор одговара школском одбору и министру просвете, науке и
технолошког развоја.
Инструктивно‒педагошки рад
Инструктивно‒педагошки рад подразумева активности директора школе које су
усмерене ка помагању и инструкцији у решавању различитих тешкоћа и проблема који
се јављају у образовно‒васпитном раду и заједничко изналажење решења за
унапређивање тог процеса. Другачије речено, инструктивно‒педагошки рад директора
школе обухвата 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;
• упућивање наставника на стручно усавршавање;
• подстицање успешних начина рада;
• посредовање у размени позитивних радних искустава наставника;
• отварање нових проблема које треба истражити.
Инструктивно‒педагошки рад директора школе се блиско прожима са педагошко‒
инструктивним радом стручног сарадника ‒ психолога. У инструктивно‒педагошком
раду директора школе нагласак је претежно на нивоу инструкција што не искључује
неговање партнерског односа и уважавање мишљења наставника, док је у раду
стручног сарадника ‒ психолога нагласак на грађењу равноправног односа и
заједничком решавању проблема. У целости, инструктивно‒педагошки рад укључује
деловање директора школе када је:
• образовно-васпитни рад испод оптималног, могућег и очекиваног нивоа;
• образовно-васпитни рад задовољавајући и на нивоу очекиваног, али је
неопходно даље усавршавање, превентивно деловање.
Инструктивно‒педагошка анализа посећених часова
Инструктивно‒педагошка анализа посећених часова укључује вредновање наставног
процеса на основу одговарајућих дидактичко‒методичких параметара. Приликом
посете часовима директор школе користи посебно конструисан образац за вредновање
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наставних часова, којим се процењују нивои квалитета оних елемената наставе који се
прате. Према Правилнику о стандардима квалитета рада установа објављеног у „Сл.
гласнику РС“, бр. 7/2011 и 68/2012 и Правилнику о вредновању квалитета рада
установа објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 9/2012., нагласак је стављен на
вредновање самог процеса учења. Функција инструктивно‒педагошке анализе
посећених часова јесте 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. Директор школе инструктивно‒педагошку
анализу посећених часова обавља у сарадњи са стручним сарадником ‒ психологом.
Распоред посећивања часова, посебно за прво и друго полугодиште, директор ће
донети у току школске године и благовремено објавити на огласној табли школе.
Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања
Директор школе управља процесом развоја и учења у школи, по потреби и пружа
савете и помоћ ученицима у сагледавању одређених проблема и налажењу решења, у
сарадњи са психологом школе. Директор у овој области рада је дужан да развија и
промовише вредности учења и подучавања и развија школу као заједницу
целоживотног учења. Конкретније:
• ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и
другим потребама ученика;
• прати савремена кретања у развоју образовања у Србији и европском
образовном простору, ствара услове да ученици буду информисани о њима и
подстиче их на њихово примењивање;
• мотивише и инспирише ученике на критичко прихватање нових идеја и
проширење њихових искустава;
• подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења
и прате сопствени напредак.
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. То значи да директор школе треба да:
• ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и
доношењу одлука, конституисање Ученичког парламента и обезбеђивање
његовог слободног деловања у оквиру школе;
• осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на
безбедност и поштовање права ученика;
• обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици
заштићени од насиља, злостављања и дискриминације;
• познаје међународне конвенције и уговоре о људским правима и правима
деце.
Саветодавни рад са родитељима
Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа подршку
у раду Савета родитеља. Активности на овом плану укључују подстицање партнерства
родитеља/старатеља и рад на њиховом активном укључивању у циљу учења и развоја
детета (давање конкретних савета и инструкција у различитим областима рада).
Саветодавни рад са родитељима се одвија и кроз редовно извештавање родитеља о
свим аспектима рада школе и о резултатима и напретку њихове деце. Директор школе
треба да унапређује комуникацијске вештине свих запослених у функцији њихове
сарадње са родитељима, а посебно саветодавног рада.
За упис ученика у средњу школу директор пружа подробне информације родитељима
како кроз индивидуалне саветодавне разговоре тако и кроз акцију „Отворена врата“
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која се организује у месецу мају пре попуњавања листе жеља за упис у средњу школу.
С обзиром на то да Политехничка школа учествује и на „Сајму образовања“, директор
обавештава све заинтересоване о подацима који су битни за упис у Политехничку
школу и тим путем обавља саветодавну функцији када је у питању професионална
оријентација ученика.
У великој мери саветодавни рад директора са родитељима ученика се одвија када се
појави проблем изостајања са наставе. Исто тако, у случају када предметни професор
или одељенски старешина примети да ученици учестало добијају негативне оцене,
директор интензивира сарадњу са родитељима како би имали увид у резултате рада и
напредовање њихове деце, али и ради њиховог активног укључивања у процес
превазилажења насталих тешкоћа у учењу, у сарадњи са психологом школе.
На почетку школске године, директор са секретаром школе присуствује родитељским
састанцима свих првих разреда, када упознаје родитеље са правима и обавезама
ученика и родитеља, као и о свим осталим битним информацијама које су у вези са
Политехничком школом.
Пред реализацију екскурзија ученика, директор организује састанке свих ученика који
путују на екскурзију, њихових родитеља, а састанку присуствују и представници
туристичке агенције која реализује ексурзију, лекар који ће пратити ученике на
екскурзији, представник полиције, одељенске старешине које воде ученике на
екскурзију и стручни вођа пута.
Инструктивно‒педагошко деловање у стручним телима
Према члану 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013. и испр. 68/1015. 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.
Према члану 66. истог Закона, директор образује тим за остваривање одређеног
задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља,
јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. У школи у којој
стичу образовање ученици са сметњама у развоју, директор образује стручни тим за
инклузивно образовање.
Инструктивно‒педагошко деловање директора школе у стручним телима има основну
функцију у усмеравању њиховог деловања у складу са стратешком политиком развоја
школе.
Послови општег организовања, координирања, програмирања, анализирања и
извештавања
Директор обезбеђује ефикасну организацију установе, што, прецизније речено,
обухвата следеће послове:
• креирање организационе структуре установе: систематизацију и описе радних
места као и стручне органе, тимове и друге организационе јединице;
• обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром,
посебно са описом њиховог радног места;
• поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и
компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те задатке;
• стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима;
• делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и других
организационих јединица, послове, задатке и обавезе за њихово извршење;
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•

координира рад стручних органа, тимова и других организационих јединица
као и појединаца у установи;
• обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и других
организационих јединица као и запослених.
Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе као и
предузимање корективних мера. Директор школе мора да познаје методе контроле рада
установе, њених организационих јединица, као и запослених. Од значаја је његово
спровођење оперативне контроле рада установе које подразумева организацију процеса
праћења, извештавање и анализу резултата као и додељивање задатака запосленима у
том процесу, иницирање и надзирање процеса израде извештаја, поштовање рокова у
изради извештаја и анализа. Директор школе идентификује изворе информација
потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене. И, сигурно
најважније у овој области рада, директор предузима корективне мере у случају
одступања остварених резултата од планираних. У процесу програмирања, директор
води рачуна о усклађивању политике образовања на ширем друштвеном нивоу, кроз
одређена законска и подзаконска акта, са развојном концепцијом школе односно кроз
поштовање специфичног контекста праксе у којој се образовно‒васпитни процес
одвија и личним педагогијама свих учесника у образовно‒васпитном процесу.
Праћење остваривања планова и програма
Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе. Од важности је
разумевање природе и садржаја развојних и оперативних планова које установа доноси
као и самог процеса планирања. Директор школе оперативно спроводи доношење
планова установе, тачније, организује процес израде планова у установи, обезбеђује
поштовање рокова у изради планова и непосредно руководи израдом планова. Поред
поменутог, у процесу праћења остваривања планова и програма, директор обезбеђује
информациону основу планирања односно идентификује изворе информација потребне
за планирање. Кроз инструктивно‒педагошки рад, директор на најочигледнији начин
прати и вреднује остваривање појединих делова школског програма као и годишњих и
месечних планова рада наставника. У оквиру процеса самовредновања директор школе
идентификује слабости и снаге у остваривању планова и програма рада школе.
Праћење и редовно остваривање административно‒управних послова
Директор школе управља административним процедурама и документацијом установе.
Управљање административним процесима од стране директора школе обухвата
следеће послове:
• обезбеђивање покривености рада установе потребном документацијом и
процедурама;
• старање о поштовању и примени процедура рада установе и о примени
прописане документације;
• обезбеђивање ажурности и тачности административне документације и њено
систематично архивирање, у складу са законом;
• припрема извештаје који покривају све аспекте живота установе и презентује их
надлежним органима установе и шире заједнице;
Надаље, директор школе обезбеђује у сарадњи са шефом рачуноводства израду и
надзире примену буџета установе у складу са расположивим и планираним ресурсима.
Планира финансијске токове, приходе и расходе, управља финансијским токовима,
издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и наплату. Директор школе предузима
мере како би обезбедио благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса
установе тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано, распоређује
материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно-
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васпитног процеса, надзире процес планирања и поступке јавних набавки које
спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и законитост.
Учешће у раду стручних и управних органа
Директор школе учествује у следећим стручним телима (органима и тимовима):
• Школски одбор (подноси извештаје о свом раду и раду установе, најмање два
пута годишње);
• Наставничко веће (руководећа и координаторска функција, без права
одлучивања);
• Педагошки колегијум (председава и руководи);
• Учествује у раду стручних већа за дату област предмета;
• Учествује и врши увид у рад стручног актива за развојно планирање школе
(предлаже руководиоца актива на Наставничком већу);
• Учествује и врши увид у рад стручног актива за развој школског програма
(предлаже руководиоца тима на Наставничком већу);
• Учествује и врши увид у рад тима за самовредновање и вредновање рада шоле
(предлаже руководиоца тима на Наставничком већу);
• Учествује и врши увид у рад тима за инклузивно образовање (предлаже
руководиоца тима на Наставничком већу);
• Учествује и врши увид у рад тима за заштиту деце/ ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања (предлаже руководиоца тима на
Наставничком већу);
• Учествује и врши увид у рад тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
• Учествује и врши увид у рад тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
• Учествује и врши увид у рад тима за професионални развој;
Сарадња ван школе
Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и локалне
самоуправе, односно, одржава конструктивне односе са представницима државне
управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других
потреба установе. Остварује сарадњу са локалном заједницом на начин да обезбеђује
да локална заједница буде укључена у живот и рад школе и да подржава школу у
њеном раду. Директор школе изграђује мрежу и контакте са стратешким партнерима у
заједници, омогућава да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање
потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром. У оквиру сарадње са
широм заједницом, директор школе промовише сарадњу на националном, регионалном
и међународном нивоу, тачније, води установу тако да буде отворена за успостављање
партнерстава са различитим васпитно‒образовним и образовно‒васпитним
институцијама на националном, регионалном и међународном нивоу, подстиче
учешће у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним посетама
и разменама, усмереним за размену мишљења и примера добре праксе.
У даљем тексту је дат план рада директора за школску 2020/2021. годину према
времену и садржају реализације:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 2021.
1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.
2. Организација рада школе у новој школској години у складу са епидемиолошким
мерама.
3. Израда Извештаја о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за
школску 2020/2021. год.
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4. Израда Годишњег плана школе за школску 2021/2022. годину.
5. Активности везане за реализацију Школског развојног плана за трогодишњи период
(2018-2021.).
6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску 2021/2022. године.
7. Избор председника стручних већа.
8. Утврђивање 40-часовне радне недеље за наставнике.
9. Организација дежурства у школи.
10. Организација практичне наставе.
11. Пружање помоћи у обављању административно-финансијских послова.
12. Сарадња са психологом школе.
13. Рад са наставницима приправницима за припрему полагања стручног испита, тј.
стицање лиценце.
14. Сарадња са Саветом родитеља.
15. Сарадња са Ученичким парламентом.
16. Контрола вођења педагошке документације.
17. Припрема и вођење седница Наставничког већа.
18. Ангажовање на побољшању услова рада запослених и ученика.
19. Припрема и организовање прославе Дана школе у складу са епидемиолошким
мерама.
20. Педагошко инструктивни рад.
21. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
22. Ангажовање на побољшању дисциплине наставе (правовремени одлазак на часове и
поштовање трајања часа).
23. Предузимање мера након прегледа педагошке документације од стране просветне
инспекције.
24. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.
25. Рад на седницама Школског одбора.
26. Активно учешће у изради Предлога финансијског плана за 2022. годину.
27. Организација обележавања Дана школе у складу са епидемиолошким мерама.
28. Текући послови.
29. Праћење реализације наставе према усвојеном моделу, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом и мерама које у том тренутку буду биле на снази.
30. Редовно извештавање Школске управе, односно Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о реализацији наставе према усвојеном моделу у складу са
епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2021.
1. Обилазак практичне наставе у школи и предузећима.
2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају првог
класификационог периода (тромесечја).
3. Индивидуални рад са ученицима.
4. Индивидуални рад са родитељима ученика.
5. Индивидуални рад са наставницима приправницима.
6. Обилазак одељења ученика обе смене и разговори о њиховим проблемима.
7. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
8. Сарадња са члановима школског одбора.
9. Учешће и рад на седницама школског одбора.
10. Сарадња са Саветом родитеља.
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11. Рад са Ученичким парламентом
12. Обилазак наставе.
13. Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2022/2023.год.
14. Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног усавршавања
запослених, уколико то дозволе епидемиолошка ситуација и уз поштовање
епидемиолошких мера које у том тренутку буду биле на снази.
15. Текући послови.
16. Праћење реализације наставе према усвојеном моделу, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом и мерама које у том тренутку буду биле на снази.
17. Редовно извештавање Школске управе, односно Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о реализацији наставе према усвојеном моделу у складу са
епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама.
ЈАНУАР - ФЕБРУАР 2022.
1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве у складу са епидемиолошком
ситуацијом и прописаним мерама које у том тренутку буду биле на снази.
2. Посета часовима редовне наставе.
3. Праћење напредовања ученика у учењу, владању и њиховим резултатима у
практичној настави.
4. Праћење интересовања ученика за слободне активности.
5. Избор одређених акредитованих програма за стручно усавршавање наставника.
6. Индивидуални разговори са наставницима и указивање на проблеме који прате и
утичу на исходе васпитног и образовног рада.
7. Идентификација проблема похађања наставе од стране ученика и предузимање мера
за њихово превазилажење.
8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе и показују
одређене сметње у раду и учењу.
9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
10. Сарадња са Саветом родитеља.
11. Рад са Ученичким парламентом.
12. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.
13. Анализа и усвајање завршног рачуна школе.
14. Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и
Наставничког већа на крају првог полугодишта.
15. Обилазак наставе.
16. Спровођење поступака јавних набавки мале вредности.
17. Текући послови.
18. Праћење реализације наставе према усвојеном моделу, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом и мерама које у том тренутку буду биле на снази.
19. Редовно извештавање Школске управе, односно Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о реализацији наставе према усвојеном моделу у складу са
епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама.
МАРТ - АПРИЛ 2022.
1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе.
2. Консултативни састанци са родитељима.
3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља.
4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају другог
класификационог периода (тромесечја).
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5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро струке
ради структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни испит.
7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу.
8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.
9. Сарадња са Саветом родитеља.
10. Рад са Ученичким парламентом.
11. Обилазак наставе.
12. Разговор са наставницима после посећених часова.
13. Праћење реализације наставе према усвојеном моделу, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом и мерама које у том тренутку буду биле на снази.
14. Редовно извештавање Школске управе, односно Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о реализацији наставе према усвојеном моделу у складу са
епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама.
15. Текући послови.
МАЈ - ЈУН 2022.
1. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике завршних
разреда на крају другог полугодишта.
2. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности.
3. Организација блок-наставе из практичне наставе за ученике завршних разреда.
4. Анализа постигнутих резултата ученика који су учествовали на такмичењима из
саобраћајне и електро струке.
5. Сарадња са родитељима ученика који су имали тешкоћа у адаптацији на нову
школску средину.
6. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа за ученике првог и
другог разреда на крају другог полугодишта.
7. Сарадња са Саветом родитеља.
8. Рад са Ученичким парламентом.
9. Организација блок-наставе за ученике другог разреда електро струке.
10. Организација на спровођењу завршног и матурског испита и формирање испитних
комисија.
11. Организација и спровођење поправних испита за матуранте.
12. Припрема за упис ученика у први разред за нову школску годину (формирање
комисија за упис).
13. Обилазак наставе.
14. Праћење реализације наставе према усвојеном моделу, а у складу са
епидемиолошком ситуацијом и мерама које у том тренутку буду биле на снази.
15. Редовно извештавање Школске управе, односно Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о реализацији наставе према усвојеном моделу у складу са
епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама.
16. Текућа питања.
ЈУЛ - АВГУСТ 2022.
1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године.
2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места.
3. Расписивање конкурса за упражњена радна места.
4. Избор одељењских старешина.
5. Подела наставних предмета на наставнике.
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6. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.
7. Припрема организације рада школе за нову школску годину
8. Ангажовање на изради распореда часова.
9. Израда Предлога финансијског плана школе за 2023. год. са рачуновођом и
секретаром школе.
Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску
2021/2022.годину
7.Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић и навела да је тим је у протеклој школској
години, која је била специфична, имао 5 састанака; није било већих инцидената, јер је
на настави у комбинованом моделу број ученика у школи био преполовљен, а такође
ни великог броја васпитно-дисциплинских поступака: у „нормалној“ школској години
бивало их је тридесетак, у 2020/2021. их је било само 10. У 9 случајева изречен је укор
директора, у једном укор Наставничког већа.
Протекле шк. год. није било дежурства ученика, због здравствене безбедности. Школа
је поштовала све епидемијске мере, у паузи између двеју смена дезифинкована је и
чишћена.
Једну пријаву родитеља за дискриминацију Тим је успешно решио и пријава је
одбачена.
Једногласном одлуком, усвојен је Извештај о раду тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
8.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању у школској
2020/2021. години.
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.
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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.
Једногласном одлуком, усвојен је Извештај о стручном усавршавању у школској
2020/2021. години.
9.Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2021/2022.
годину.
Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и
унапређивања развоја ученика и нивоа постигнућа ученика.
Стручно усавршавање представља стални,плански и систематизовани и
програмирани процес којим се обезбеђује : стицање нових и што савременијих
педагошких, психолошких, методичких и дидактичких унања и усавршавање тих
знања до нивоа њихове примене у раду са ученицима, родитељима ученика, стално
праћење нових постигнућа у струци,продубљивање и развој стеченог знања из области
педагогије,психологије и методике у функцији остваривања наставних
садржаја,полазећи од узраста ученика, њихових психолошких
карактеристика,могућности и потреба,увођење нових знања у образовни и васпитни
рад са ученицима.
Задаци Тима за стручно усавршавање :
•
•
•

Јачање компетенција наставника
Унапређивање образовно-васпитног рада
Оставаривање циљева и стандарда постигнућа ученика

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу
исказаних личних планова професионалног развоја наставника и стручног сарадника,
резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о
остварености стандарда постигнућа,задовољства ученика и родитеља,односно
старатеља ученика и друдих показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Тим за стручно усавршавање Политехничке школе чине :
•
•

Обреновић Милица, дипл.инж.електротехнике, координатор тима
Стевановић Ивана, наставник енглеског језика, члан тима
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•

Наумовић Иван, наставник физичког васпитања, члан тима
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Годишњи план стручног усавршавања наставника, стручног сарадника и
директора школе ван установе за школску 2021/2022 годину
Стручна већа Политехничке школе, увидом у Каталог програма за сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2019/20 и 2020/21
годину који је објавио Завод за унапређивање образовања и васпитања, одлучила су се
за следеће акредитоване, стручне семинаре које желе да похађају у току школске
2021/2022 године :
Стручно веће електротехнике
1. Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони
цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика
Каталошки број 895
K1

П3

дана: 1 (бодова: 8)
2. Хибридни погон возила, принцип рада, типови погона, компоненте
високонапонског система, безбедност у раду, испитивање.
Каталошки број 935
K1

П3

дана: 2(бодова: 16)
Стручно веће саобраћаја
1. Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони

цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика Ferdinand Bilstein
South East Europe, Београд
Kаталошки број 895
дана:1(бодова:8)
2. Хибридни погон возила, принцип рада, типови погона, компоненте
високонапонског система, безбедност у раду, испитивање, Ferdinand Bilstein
South East Europe, Београд
Каталошки број 935
дана:2(бодова:16)
3. XV Међународна конференција – Безбедност саобраћаја у локалној

заједници, Врњачка Бања
Трајање:3 дана
Стручно веће језика
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Српски језик и књижевност ( сви наставници )
Републички зимски семинар , кат.бр. 833, К1, P3
Eнглески језик ( сви наставници )
1. Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom
( број у каталогу856, K1, P3)
2. Elementi kulture zemlje čiji se jezik uči kao osnova za međupredmetnu korelaciju
i interdisciplinarni pristup u nastavi
(број у каталогу 874, K2, P3)
Стручно веће природних наука
1. Републички семинар о настави физике ,
( кат.бр.589, трајање 3 дана, бр.сати:24 )
2. Експериментално-практични и интердисциплинарни садржаји у настави
природних наука - биологија, хемија, физика,
( кат.бр. 582, трајање 1 дан, бр.сати:8 )
3. Планирање наставе хемије - смернице за квалитетну наставу ,
( кат.бр. 899, трајање 1 дан, бр.сати:8 )
4. Примена мултимедије у настави биологије и екологије,
( кат.бр. 601, трајање 1 дан, бр.сати:8 )
5. Управљање пројектима у области заштите животне средине,
( кат.бр. 925, трајање 1 дан, бр.сати:8 )
Стручно веће наставника физичког васпитања
1. Мали фудбал и кондициона вежбања ученика у склопу обавезних физичких
активности
(број у каталогу 997, компетенција К1, трајање 1 дан, 8 бодова)
2. Једна мала лопта може покренути свет
(број у каталогу 993, компетенција К1, трајање 1 дан, 8 бодова )
Стручно веће друштвених наука
1. Медијска писменост-како оспособити ученике да препознају манипулисање
путем савремених и класичних медија,Академија уметности – Универзитет
BK Alfa, БГД
( бр.у каталогу:223,К1,П3, број дана:4, бр.бодова:28 )
2. Филозофски симпозијум,Сремски Карловци
3. Дигитални атлас, Образовно креативни центар, Бор
( број у каталогу 784, К1,П3, број дана:4, број бодова:32 )
Стручно већа наставника математике
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1. Државни семинар друштва математичара Србије, Друштво математичара
Србије,Београд
( број у каталогу 345, К1, бр.дана: 2 , бр.бодова: 16 )
2. Реални проблеми и математика , Економски факултет Универзитета у
Београду, Београд
( број у каталогу 384, К2, бр.дана:1, бр.бодова:8 )
Стручно усавршавање психолога Политехничке школе
1. Адолесценција: зашто и како? Развијање компетенција за рад са
адолесцентима
( број у каталогу 17, К3, бр.бодова: 16 )
2. Јачање професионалне улоге психолога у школи
( број у каталогу 6, К1, бр.бодова: 8 )
Стручно усавршавање директора Политехничке школе
1. Рад са тешким родитељима
( Број у каталогу 139, бр.дана: 2, бр.сати: 16 сати)
2. Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног
процеса
( број у каталогу 91, бр.дана : 1 , бр.сати : 8 )
3. Нове улоге наставника у школи која учи - међународни стандарди и
национални оквири
( број у каталогу 10, бр.дана :1, бр.сати :8 )
4. Насиље у школи - чија је одговорност? - ван каталога - 1 бод
5. Међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа - ван
каталога
Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања за школску
2021/2022. годину.
10.Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и реализацији
активности из Школског развојног плана.
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,
Оливера Филиповић, Бранислав Стојановић, Ненад Радуловић и Мирослав Станојевић.
Тим је одржао пет састанака и урадио следеће:
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СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
•

Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2019/2020. шк.годину.

•

Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.

•

Стручни сарадник је модификовала образац за припрему часа.

•
Урађена је активност „Утврдити да ли се Школски програм се заснива на
прописаним начелима за израду овог документа“.
•
Урађена је активност „Утврдити да ли су у изради Развојног плана установе
учествовале кључне циљне групе“.
•
Н.Милосављевић је учествовао у педагошко-инструктивном раду испред Тима и
посетио час географије.
НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
•
Урађена је активност „Одредити динамику Селфи самовредновања и помоћне
чланове тима“ и координатор Селфи тима је наставник геограафије Тијана Илић.
•
Урађена је активност „Утврдити да ли садржај кључних школских докумената
одражава специфичности установе.“
•
Урађена је активност „Утврдити да ли се програмирање рада заснива на
аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе и да ли се
уважавају узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. “
Закључено је да је програмирање рада добро, осим што се у самим плановима углавном
не види на основу којих параметара су направљени.
Препорука је да се приликом анализе података у извештају јасно истакну ти
аналитичко-истраживачки закључци.
•
Урађена је активност „Утврдити да ли је годишњи план рада донет у складу са
школским програмом, развојним планом и годишњим календаром. “
•
Урађена је активност „ Утврдити да ли су у свим оперативним/акционим
плановима конкретизовани циљеви из развојног плана и школског програма. “
•
Стручни сарадник је направила нови образац за самоевалуацију часа за
наставнике.
•

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

•

Анкета за шесту област није спроведена.

•
Н.Шојановић је учествовао у педагошко-инструктивном раду испред Тима и
посетио час устав и права грађана.
•
Марија П. и Тања Б. присуствовале радионици коју је организовала Школска
управа везано за екстерно вредновање.
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ЈАНУАР:
•
Школа је изабрана да учествује у пројекту за припрему за наредни круг
екстерног вредновања и добила ментора Ивану Павловић, сарадник ЗВКОВ-а и
саветник-спољни сарадник ШУ Пожаревац. Чланови тима Тијана Г. и Тања Б. треба да
присуствују састанку у фебруару везаном за организацију рада са ментором.
ФЕБРУАР/МАРТ:
•
Састанак са ментором је одржан. Семинар је заказан и одржан 13.2. Добијена су
три домаћа задатка:
1.

Рефлексија сопствене праксе

2.

Припрема сценарија часа, реализација и дискусија о часу

3.

Израда акционог плана за процес самовредновања у обласи Насатва и учење

•
Рок за предају првог дом је био 28.2. и неколико домаћих задатака је враћено на
дораду
АПРИЛ/МАЈ/ЈУН/ЈУЛ/АВГУСТ:
•
Због пандемије корона вирусом тим није био у могућности да заврши своје
планиране активности за ову школску годину. Како пандемија није завршена
неизвестан је рад и следеће школске године.
•
Сви наставници се великом брзином прилагођавају новонасталој ситуацији и
решавају проблеме у ходу. Једни другима помажу.
•

Направњен је План рада Tима за самовредновање за школску 2021/2022. годину

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о самовредновању и реализацији
активности из Школског развојног плана.
11.Разматрање и усвајање Школског развојног плана за период 2021-2024. године.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да установа има развојни план и да
развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете
у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и
мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој
установе. Развојни план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и
извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног
плана установе.Развојни план доноси орган управљања, на предлог стручног актива за
развојно планирање, за период од три до пет година.У поступку вредновања квалитета
рада установе вреднује се и остваривање развојног плана установе.Како је Школски
развојни план за период 2018-2021 је истекао па је Школском одбору предложен
развојни план за период од 2021-2024. године.
Једногласном одлуком усвојен је Школски развојни плана за период 2021-2024.
године.
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12.Разматрање и усвајање Плана екскурзија за школску 2020/2021. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да Тим за израду екскурзија чине:
1. Бранковић Милош
2. Филиповић Иван
3. Стојановић Бранислав
4. Ранђеловић Татјана
програм тима за израду екскурзија
ЗA 2021/2022. ГOДИНУ
време и
место

септембар,
Италија

октобар,
Врњачка
бања
ПожаревацТополаОпленацЖичаВрњачка
бањаЈагодинаПожаревац

садржај/активности

давање тендера је у
јануару 2022. године
за будуће матуранте
у школској
2022/2023. години

давање тендера за
екскурзију чија ће
реализација бити у
априлу 2022. године

начин
извођења

носилац и
сарадници

будући
матуранти са
разредним
старешинама

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

ученици
прве, друге и
треће
године и
разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

октобар,
Суботица
ПожаревацКрушедол-С.
Карловци-Н.
СадСуботицаПалић-БечејЗрењанинПожаревац

давање тендера за
екскурзију чија ће
реализација бити у
мају 2022. године.

ученици
друге и
треће године
и разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

октобар,
Неготин
ПожаревацНеготин-ХЕ
Ђердап-

давање тендера за
екскурзију, чија ће
реализација бити у
мају 2022. године.

ученици
прве, друге и
треће године
и разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
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Доњи
МилановацЛепенски
вирПожаревац

изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

септембар,
Грчка
ПожаревацПаралиаКатериниСолунМетеориОлимпПожаревац

будући
матуранти са
разредним
старешинама

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

ученици
другог и
трећег
разреда и
разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

ученици
првог,
другог и
трећег
разреда

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

октобар,
Суботица

октобар,
Нови Сад

октобар,
Златибор
ПожаревацЗлатиборТара-Мокра
гораЗлатиборПожаревац

давање тендера је у
јануару 2022. године
за будуће матуранте
у школској
2022/2023. години

давање тендера за
екскурзију, чија ће
реализација бити у
априлу 2022. године

давање тендера за
екскурзију, чија ће
реализација бити у
априлу 2022. године

давање тендера за
екскурзију ученика,
чија ће реализација
бити у априлу 2022.
године.

ученици
првог,
другог и
трећег
разреда

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује
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октобар,
Ниш
ПожаревацКрагујевацНиш Ђавоља
Варош-НишПожаревац

октобар,
Охрид
ПожаревацОхридОхридско
језероПожаревац

октобар,
Нови Сад
ПожаревацНови СадФрушка
гораКрушедолСремски
КарловциПожаревац

септембар,
Праг
ПожаревацПрагБудимпештаБечПожаревац

давање тендера за
екскурзију ученика,
чија ће реализација
бити у априлу 2022.
године.

давање тендера за
екскурзију ученика
трећег разреда, чија
ће реализација бити
у мају 2022. године

давање тендера за
екскурзију ученика,
чија ће реализација
бити у мају 2022.
године.

давање тендера је у
јануару 2022. године
за будуће матуранте
у школској
2022/2023. години

ученици
првог,
другог и
трећег
разреда и
разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

ученици
трећег
разреда и
разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет родитеља,
агенција преко
које се путује

ученици
првог,
другог и
трећег
разреда,
вођа пута и
разредне
старешине

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање
најбоље понуде,
савет
родитеља,агенција
преко које се
путује

будући
матуранти са
разредним
старешинама

директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
одабир најбоље
понуде, савет
родитеља,
изабрана агенција

Једногласном одлуком, усвојен је Плана екскурзија за школску 2020/2021. годину.
13.Доношење одлуке и формирање комисије за продају возила за обуку Б
категорије.
25

По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је потребно продати два
аутомобила марке „Спарк“. Школа тренутно поседује 7 аутомобила, од којих је 5
аутомобила марке Шевролет Спарк и 2 аутомобила марке Опел „ Корса“, као и камион
Мерцедес Атего 1218. У школи раде 5 инструктора вожње, тако да је за нормално
функционисање ауто школе неопходно 5 путничких возила и камион. Предлог је да
школа отуђи два возила марке Шевролет „ Спарк“.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог да се продају два возила марке
Шевролет „ Спарк“, као и да се формира комисија за спровођење продаје возила
путем лицитације у саставу:
1. Тасић Горан;
2. Владимир Милосављевић;
3. Зоран Јоњић;
2. ЗАПИСНИК СА XXIV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 02.11.2021. ГОДИНЕ – ДЕЛ.БР. 839.
Присутни: Драган Вељковић, Бобан Николић, Ивана Петковић, Никола Шојановић и
Владимир Милосављевић, Владан Миловановић, Слађана Белић Степановић и
представници ученичког парламента Јана Милановић IV1 и Милица Богдановић IV1.
Oдсутни: Тасић Горан и Бојан Кошарић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић и секретар школе Зоран
Јоњић.
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Верификација чланова Школског одбора.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да су одлуком Скупштине Града
Пожаревца број 011-06-163/2021-13-7 од 20.10.2021. године, разрешени чланови
Школског одбора из редова родитеља, Млађана Ђорђевић, Данијела Крстић и Јелена
Убипарип. Истом одлуком изабрани су нови чланови Школског одбора из редова
родитеља. Нови чланови Школског одбора су: Владан Миловановић, Слађана Белић
Степановић и Бојан Кошарић.
Овим путем је потребно да Школски одбор потврди одлуку Скупштине Града
Пожаревца и верификује мандате нових чланова одбора.
Једногласном одлуком, верификовани су мандати нових чланова Школског одбора
Владана Миловановића, Слађане Белић Степановић и Бојана Кошарића, који су
изабрани да предста-вљају интересе родитеља ученика у Школском одбору.
3. ЗАПИСНИК СА XXV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
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ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 09.12.2021. ГОДИНЕ- ДЕЛ.БР. 926.
Присутни: Драган Вељковић, Бобан Николић, Ивана Петковић, Никола Шојановић и
Владимир Милосављевић и представници ученичког парламента Јана Милановић IV1
и Милица Богдановић IV1.
Oдсутни: Тасић Горан, Владан Миловановић, Слађана Белић Степановић и Бојан
Кошарић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић и секретар школе Зоран
Јоњић.
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио
следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање записника са 23. редовне седнице Школског одбора.
2.Усвајање записника са 24. редовне седнице Школског одбора.
3.Усвајање записника са посебне седнице Школског одбора.
4.Информација о избору директора школе.
5.Доношење одлуке о редовном годишњем попису и формирање пописних
комисија.
6.Усвајање Ценовника изнајмљивања Свечане дворане Политехничке
школе.
7.Усвајање допуне Ценовника за издавање потврда, уверења и других
докумената.
8.Разно.
1.Усвајање записника са 23. редовне седнице Школског одбора.
По овој тачки није било дискусије.
Једногласном одлуком је усвојен записник са 23. редовне седнице Школског
одбора.
2.Усвајање записника са 24. редовне седнице Школског одбора.
По овој тачки није било дискусије.
Једногласном одлуком је усвојен записник са 24. редовне седнице Школског
одбора.
3.Усвајање записника са посебне седнице Школског одбора.
По овој тачки није било дискусије.
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Једногласном одлуком је усвојен записник са посебне седнице Школског одбора.
4.Информација о избору директора школе.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је министар Просвете, науке и
технолошког развоја, донео одлуку број 119-01-00620/2021-03 од 29.11.2021. године о
избору директора Политехничке школе. Министар је прихватио мишљење Школског
одбора Политехничке школе и за директора школе изабрао дипл.маш.инж. Дарка
Радовановића. Директору школе мандат креће од 28.12.2021. год.
Једногласном одлуком је усвојена је информација о избору директора школе.
5.Доношење одлуке о редовном годишњем попису и формирање пописних
комисија.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је потребно расписати годишње
пописе за 2021. годину. Годишњи попис је потребно расписати са стањем на дан 31.12.
2021. године извршити редован потпун попис имовине и обавеза и то:
- Основних средстава и ситног инвентара;
- Готовог новца у благајни, потраживања и обавеза;
Расход основних средстава и ситног инвентара;
Централна пописна комисија ће организовати поступак пописа имовине и обавеза.
Задаци Централне пописне комисије су:
– да координира рад свих пописних комисија,
– да се стара о исправности спровођења пописа,
– да води рачуна да се попис заврши до одређеног рока ,
– други задаци које добије од стране Директора.
Попис средстава и извора средстава извршиће следеће комисије:
- комисија за попис основних средстава и ситног инвентара;
- комисија за попис готовог новца у благајни, потраживања и обавеза;
комисија за расход основних средстава и ситног инвентара;
Све пописне комисије које пописују имовину и обавезе, извршиће попис у времену од
20.12.2021. године до 31.12.2021. године. Свака комисија дужна је да достави
Централној пописној комисији благовремено, а најдаље до 10.01.2022. године, пописне
листе после спроведених пописа.
Централна пописна комисија дужна је да састави извештај о извршеном попису и исти
достави рачуноводству школе заједно с пописним листама најкасније до 14. 01. 2022.
године. Школски одбор Политехничке школе усваја извештај о попису имовине и
обавеза до 28.01.2022. године.
Једногласно донета је одлука о редовном годишњем попису за пословну 2021.
годину.
6.Усвајање Ценовника изнајмљивања Свечане дворане Политехничке школе.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да у циљу побољшања услова рада и
одвијања наставног процеса у Политехничкој школи из Пожаревца, треба
комерцијално користити свечану дворану и фундус. Директор је изнео и предлог
ценовника за издавање дворане.
Средства остварена давањем у закуп свечане дворане, користиће се искључиво за
набавку опреме за образовање и васпитање, одржавање објекта, стручних екскурзија
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ученика школе, као и за друге школске намене. Циљ издавања свечане дворане у закуп
је побољшање квалитета и организације рада како ученика, тако и запослених у
Политехничкој школи.
Једногласном одлуком донета је следећа одлука:
1. Даје се у закуп школски простор-свечана дворана са 294 седишта и фундус
површине 20 м2, на којима право својине има Град Пожаревац, а право
коришћења Политехничка школа из Пожаревца.
2. Свечана дворана се даје у закуп за појединачне манифестације.
3. Свечана дворана се издаје у закуп за одржавање концерата, приредби,
позоришних представа, филмских пројекција, семинара, као и за друге
намене.
4. Почетни износ закупнине свечане дворане износи:
- термин за комерцијални програм радним даном је 15.000 динара по
термину (термин обухвата извођење програма и генералну пробу);
- када је потребно да школа обезбеди и техничку подршку за за звук и
светло цена закупа је 20.000 динара по термину (додатних 5.000 динара
иде на бруто хонорар лицима која ће бити ангажована за техничку
подршку);
- термин за семинаре, конференције и сличне програме радним даном је
5.000 динара по сату коришћења дворане;
- термин викендом је 6.000 динара по сату коришћења дворане;
- када се уговара закуп дворане у односу на проценат од продатих
улазница , цена закупа износи 25% од продатих улазница;
- јавним установама и предузећима чији је оснивач Град Пожаревац, као
и непрофитним организацијама, дворана се уступа без новчане
надокнаде на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи којим се
дефинишу услови коришћења;
7.Усвајање допуне Ценовника за издавање потврда, уверења и других
докумената.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је све већи број захтева за проверу
веродостојности диплома коју траже пре свега јавна предузећа и предузећа у оквиру
ЕПС. Политехничка школа по овим захтевима издаје потврде. До сада школа ове
потврде није наплаћивала. Како је издавање потврде о веродостојности диплома и
сведочанстава исти посао као и издавања других уверења која школа издаје из
евиденција које води, предлог је да се и ове потврде наплаћују по 1.000,00 динара.
Једногласно донета је одлука да се издавање потврда о веродостојности диплома
и сведочанстава које издаје Политехничка школа, наплаћује 1.000,00 динара по
потврди.
4.ЗАПИСНИК СА XXVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 13.01.2022. ГОДИНЕ – ДЕЛ. БР.9.
Присутни: Драган Вељковић, Тасић Горан, Ивана Петковић, Владан Миловановић,
Владимир Милосављевић и представници ученичког парламента Јана Милановић IV1
и Милица Богдановић IV1.
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Oдсутни: Бобан Николић, Никола Шојановић, Слађана Белић Степановић и Бојан
Кошарић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић,
шеф рачуноводства Јелена Вујин Милисављевић и председник Централне пописне
комисије Татјана Ранђеловић.
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио
следећи
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1.Усвајање записника са XХV редовне седнице Школског одбора.
По овој тачки није било дискусије.
Једногласном одлуком је усвојен записник са XХV редовне седнице Школског
одбора.
2.Усвајање Финансијског плана за 2022. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је за 2022. годину школа добила
већи буџет у односу на 2021. годину. Стални трошкови су увећани за раст цена на мало.
Средства за одржавање зграде и опреме су дата у мало мањем износу од тражених, али
ће бити довољна за функционисање школе. Најбитија инвестиција у школи која је
предвиђенау 2022. години је адаптација-реконструкција тоалета по налогу санитарне
инспекције. Средства за ову намену овом приликом нису одобрена, али су обећана у
току године.
Једногласно, усваја се финансијски план Политехничке школе у Пожаревцу за
2022. годину у висини од 9.006.100,00 динара, који је усклађен са Одлуком
Скупштине Града Пожаревца број 03-40-2616/2021-5-0-10-5 од 23.12.2021. године.

Eкономска
класификациј
а

НАЗИВ КОНТА

1
413
4131
414

2
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

13
–
Нераспоређен
01-Приходи и
вишак
из буџета
прихода
ранијих
година
4
3
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
105.000,00
30

4143
4144

Отпремнине и помоћи
Помоћ у мед лечењу запосленог

415

Накнаде трошкова за запослене

4151

Накнаде трошкова за запослене

416
4161

Награде
запосленима
ост.расходи
Награде
запосленима
ост.расходи

0,00
105.000,00
1.150.000,0
0
1.150.000,0
0

и
и

596.100,00

3.005.000,0
0
160.000,00
1.650.000,0
0
225.000,00
180.000,00
640.000,00
150.000,00
190.000,00
110.000,00

Стални трошкови

4211

Трошкови платног промета

4212

Енергетске услуге

4213
4214
4215
4216
422
4221

Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Трошкови служ.пут.у земљи
Трошкови
служ.пут.у
0.00
иностранство
Трошкови пут.у оквиру редовног
0.00
рада
Tрошкови путовања ученика
80.000,00
1.185.000,0
Услуге по уговору
0
Административне услуге
0.00
Компјутерске услуге
140.000,00
Услуге образ и усав запослених
170.000,00
Услуге информисања
50.000,00
Стручне услуге
0.00
Услуге за домаћ. и угоститељство 100.000,00
Репрезентација
50.000,00
Остале опште услуге
675.000,00
Специјализоване услуге
100.000.00
Пољопривредне услуге
0.00
Услуге образ., културе и спорта
0.00
Медицинске услуге
0.00
Услуге одржавања нац.паркова
0.00
Услуге очувања жив средине,
0.00
науке
Остале специјализоване услуге
100.000.00
Текуће поправке и одржавање
500.000,00
Текуће поп. и одрж. зграда и
100.000,00
објеката

4223
4224
423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
424
4241
4242
4243
4245
4246
4249
425
4251

0,00

596.100,00

421

4222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00
50.000,00
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4252

Текуће поп. и одржавање опреме

426

Материјал

4261
4262

Администартивни материјал
Материјал за пољопривреду
Материјал за образ и усавр.
120.000,00
запослених
1.120.000,0
Материјал за саобраћај
0
Материјал за очув.жив средине
0.00
Материјал за образ.културу и
150.000,00
спорт
Медицински и лабор материјал
5.000,00
Материјал за одрж. хиг. и
170.000,00
угоститељство
Материјал за посебне намене
240.000,00
Накнаде за соц.заштиту из
0.00
буџета
Накнаде из буџета за образовање,
0.00
кул
Накнаде из буџета за становање
0.00
Порези, обавезне таксе и казне
20.000.00
Остали порези
0.00
Обавезне таксе
20.000.00
Новчане казне и пенали
0.00
Зграде и грађевински објекти
0,00
Куповина зграда и објеката
0.00
Изградња зграда и објеката
0.00
Капитално одржавање зграда и
0,00
објеката
Пројектно планирање
0.00
Машине и опрема
0,00
Опрема за саобраћај
0.00
Административна опрема
0.00
Опрема за образ, културу и спорт
0,00
Опрема за јавну безбедност
0.00
Опрема за произ.мот и нем оп.
0.00
Нематеријална опрема
0.00
Нематеријална опрема
0.00
8.956.100,0
0
8.956.100,0
0
50.000,00
9.006.100,0
0

4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
472
4727
4728
482
4821
4822
4823
511
5111
5112
5113
5114
512
5121
5122
5126
5128
5129
515
5151
Укупно
01
13
УКУПНО

400.000,00
1.905.000,0
0
100.000,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
50.000,00
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3.Разматрање Плана јавних набавки за 2022. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да школа има обавезу да на основу
финансијског плана, донесе и план јавних набавки за фискалну 2022. годину. План
јавних набавки доноси директор, али се годинама уназад практикује да и Школски одбор
буде упознат са истим. У овом тренутку Политехничка школа планира три јавне набавке
и то набавку горива за потребе обуке ученика саобраћајног смера, као и обуке кандидата
у ауто школи, екскурзију матураната и екскурзију ученика од првог до трећег разреда.
У случају да се одобре додатна средства за инвестиције током године, ребалансима
буџета, школа ће мењати план јавних набавки у складу са потребама.
Једногласно, усваја се План јавних набавки за 2022. годину.
Rbr Vrsta
Predmet javne nabavke
Procenjena
predmeta
vrednost
0001 Dobra

Nabavka goriva za potrebe obuke učenika i rad auto
škole
1,300,000.00

0002 Usluge

Ekskurzija učenika IV razreda

1,437,500.00

0003 Usluge

Ekskurzija učenika I , II,III razreda

1,200,000.00

4.Усвајање Предлога плана уписа за школску 2022/2023. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је у току планирање уписа за
школску 2022/2023 годину у коме поред Школске управе учествују и Привредна комора
и Град Пожаревац. Такође је навео да број деце која завршавају основну школу и даље
у паду, па се очекује даље смањење броја одељења која се уписују у средње школе у
Пожаревцу. Директор предлаже да Политехничка школа мало модификује упис у
школску 2022/2023 годину без обзира што није било проблема формирати одељења и
организовати наставу у школској 2021/2022 години.
Једногласно се усваја Предлога плана уписа ученика за школску 2021/2022. годину
према следећој табели.
Смер/профил
Број
Број
Трајање
Језик на коме
редовних
ванредних
(година)
се
изводи
ученика
ученика
настава
Техничар
саобраћаја

друмског 60

Возач моторних возила

30

Аутоелектричар
Електричар
Сервисер термичких
расхладних уређаја

30
15
и 15

/10/

4

Српски

/10/

3

Српски

/5/
/5/
/5/

3
3
3

Српски
Српски
Српски

5.Усвајање извештаја комисија о извршеном попису имовине и обавеза у
Политехничкој школи са стањем на дан 31.12.2021. године.
По овој тачки је говорила Татјана Ранђеловић и навела да је Решењем директора
Политехничке школе број 915/2 од 09.12.2021. године, образована је Централна пописна
33

комисија у саставу: Татјана Ранђеловић - председник, Милица Обреновић - члан,
Мирослав Станојевић – члан, Мирјана Прибаковић - заменик члана и Милорад Дендић
- заменик члана. Централна пописна комисија има задатак да организује и координира
рад свих пописних комисија, да се стара о исправности спровођења пописа и да се стара
да се пописи заврше до утврђеног рока.
За реализацију пописа у 2021. години формиране су три комисије: Комисија за попис
основних средстава и ситног инвентара, Комисија за попис готовог новца у благајни,
потраживања и обавеза и Комисија за расход основних средстава и ситног инвентара.
Након завршетка пописа пописне комисије су доставиле следеће извештаје:
Комисија у саставу: Драган Богдановић - председник, Зорица Гошев – члан, Јасмина
Младеновић – члан, Ивана Стокић - члан, Милена Миленковић – члан и Силвана
Вељковић – члан, је извршила попис основних средстава и ситног инвентара у
периоду од 21.12.2021. године до 31.12.2021. године. Чланови пописне комисије су
21.12.2021. године преузели радне листе за попис са редним бројевима и називима свих
пописних места, у којима је дат списак основних средстава и ситног инвентара. На
основу тих пописних листа, чланови комисије су урадили попис тако што су у пописне
листе уписали количину (број комада) сваке ставке са листе, а такође су дописали називе
и количину (број комада) свих основних средстава и ситног инвентара којих није било у
радним пописним листама. На основу тога су сачињене и одштампане пописне листе у
којима је приказан списак свих основних средстава и ситног инвентара у свим пописним
местима са количином по попису (стварном количином) и количином по књигама
(књиговодственим стањем) сваке ставке. У табелама које следе за свако пописно место
је дат списак основних средстава и ситног инвентара код којих се разликује количина по
попису са количином по књигама.
Kомисија за попис готовог новца у благајни, потраживања и обавеза Политехничке
школе у Пожаревцу у саставу: Ивана Вујчић - председник, Маја Кондић - члан и
Звездана Митровић - члан поднели су следећи извештај о извршеном попису
финансијске имовине на дан 31.12.2021. године. Комисија у пуном саставу и присуству
шефа рачуноводства Јелене Вујин, извршила је попис финансијске имовине и готовог
новца и установила следеће:
На основу члана 14. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем (СЛ. Гласник 106/06) на дан 31.12.2021.
године, комисија за попис имовине и обавеза Политехничке школе у Пожаревцу подноси
следећи извештај:
ИЗВЕШТАЈ
О извршеном попису финансијске имовине на дан 31.12.2021. године. Комисија у пуном
саставу и присуству шефа рачуноводства Јелене Вујин,извршила је попис финансијске
имовине и готовог новца и установила следеће:
СТАЊЕ ГОТОВИНЕ
а) благајна -салдо благајне на дан 31.12.2021. године , износи 0,00 динара
б) стање на рачунима
Стање на рачуну 840-1273660-75 – основни рачун
0,00 динара
Стање на рачуну 840-1273860-57 – трансвер за плате
0,00 динара
Стање на рачуну 840-164760-63 – рачун боловања
2.747,16 динара
Стање на рачуну 840-1778760-12 – ученички рачун
46.644.17 динара
Стање на рачуну 840-1273666-57 – сопствених прихода 1.728.659,15 динара
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Извештај је завршен и предат 04.01.2022. године.
Комисија за расход основних средстава и ситног инвентара у саставу: Владислава
Стевић -председник, Тијана Глигоријевић – члан и Злата Јовић – члан, Данијела Чавић
– резервни члан и Сања Љубомировић – резервни члан, је након пописа Комисије за
попис основних средстава и ситног инвентара добила коначне пописне листе са стањем
на дан 31.12.2021. и утврдила следеће:
ИЗВЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ
ЗА
РАСХОД
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
је након пописа Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара добила
коначне пописне листе са стањем на дан 31.12.2021. и утврдила следеће:
одељење 24 - копирница (пописна листа 011) за расход је:
Рачунар Pentium IV

ком

вредност

1

12000.00

УКУПНО

12000.00

Кабинет електромерења - Дендић (пописна листа 035):
ком

вредност

2

1380.00

мултиметар 7050-8
4
krstools шрафцигер 1
комплет

8000.00

лемилица

скалпер

2

УКУПНО

1000.00
400.00

10780.00

Међупростор електро (пописна листа 044):
ком
гарнитура каблови
за свећице
1

вредност
1200.00

клеме
6

1380.00

10

1000.00

5

500.00

осигурачи за ауто

свећице за ауто
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сијалице разне за
ауто
10

10000.00

светло за приколицу
1

200.00

1

500.00

1

2000.00

1

500.00

1

0.00

3

1500.00

2

2000.00

1

500.00

1

500.00

1

500.00

платине

Подизачи стакала

радарцигер

Трафо цса/уз

Амбленер
101

застава

Инструмент табле

Сирена м пар

Бобина југо

Сирена застава 101

УКУПНО

22280.00

Укупна вредност (садашња вредност) пописних листа основних средстава за отпис и
расход и ситног инвентара је 45,060.00 дин. Разматрајући извештаје горе наведених
пописних комисија, Централна пописна комисија предлаже Школском одбору
Политехничке школе да прихвати извештаје пописних комисија са датим предлозима за
поступање код утврђених неслагања између књиговодственог стања и стварног стања.
1. Једногласно се усваја Извештај централне пописне комисије о попису
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године.
2. Налаже се одговорном лицу у служби рачуноводства да усклади
књиговодствено стање пописане имовине и обавеза са стварним стањем на
основу ове Одлуке.
3. 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.
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6.Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2021/2022.
године.
По овој тачки је говорила стручни сарадник – Тања Бабејић и навела да у школи има 438
ученика, одличних је 22, врло добрих 137, добрих 125, довољна 3, свега позитивних је
287, или 65,52 %. Са 1 слабом оценом је 63 ученика, са 2 слабе 36, са 3 слабе 10, са 4
слабе 9, са 5 и више слабих 8 ученика. Укупно недовољних је 126 ученика, или 28,99 %.
Неоцењених ученика је 25, или 5,70 %.
С обзиром на то да је наша школа читаво прво полугође похађала по моделу
непосредне наставе и да је наставницима који су оболели од ковида одмах одређена
стручна замена, било је могуће обезбедити законски минимум од четири оцене да би се
дала закључна, или две оцене уколико је фонд часова из предмета један недељно. Упркос
томе, одређен број ученика је неоцењен, јер је због болести дуго одсуствовао из школе.
Међу неоцењеним ученицима, највише је оних из предмета физичко васпитање; због
специфичности захтева из овог предмета, наставници нису могли да закључе оцене
ученицима који нису радили физичко. Такође, уочено је да није оцењен велики број
ученика из електро струке, из предмета практична настава, коју ови ученици похађају
ван школе. У другом полугођу ћемо се позабавити овим проблемом, у смислу тога чија
је надлежност и брига о похађању праксе и да ли то треба да контролишу и регулишу
одељењске старешине, предметни наставници, или координатори практичне наставе.
Изостанака има укупно 29157, одн. 66,57 по ученику, оправданих је 26186, 59,78
по ученику, а неоправданих 2971, или 6,78 по ученику. Овај број изостанака је нешто
већи у односу на исти класификациони период у „нормалним“ школским годинама, због
пандемије ковида, болести ученика, или изолације због болести укућана, а такође имамо
и ученике са другим обољењима и операцијама који су дуго одсуствовали са наставе.
Из општеобразовних предмета највише је слабих оцена из математике, али и
историје. Из стручних предмета, у електро струци нема ниједног предмета који се
посебно издваја по великом броју јединица, али зато у саобраћајној струци и даље има
предмета из којих критеријуми оцењивања нису уједначени и где је са колегама
потребно још радити на разумевању чињенице да уколико у одељењу трећина ученика
има слабу оцену из њиховог предмета, то значи да они нису остварили циљеве, а ученици
исходе наставе.
Једногласном одлуком усвојен је успех ученика на крају првог полугодишта
школске 2021/2022. године .
5. ЗАПИСНИК СА ПОСЕБНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 02.11.2021. ГОДИНЕ – ДЕЛ.БР.840.
Присутни: Драган Вељковић, Бобан Николић, Ивана Петковић, Никола Шојановић и
Владимир Милосављевић, Владан Миловановић, Слађана Белић Степановић и
представници ученичког парламента Јана Милановић IV1 и Милица Богдановић IV1.
Oдсутни: Тасић Горан и Бојан Кошарић, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић и секретар школе Зоран
Јоњић.
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио
следећи
ДНЕВНИ РЕД

37

1. Мишљење Школског одбора о кандидату за избор директора школе по
расписаном конкурсу;
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је конкурс за избор директора
Политехничке школе из Пожаревца, на мандатни период од четири године, објављен је
у публикацији „Послови” број 952. дана 22.09.2021. године. Конкурс је трајао до
07.10.2021. године. На наведени конкурс пријавио су се један (1) кандидат и то:
Дарко Радовановић дипл.маш.инж. из Пожаревца, ул. Топличина бр. 20/36,
пријава заведена под дел. бр. 740. од 01.10.2021. године;
Кандидат је пријаву на конкурс доставио лично. На пријави је штамбиљ школе, са
уписаним дел. бројем и датумом пријема пријаве.
Комисија за избор директора је након отварања приспеле пријаве, размотрила конкурсни
материјал и констатовала следеће:
1.Пријава кандидата Дарка Радовановића из Пожаревца, дел. бр. 740. од 01.10.2021.
године је благовремена и потпуна.
Уз пријаву, кандидат је приложио и следећа документа:
а) радну биографију;
б) предлог плана рада директора за мандатни период од 4 године;
в) оверену фотокопију дипломе, издату од стране Машинског факултета у Београду,
Универзитета у Београду, о високом образовању и стручном називу дипломирани
инжењер машинства, дел. број 16893. од 29.08.2001. године;
г) оверена копија Уверења о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника (лиценца) издатог од стране Машинског факултета у Београду
број 505. од 10.01.2005. године;
д) лекарско уверење издато од стране Здравствене установе „ Дом здравља 012“ из
Пожаревца;
ђ) оригинал потврде Политехничке школе из Пожаревца број 739. од 01.10.2021. године
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања;
е) оригинал Уверења о неосуђиваности по чл.139. Закона издатог од стране ПУ у
Пожаревцу број: 235-70313/2021 од 29.09.2021. године;
ж) оригинал Уверења да није покренут кривични поступак за кривична дела одређена
чл.7. Правилника Основног суда у Пожаревцу, Ку.бр.4589/2021 од 24.09.2021. године;
з) оригинал Извода из матичне књиге рођених издатог од стране Градске управе
Пожаревац бр.200-00-1/2021-26/689040 од 30.09.2021.године
ј) оригинал Уверења о држављанству Републике Србије издатог од стране Градске
управе Пожаревац , бр.204-00-4-/2021/363253 од 30.09.2021. године;
к) оригинал Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада Политехничке школе
број 424-614-166/2014-15 од 19.01.2015. год;
Комисија је утврдила да ће се интервју са кандидатом који испуњава услове конкурса
обавити дана 19.10.2021. године у 10.00 часова у просторијама библиотеке школе.
4. Комисија за избор директора Школе обавила је интервју са кандидатом дана
19.10.2021. године у 10.00 часова и о томе сачинила Записник дел. бр. 793. од
19.10.2021.године.
5. Комисија за избор директора Школе, прибавила је мишљење Наставничког већа
Политехничке школе из Пожаревца о пријављеном кандидату, дел. број 817. од
25.10.2021. године.
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6. Комисија за избор директора Школе констатује да је поступак избора директора
Политехничке школе завршен и Школском одбору, преко секретаријата Школе,
доставља Извештај о спроведеном поступку за избор директора са свим наведеним
записницима као и комплетну документацију пријављеног кандидата.
Секретар школе је објаснио да Школски одбор треба да обави тајно гласање за давање
предлога за избор директора школе.
На седници Школског одбора изабрана је трочлана комисија за спровођење гласања у
саставу:
1. Владимир Милосављевић;
2. Ивана Петковић;
3. Зоран Јоњић;
Комисија се по избору повукла, једногласно за председника изабрала Владимира
Милосављевића и припремила изборни материјал и услове за поштено, слободно и
тајно гласање.
Одштампано је укупно 9 гласачких листића, колико има чланова Школског одбора у
Поли- техничкој школи из Пожаревца на дан гласања 02.11.2021. године.
Од 9 штампаних гласачких листића подељено је 7 гласачких листића колико је било
присутних чланова Школског одбора.
Од подељених 7 гласачких листића, 7 гласачких листића је било важећих, а није било
неважећих гласачких листића.
Од 7 важећих гласачких листића, резултат гласања је следећи:
1. „ ЗА „ кандидата је гласало 7;
2. „ ПРОТИВ “ кандидата је гласало 0;
Гласање је протекло без неправилности и није било примедби на рад комисије и
поступак тајног гласања.
После спроведеног тајног гласања, Школски одбор Политехничке школе је дао свој
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
За директора Политехничке школе из Пожаревца на мандатни период од четири
године, предлаже се Дарко Радовановић, дипломирани машински инжењер, са
пребивалиштем у Пожаревцу, ул. Топличина бр.20/36.

У Пожаревцу 25.02.2022. год.

Политехничка школа
Школски одбор
_____________________________
мр Драган Вељковић
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Политехничка школа
Пожаревац
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ШК. 2021/2022. ГОД.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване активности:
1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника
Савета родитеља
2. Избор представника родитеља за Школски одбор
3. Избор представника родитеља за Општински савет родитеља
4. Избор представника родитеља за школске тимове
5. Усвајање успеха ученика на крају школске 2020/2021. године
6. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2020/2021. години
7. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину
8. Разматрање Извештаја раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања у шк. 2020/2021. години
9. Разматрање Извештаја о самовредновању и активностима из Школског развојног
плана
10. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2020/2021. години
11. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину
12. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. годину
13. Разматрање Плана рада директора за школску 2021/2022. годину
14. Разматрање Школског развојног плана за период 2021-2024. год.
15. Усвајање Плана екскурзија за школску 2021/2022. годину и доношење одлуке о
висини дневница за наставнике
16. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор
агенција за извођење екскурзија ученика у школској 2021/2022. години
17. Доношење одлуке о висини ученичког динара и усвајање плана трошења
средстава прикупљених од ученичког динара у шк. 2021/2022. години
18. Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика
19. Разматрање епидемиолошке ситуације у школи и спровођења епидемиолошких
мера и упознавање са оперативним планом рада у условима пандемије
20. Информације о реализованим инвестицијама у шк. 2020/2021. год. и плановима
за наредни период
Нема нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду нису реализоване 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)
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ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду нису реализоване активности предвиђене планом:
Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа
Разматрање дисциплине и изостајања ученика
Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе у школској 2021/2022. години
Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора школе за школску
2021/2022. годину
6. Разматрање полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2021/2022. години
7. Разматрање полугодишњег извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
8. Разматрање активности из ШРП (самовредновање)
9. Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о утрошеним средствима са
ђачког рачуна
10. Усвајање плана и програма екскурзије ученика четвртог разреда за шк. 2022/2023.
годину
11. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за избор
агенција за извођење екскурзија ученика
1.
2.
3.
4.
5.

Председник Савета
родитеља

__________________________
Јелена Јоњић
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Политехничка школа
Пожаревац
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
ШК. 2021/2022. ГОД.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1. Усвајање плана рада Педагошког колегијума
2. Усвајање критеријума оцењивања ученика
3. Усвајање динамике формативног оцењивања
4. Усвајање критеријума за примену Правилника о оцењивању (у сегменту
владања) и Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
5. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2021-2024. год.
6. Разматрање извештаја наставника о стручном усавршавању у шк.2020/2021.год.
7. Израда плана (екстерног и интерног) стручног усавршавања за
шк.2021/2022.год.
8. Разматрање школских докумената за шк. 2021/2022. год.
9. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за
2021/2022. год.
10. Организовање интерног стручног усавршавања на следеће теме:
- Формативно оцењивање
- Настава усмерена ка исходима
- Правилник о оцењивању
11. Разматрање динамике и начина вођења формативног оцењивања.
12. Разматрање Правилника о похваљивању и награђивању ученика.
13. Предлог запосленог за награду поводом Дана радника у образовању.
14. Актуелна дешавања у просвети
Колегијум је у овом периоду одржао три састанка.

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 2021/2022. год. за све
наставнике
3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2022/2023. годину
4. Набавка наставних средстава
5. Актуелна дешавања у просвети
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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
2021/2022. год.
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Полугодишњи извештај о раду Ученичког парламента у школској
2021/2022. години
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 и књижевности.
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
IV-1
IV-2

Ђорђе Јовановић
Јован Маринковић
Милица Миленковић
Игор Девиџић
Петар Мишић
Милена Митровић
Лазар Петровић
Миљана Димитријевић
Ђорђе Димитријевић
Теодора Стојанов
Стефан Стојићевић
Никола Крстић
Немања Јаковљевић
Андреас Станић
Јована Петковић
Немања Благојевић
Сара Јовановић
Јелена Богдановић
Тамара Стевић
Милан Пајић
Милутин Богићевић
Јован Дијанић
Вељко Кошарић
Иван Вучковић
Милица Видуљевић
Софија Стевановић
Ивана Радић
Мартин Голубовић
Катарина Марковић
Катарина Пурић
Јулијана Јевремовић
Ања Миладиновић
Александар Вујчић
Викторија Марчић
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Председник Ученичког парламента: Немања Благојевић II3
Заменик: Ивана Радић III4
Секретар: Лазар Петровић I4
Записничар: Ања Миладиновић IV1
Савет парламент: Јован Маринковић I1
Јована Петковић II3
Мартин Голубовић III4
Јулијана Јевремовић IV1
Чланови у проширеном саставу Школског одбора: Јулијана Јевремовић IV1 и
Ања Миладиновић IV1
Чланови школских тимова:
1. Стручни актив за развојно планирање: Немања Благојевић II3
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Јована Петковић II3
3. Тим за самовредновање: Ненад Ђорђевић IV1
4. Тим за ученичку задругу: Ања Миладиновић IV1 и Ивана Радић III4
Активност

1

2

3

Носиоци
активности

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
Разматрање
реализације
наставе у
измењеним
околностима,

Чланови
Ученичког
парламента,
Ивана Вујчић

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализа
ције

Септембар
2021.
Реализоване
активности

Септембар
2021.
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односно
епидемиолошке
ситуације у школи
и спровођења
епидемиолошких
мера
4

5

6

7

8

9

Анализа успеха и
дисциплине
ученика

Прво
полугодишт
е

Сарадња са Тимом
за ваннаставне
активности

Септембар/о
ктобар 2021.

Сарадња са
креативно-забавном
радионицом за младе
Урбан Стрим

Прво
полугодишт
е

Еколошка акција

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

Прво
полугодишт
е
Прво
полугодишт
е

Прво
полугодишт
е

10

Сарадња са Тимом за
задругу

Прво
полугодишт
е

11

Сарадња са Црвеним
крстом Пожаревац

Прво
полугодишт
е

Сарадња са локалном
самоуправом на
пројекту
обнове/изградње
игралишта за
децу/младе

Прво
полугодишт
е

12

Реализоване
активности
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13

14

Радио Стил –
сарадња на емисији
„Млади за младе“

Ивана
Вујчић

Новембар
2021.

Сарадња са
Омладинским
саветом Пожаревац

Ивана
Вујчић,
чланови УП

Децембар
2021.

Реализоване
активности

Ивана Вујчић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
за период од 01.09.2021. до 28.02.2022. године

У току првих 6 месеци школске 2021/2022. обезбедио сам стабилно
функционисање школе у улсовима пандемије, уз посебни нагласак на безбедност свих
учесника у образовном процесу. Настава је реализована у потпуности и без већих
проблема.
Обезбеђен је довољан број маски за све запослене, као и довољна количина
средстава за дезинфекцију.
Реализована је једна велика инвестиција – реновирање Свечане дворане
Политехничке школе, а обезбеђена су и средства за несметано редовно функционисање
школе.
У оквиру педагошко-инструктивног рада сам, са својом стручном сарадницом,
Тањом Бабејић, посетио укупно 26 часова и то 21 час непосредне наставе и 5 часова
наставе на даљину.
У случајевима када је неко од запослених био на боловању, у најкраћем року сам
организовао наставу ангажовањем стручних замена, прерасподелом часова или
променом модела наставе, тако да је настава реализована без прекида.
Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2022. годину
и затим се постарао да нам тражена средства буду и одобрена у највећој мери.
Одржао сам припрему наставника за Пилотирање државне матуре, а обука је
квалификована као стручно усавршавање унутар установе. Осим тога подржао сам
инцијативу сваког запосленог када је у питању стручно усавршавање, и у складу са тим
одобравао сам финансијска средства и упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.
У току првих 6 месеци школске 2021/2022. године присуствоао сам седницама и
састанцима следећих стручних тела:
• Наставничко веће – 6 седница
• Школски одбор – 4 седнице
• Савет родитеља – 2 седнице
• Педагошки колегијум – 3 седнице
• Актив директора средњих школа – 5 седница
Био сам присутан на свим седницама поменутих тела.
У наведеном периоду имао сам одличну сарадњу са секретаром школе, шефом
рачуноводства, стручним сарадницама, председницима стручних већа и актива,
координаторима тимова, као и руководиоцима Ауто школе и школске задруге.
Сматрам да је првих 6 месеци школске 2021/2022. године школа функционисала
најбоље могуће, колико су то околности дозвољавале.
У наставку је дат хронолошки извештај рада директора по месецима.

48

СЕПТЕМБАР 2021.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Школа је у школску 2021/2022. годину ушла потпуно припремљена када су у
питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност просора за извођење
наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је
реализован наставни план и програм у свим образовним профилима.
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.
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.
Обезбеђена је довољна количина средстава за дезинфекцију.
Распоред часова је урађен и усвојен на време.
Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску
2021/2022. 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 2022. 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
2021/2022. 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. Тим се по правилу састајао сваког петка, са одређеним
одступањима, а документација о састанцима се налази код психолога 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).
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).
Водио сам седнице Актива директора средњих школа, што је забележено у
записницима тог тела. (одржана је једна седница)
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•
•
•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља, што је забележено у
записницима тог тела. (одржана је једна седница)
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.
У оквиру педагошко-инструктивног рада посетио сам часове троје наставника.

ОКТОБАР 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе у условима пандемије.
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 Дана школе и свечаног
отварања Свечане дворане Политехничке школе. Овај догађај је обележен уз
примену свих епидемиолошких мера, и без појаве заражених у данима после тога.
У оквиру педагошко-инструктивног рада са стручним сарадником, Тањом
Бабејић посетио сам часове четворо наставника.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Школске управе
Пожаревац, а пре свега са руководиоцем Школске управе, Велишом
Јоксимовићем.
Остварио сам висок степен сарадње са представницима Градске управе
Пожаревац, а пре свега са члановима Градског већа.
Активно сам учествовао у раду ауто школе.
Водио сам седнице и учествовао у раду Педагошког колегијума, што је
забележено у записницима тог тела. (одржана је једна седница).
Активно сам учествовао у раду Школског одбора, што је забележено у
записницима тог тела. (оджане су три седнице).
Водио сам седнице Актива директора средњих школа, што је забележено у
записницима тог тела. (одржана је једна седница)

НОВЕМБАР 2021.
•
•
•
•
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе у условима пандемије.
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.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
Водио сам седнице и активно учествовао у раду Одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду.
(одржана је једна седница).
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.
У оквиру педагошко-инструктивног рада посетио сам часове четворо наставника.

ДЕЦЕМБАР 2021.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пратио сам и активно учествовао у реализацији наставе у условима пандемије.
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.
Обављао сам индивидуалне разговоре са сваким родитељем који је имао потребу
за тиме.
Подржао сам сваку иницијативу запослених и сам сам их мотивисао за стручно
усавршавање, и у складу са тим упућивао сам запослене на стручне семинаре по
избору.
Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
У оквиру педагошко-инструктивног рада посетио сам часове шесторо
наставника.
Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
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.
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ЈАНУАР - ФЕБРУАР 2022.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2022/2023. 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.
Одржао сам припрему наставника за Пилотирање државне матуре коме су
присуствовали сви наставници, а обука је квалификована као стручно
усавршавање унутар установе.
Имао сам висок степен сарадње са секретаром, психологом и шефом
рачуноводства, као најближим сарадницима.
Водио сам седнице и активно учествовао у раду одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на полугодишту. (одржане су две седнице).
Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.
(одржана је једна седница)
Активно сам учествовао у раду Школског одбора. (одржане су две седнице).
Водио сам седнице Актива директора средњих школа. (одржане су три седнице.
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.
У оквиру педагошко-инструктивног рада обишао сам часове деветоро наставника
(4 на непосредној настави и 5 на настави на даљину).
ДИРЕКТОР
________________________________
дипл.маш.инж. Дарко Радовановић
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И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ
СЕКРЕТАРА ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
за период од 01.09.2021. - 11.02.2022. године

У школској 2021/22. год, у периоду првог полугодишта секретар школе је:
- указивао запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу
рада и у вези са радом;
- израдио план рада секретара школе за шк. 2021/22. 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 и сл.)
- спроводио је поступак пријема у радни однос, заводио и вршио проверу уредности,
благовремености и потпуности пријава, упућивао захтев за доставу података из
казнене евиденције, упућивао све кандидате на проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима;
- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног осигурања
и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и инвалидског и
здравственог осигурања;
- водио кадровску евиденцију, одлагао документа у досијеа запослених, уносио
податке
у радну књижицу и др.;
- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по
основу рада, запосленом и служби рачуноводства на извршење;
- издавао потврде о радно-правном статусу запослених за остваривање права
запослених по основу рада;
- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке
кредите и сл.
- водио матичну и персоналну евиденцију запослених;
- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за
полагање испита за лиценцу и достављао захтев за пријаву испита за лиценцу са
потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије;
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- 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;
- вршио усаглашавање општих аката школе са законима;
- примао документа за завођење;
- разврставао, евидентирао и отпремао пошту;
- са директором школе припремио и израдио План јавних набавки за 2022. годину;
- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: учествовао као члан у раду
Комисије за јавне набавке, израдио Уговор о извођењу радова, водио евиденцију и
чувао документацију о спроведеном поступку јавне набавке, достављао документацију
рачуноводству ради потраживања средства;
- припремао седнице Школског одбора и водио записнике;
- сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном , комуналном
противпожарном и санитарном инспекцијом;
- спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора;
- писао разне дописе, захтеве и молбе;
- радио са странкама и пружао тражену помоћ странкама;
- сарађивао са родитељима ученика;
- заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , тако и
за ванредне ученике;
-издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових
докумената за правна лица;
- прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације;
- учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева
за
покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења
родитељима), водио записник са срасправе, припремао решења о изрицању васпитнодисциплинске мере и иста достављао родитељима;
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- поступао по налозима инспекције;
- издавао ученицима разне врсте потврда и уверења ;
- израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе
-присуствовао родитељским састанцима и указивао родитељима на измене Закона о
основама система и образовања заједно са директором школе;
-учествовао у раду ауто школе која послује у оквиру Политехничке школе, састављао
уговоре са кандидатима за обуку, фактурисао пружене услуге, потписивао уговоре о
пословној сарадњи са синдикатима за плаћање преко административне забране;
-учествовао у раду тима приликом контроле просветног инспектора, као и у тиму за
заштиту од злостављања и занемаривања;
- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне
самоуправе итд...

У Пожаревцу, дана 11.02.2022. год.

Политехничка школа
Секретар школе
___________________
дипл.правник Зоран Јоњић
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ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЦ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
ШК. 2021/2022. ГОД.

Током првих 6 месеци школске 2021/2022. 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. Израда распореда допунског и осталих облика образовно-васпитног рада
13. Израда распореда дежурства ученика
14. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
15. Организација интерног стручног усавршавања
16. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
17. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
18. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
19. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
20. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
21. Учешће у раду Педагошког колегијума
22. Учешће у раду Савета родитеља
23. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
24. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
25. Учешће у раду Тима за самовредновање
1.
2.
3.
4.
5.
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26. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
27. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
28. Учешће у промоцији рада школе
29. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности*:
1.
2.
3.
4.

Учешће у раду Тима за културне активности школе*
Учешће у раду драмске секције*
Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
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. Израда распореда дежурства ученика
8. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
9. Организација интерног стручног усавршавања
10. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
11. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
12. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
13. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
14. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
15. Учешће у раду Педагошког колегијума
16.
17. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
18. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
19. Учешће у раду Тима за самовредновање
20. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
21. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
22. Учешће у промоцији рада школе
23. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности:
1. Учешће у раду Тима за културне активности школе*
2. Учешће у раду драмске секције*
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3.
4.
5.
6.

Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
Учешће у раду Савета родитеља
Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма

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

Учешће у раду Тима за културне активности школе*
Учешће у раду драмске секције*
Учешће у раду Савета родитеља
Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова
Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
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Током првих 6 месеци 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 и ученика у програму
преквалификације и доквалификације из предмета основи саобраћајне психологије;
2. Учешће у раду комисије за полагање испита из предмета психологија и етика учесника
у саобраћају у специјалистичком образовању за профил инструктор вожње.

Стручно усавршавање 2021/2022:
Реализатор интерног стручног усавршавања:
1. „Настава усмерена ка исходима“, 10.11.2021.
2. „Правилник о оцењивању са посебним освртом на формативно оцењивање“,
10.11.2021.
Присуство на интерном стручном усавршавању:
1. „Пилотирање државне матуре“, 18.1.2022.

* Нереализоване активности последица су измењеног начина рада школе услед
пандемије корона вируса.

СТРУЧНИ САРАДНИК
_____________________
Тања Бабејић
дипл. психолог
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Политехничка школа
Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ ПСИХОЛОГА О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ
У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ ШК. 2021/2022. ГОД.

У првом поугођу психолог је посетио 19 часова код 19 различитих предметних
наставника. Сви часови су били у непосредној настави. Праћени су према обрасцу за
посматрање и вредновање часа РМ1; по завршетку часова ученицима је задавана анкета
за евалуацију часа, а наставници су добијали упитник за самоевалуацију.
И анкета за ученике, и самоевалуација за наставнике садрже тврдње изведене из
обрасца РМ1, које су садржајно и граматички прилагођене узорку испитаника.
Збирни резултати са РМ1 обрасца

Стандард 2.1.
Наставник ефикасно
управља процесом
учења на часу

Ниво 4

Није
примењиво

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

(неостварен
стандард)

(остварен у
мањој мери)

(остварен у
већој мери)

(у потпуности
остварен)

0

0

2

4

13

На овом стандарду није било показатеља који су процењени као неостварени, или
непримењиви на час.
Овај стандард је блиско повезан са компетенцијом К1 – за наставну област, предмет и
методику наставе, што значи да већина наставника чији су часови посећени ову
компетенцију поседује на највишем нивоу.

Стандард 2.2.
Наставник прилагођава
рад на часу образовноваспитним потребама
ученика

Ниво 4

Није
примењиво

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

(неостварен
стандард)

(остварен у
мањој мери)

(остварен у
већој мери)

(у потпуности
остварен)

0

2

3

10

4

На већини посећених часова, показатељи 2.2.4 (Наставник примењује специфичне
задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.) и 2.2.5
(Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима
којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима.) нису били
примењиви. Са друге стране, у одељењима у којима има ученика којима је потребна
додатна подршка, у припреме за час нису уврштени посебни индивидуализовани
материјали, иако је на часовима у већој мери могло да се уочи да су ти ученици на
адекватан начин укључени у рад.
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Будући да је на највише посећених часова овај стандард остварен на нивоу 3, препорука
је свим наставницима да у даљем раду чешће примењују савремене наставне методе, а
избегавају фронтални облик рада и монолошко-дијалошку методу, јер на тај начин теже
реализују индивидуализован приступ и задовољавају образовне потребе сваког ученика.
Подела ученика у парове или групе нужно свакоме од њих додељује улогу спрам
образовних потреба, па би убудуће још више требало примењивати овакав облик рада.

Стандард 2.3.
Ученици стичу знања,
усвајају вредности,
развијају вештине и
компетенције на часу.

Ниво 4

Није
примењиво

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

(неостварен
стандард)

(остварен у
мањој мери)

(остварен у
већој мери)

(у потпуности
остварен)

1

1

4

10

3

Као и на претходном стандарду, и овде је на највећем броју посећених часова ниво
остварености 3.
Најниже скорове на овом стандарду имају индикатори 2.3.3 (Ученик прикупља,
критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.) и 2.3.4 (Ученик излаже своје
идеје и износи оригинална и креативна решења), док је индикатор 2.3.6 (Ученик планира,
реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника.) на свим
посећеним часовима непримењив, будући да се у нашој школи не реализује пројектна
настава.
Препорука за наставнике је да што чешће на часовима, уколико им тематика наставних
јединица и предмета то дозвољава, омогуће ученицима изражавање оригиналних идеја
и критичко мишљење.

Стандард 2.4.
Поступци вредновања
су у функцији даљег
учења.

Ниво 4

Није
примењиво

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

(неостварен
стандард)

(остварен у
мањој мери)

(остварен у
већој мери)

(у потпуности
остварен)

0

2

5

11

1

И овде је на највећем броју посећених часова ниво остварености стандарда 3.
Ни на једном посећеном часу није уочен индикатор 2.4.4 (Ученик поставља себи циљеве
у учењу.), а на великом броју часова није показатељ 2.4.5 (Ученик уме критички да
процени свој напредак и напредак осталих ученика.), па је препорука наставницима да
на часовима на којима је то могуће (часови припреме за писану проверу, писмени задатак
или друге облике утврђивања градива) реализују активности да би се овај индикатор
уочио. Метода „мете“ је за ово одличан избор.

Стандард 2.5.

Није
примењиво

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

(неостварен
стандард)

(остварен у
мањој мери)

(остварен у
већој мери)

Ниво 4
(у потпуности
остварен)
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Поступци вредновања
су у функцији даљег
учења.

0

0

4

11

4

И на овом стандарду највећи број посећених часова постигао је оцену 3.
Индикатор 2.5.5 (Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом
рада, или материјала.) уочен је на само једном посећеном часу, па је препорука
наставницима да на својим часовима стекну праксу сарадње са ученицима везане за
избор методе рада. Такође, ниско је оцењен и показатељ 2.5.5 (Наставник показује
поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха.), који је
тесно повезан са индивидуалним приступом сваком ученику.
Резултати анкете за евалуацију часа (ученици)
Анкета садржи шест тврдњи, које су везане за најважније аспекте одржаног часа из
перспективе ученика. Број тврдњи је оптимизован како њено попуњавање не би дуго
трајало, будући да ученицима пажња опада непосредно по завршетку часа због засићења
и антиципације одмора.
Ученици процену врше на скали од 1 до 5, која је за њих интуитивна, те стога лака за
брзо доношење одлуке о оцени.
На следећој табели дате су просечне оцене по тврдњама, као и збирна просечна оцена:
ТВРДЊА

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

На овом часу сам научио/научила нешто ново.

4,55

Рад на овом часу ми је био јасан и разумљив.

4,51

Наставник ме је на овом часу подстакао на размишљање и самостално
истраживање теме овог часа.
На овом часу сам активно учествовао/учествовала у решавању задатака,
одн. давању одговора на постављена питања.
Оно што сам на овом часу научио/научила могу да применим у
свакодневном животу.
Оно што сам на овом часу научио/научила могу да повежем са знањем
из других предмета.
УКУПНО

4,20
3,90
3,92
3,81
4,15

Просечне оцене које ученици дају часовима својих наставника су веома високе, али се
уочава благи пад на последње три тврдње. Препорука за наставнике је да у планирању
својих часова пажњу усмере ка већем ангажовању ученика, као и ка корелацији са
осталим предметима и са свакодневним животом.
Такође, прве три тврдње, одн. просечне оцене ученика потврђују да је компетенција К1
код наставника наше школе на високом нивоу.
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Резултати упитника за самоевалуацију часа и рада наставника
Упитник се састоји од две групе тврдњи: у првој су оне везане за одржан час, а у другој
оне које се односе на целокупан наставников рад. Све ставке су изведене из РМ1
упитника за евалуацију часа и граматички и смисаоно прилагођене првом лицу.
И наставници процену врше на скали од 1 до 5. Подаци за овај извештај добијени су од
10 наставника.
На наредној табели дат је приказ просечних оцена које су наставници дали свом раду:
прва група тврдњи
друга група тврдњи
укупна просечна оцена

АС
4,08
4,14
4,11

Закључак и препоруке
Поређењем резултата са сва три упитника, одн. три различите перспективе посматрања
наставног процеса, од стране трећег лица - евалуатора, наставника и ученика, може се
закључити да је у нашој школи квалитет наставе на високом нивоу, одн. да су стандарди
квалитета су остварени у већој мери.
Да би се тај ниво подигао до потпуног остварења стандарда, одн. просечне оцене 5,
потребно је уважити неколико препорука:
- у одељењима у којима има ученика којима је потребна додатна подршка (I2, II2) у
припреме за час јасно уврстити посебне индивидуализоване материјале за те ученике и
поштовати план индивидуализације наставе који за њих праве наставници - чланови ДП
тима;
-у свим одељењима примењивати савремене наставне методе и групни облик рада, а
избегавати фронтални рад и монолошко-дијалошку методу, која отежава индивидуалан
приступ настави, а самим тим и задовољавање образовних потреба ученика различитих
способности; бољи индивидуални приступ ће довести и до стицања поверења
наставника у напредовање и постизање успеха сваког ученика;
-што чешће на часовима, уколико тематика наставних јединица и предмета то
дозвољава, омогућaвати ученицима изражавање оригиналних идеја и критичко
мишљење;
-на часовима утврђивања градива, припреме за писану проверу, или писмени задатак,
реализовати активности које би укључиле самопроцену ученика;
-у планирању часова пажњу усмерити ка већем ангажовању ученика, опет - применом
савремених наставних метода, групног рада и сл, као и ка корелацији са осталим
предметима и са свакодневним животом.
СТРУЧНИ САРАДНИК
Тања Бабејић, дипл. психолог
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ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ЗА ПЕРИОД 1.9.2021. – 15.02.2022. године

Педагошко-инструктивни рад
Педагошко-инструктивни рад директора школе био је усмерен ка инструкцији и
помагању у решавању различитих тешкоћа и проблема који се јављају у образовно–
васпитном раду, као и у заједничком изналажењу решења за унапређивање тог процеса.
Педагошко-инструктивни 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
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 (септембар 2021. – фебруар 2022.
године) и увидом у Гугл учионице преко којих је реализована настава на даљину (јануарфебруар 2022. године). У току првих шест месеци школске 2021/2022. године, са
стручним сарадником-психологом, посетио сам 20 часова непосредне наставе и 6 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 и ове године реализује настава, услед пандемије
вируса КОВИД-19.
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Број посећених часова непосредне наставе: 20, код 20 различитих наставника.
Број посећених часова наставе на даљину: 6, код 6 различитих наставника
Број предатих писаних припрема за час: 26
Број писаних припрема на школском универзалном обрасцу: 26

Педагошко-инструктивна анализа посећених часова
Педагошко-инструктивна 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 директора и психолога школе.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Дарко Радовановић
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Полугодишњи извештај о раду библиотеке Политехничке школе у школској
2021/2022. години
У школској 2021/2022. години на позицији школских библиотекара ангажоване су
Мирјана Прибаковић, професор физике (20%) и Ивана Вујчић, професор енглеског
језика и књижевности (80%).

Активност

1

2

3

4

5

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

Обележавање
годишњице познатих
писаца
Рад са ученицима на
коришћењу књижног
фонда и допуна
књижног фонда
(поклон или
куповина)
Сарадња са градском
библиотеком и
професорима српског

Носиоци
активности

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Мирјана
Прибаковић,
Ивана
Вујчић

Септембар
2021.

Реализоване
активности

Разлог
нереализа
ције

Септембар –
окторбар
2021.
Прво
полугодишт
е
Прво
полугодишт
е
Прво
полугодишт
е

Децембар
2021.

Реализоване
активности

66

6

7

8

језика – књижевно
вече/литерарни
састанак
Рад на оштећеним
књигама

Документација и
евиденција

Прво
полугодишт
е
Прво
полугодишт
е

Ивана Вујчић
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА И АКТИВА

Извештај стручног већа електроструке за период 1.9.2021. до
31.01.2022-први полугодишњи
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.
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.
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.
5. Усаглашавање критеријума за оцењивање је извршено тако да су чланови
актива изнели своје мишљење о могућностима и очекиваним исходима, те да је
потребно прилагодити те критеријуме тренутној ситуацији и нивоу знања
ученика посебно у првој години. Да би се ипак одржао један разуман ниво
очекиваних исхода, потребно је радити на стручном усавршавању наставника у
смислу примене модерних метода подучавања. Посебно је потребно да се сви
професори придржавају правилника о оцењивању, као и да што доследније
примењују Блумову таксономију приликом извођења сумативне оцене.
6. Утврђено је да динамика формативног оцењивања буде једном у тромесечју. То
ће бити евидентирано у педагошкој евиденцији сваког предметног наставника.
Усклађивање критеријума оцењивања на нивоу стручног већа електроактива
Оцена задовољава 2:
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➢
➢
➢
➢
➢

Дефинише основне појмове из електротехнике
Препознаје основне појмове и елементе, формуле и законе
Познаје основне мерне јединице и ознаке величина из електротехнике
Набраја главне делове система
Присећа се примера који се на часу наводе ради боље илустрације појава и закона у
електротехници
➢ Присуствује настави и евидентира рад на часу

Оцена добар 3:
➢
➢
➢
➢
➢

Објашњава својим речима основне појаве и појмове
Интерпретира најважније законе (дефиниција и математичка формула)
Класификује елементе по њиховој улози
Упоређује величине у електротехници
Прати наставу и евидентира рад на часу, ради домаће задатке

Оцена врло добар 4:
➢
➢
➢
➢
➢

Примењује одговарајуће формуле у задацима
Примењује одговарајуће законе на практичне задатке и примере
Израчунава једноставније и средње сложене задатке
Интерпретира резултате представљене дијаграмом или скицом и њихово значење
Активно прати наставу, ради домаће задатке и евидентира рад на часу

Оцена одличан 5
➢
➢
➢
➢

Идентификује узроке појава у електротехници
Повезује различите области и проналази узајамну зависност
Предвиђа понашање система у случају промене појединих елемената
Представња графиконом или дијаграмом резултате мерења, анализе система или
појединих елемената
➢ Израчунава сложеније задатке
➢ Активно прати наставу, поставља питања, успешно и самостално ради школске и
домаће задатке и евидентира рад на часу
Тачке 7 и 8 нису остварене због тренутне епидемиолошке ситуације.
Састанак електроактива је одржан 10. септембра 2021.године. Састанку су
присуствовали Оливера Филиповић, Обреновић Милица, гошев Зорица. Павић
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Данијела. Нису присуствовали Биљана Пајић-Чавић (боловање) и Антотновић
Саша.

ОТКОБАР:
1. Набавка материјала за практичну наставу је извршена,а набавка осталих планираних
средстава је одложена за друго полугодиште у складу са потребама.Такође, предложено је
да се под у кабинету за практичну наставу поправи јер је овако оштећен потенцијално
ризичан за кретање ученика који доста времена проводе у том кабинету.
2. У отежаним условима рада у овој школској години, рад секција је одложен а самим тим
и избор ученика.Секција ће се одржати уколико ученици буду у могућности да долазе ,
што тренутно није случај.
3. За стручно усавршавање изабрани су само семинари који се реализују на даљину, а то је
саставни део извештаја Тима за стручно усавршавање.
4. План огледних и угледних часова није урађен детаљно, али у складу са одлукама Тима
за самовредновање биће направљен план посете до краја полугодишта најкасније.
6. У оквиру конкурса за школске задруге урађен је пројекат за набавку нових уређаја који
би се користили и у настави, као и опремање кабинета за електронику и мерења.резултати
конкурса би требало да буду познати до децембра.

План је испуњен у свим тачкама осим у 2. и 5.
Састанак актива није одржан у овом месецу, обављене су консултације са
предметним наставницима по потреби.

НОВЕМБАР:

1. Извршена је анализа успеха ученика електроструке и закључак је да је успех, обзиром
на околности, задовољавајући. Поштовани су правилници о оцењивању иако и
предметни наставници и одељенске старешине су били врло предусретљиви када су у
питању изостанци .
2. Сарадња са заједницом ЕТ школа остварена је у домену размене наставних материјала
за нове образовне профиле и консултације у вези истих.
3. Начелно је договорено да предлог елетроструке за план уписа у школској 2022/23.
буде:
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Аутоелектричар (30)
Сервисер термичких и расхладних уређаја (15)
Електричар (15)
План за новембар је испуњен.
Састанак актива је одржан 2. новембра 2021. Састанку су присуствовали Оливера
Филиповић, Обреновић Милица, гошев Зорица. Павић Данијела. Нису
присуствовали Биљана Пајић-Чавић (боловање) и Антотновић Саша. Први пут је
присуствовала и Силвана Вељковић, нови члан актива, наставник стручних
предемета и практичне наставе.

ДЕЦЕМБАР:

1. Мере за побољшање успеха су усклађене са мерама на нивоу школе о којима је
било говора на седницама Одељенских и Наставничког већа. Закључено је да сви
предметни наставници треба да примењују знања које су имали прилике да усвоје
на часовима интерног стурчног усавршавања, које је у новембру одржано у нашиј
школи, а било је везано за формативно оцењивање.Такође, неопходно је да се
примењују нове технике и методе подучавања које су наставници усвојили на
онлајн семинарима одржаним у организацији Министарства(Дигитална учионица).
Иако се настава у нашој школи одвијала непосредно, рад у гугл учионицама и
коришћење савремених веб алата су неопходни у данашње време.
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. У најскоријем року је потребно израдити елаборат о увођењу новог
образовног профила Електричар. Овај профил је уписан по одлуци Министарства
уместо Електроинсталатера, што је случај у свим школама у Србији које су
планирале овај смер. Као је то школама стигло као обавештење након
прошлогодишњег плана уписа, школа није имала урађен елаборат па је то потребно
урадити у току ове школске године.
3. У складу са претходно поменутим, одлучено је да се до краја школске године
изради елаборат за образовни профил Електричар. Такође, остаје и даље актуелна
израда елабората за 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. У том случају, тај профил би могао бити
уписан тек школске 2023/24.
План за децембар је испуњен.
71

Састанак актива није одржан у овом месецу јер у време када је планиран, 3
члана актива нису била у ногучности да присуству )корона, боловање,
приватнои породични разлози), тако да су обавњене појединачне консултације
са члановима, а посебно у вези са посетом часовима у оквиру плана Тима за
самовредновање.
ЈАНУАР:

1. Анализом успеха дошло се до закључка да успех у првој години може се сматрати
задовољавајућим, обзиром на то да ова генерација већ дуго похађа школу у
отежаним условима. Сваки напредак ученика је истакнут и евидентиран и биће
похваљен адекватно на крају школске године.
2. Анализом набавке материјала закључено је да у наредном периоду потребно је
набавити неколико уређаја )исправљача) за потребе вежби из електронике, као и
потрошни материјал за праксу. Опет је истакнута потреба да се поправи под у
електрокабинету за праксу.
План за јануар није испуњен у тачкама 3. и 4.
У периоду од 1.9.2021. до 31.1.2022. одржана су два састанка електроактива.
Састанцима није присуствовао Антоновић Саша и Биљана Пајић –Чавић због дужег
боловања

Председник стручног већа
____________________________________________
дипл. инж. електротехнике Оливера Филиповић
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Извештај о раду стручног већа професора језика за 2021-2022

Септембар
Реализоване су 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. Дан школе је обележен скромним
програмом, опет због епидемиолошке ситуације, том приликом је отворена реновирана
Свечана дворана Политехничке школе.

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
Вечери енглеског језика и учешћа на такмичењу Best in English јер су ове године касно
саопштили пропозиције за само такмичење. Новинарска секција није кренула са радом
због епидемиолошке ситуације.

Децембар
Није се ишло на трибину издавачке куће Pearson због епидемиолошке ситуације али је
организована припрема за Књижевну олимпијаду. На захтев Тима за самовредновање
обављена је обука везана са стандарде и индикаторе, и договорено је да свако обиђе по
један час у току трећег класификационог у оквиру већа, и да на крају предамо извештај са
просечним оценама које смо дали за одређене индикаторе.
У септембру месецу смо били обавештени о организовању онлајн пројекта под
покровитељством америчке амбасаде “Fostering a Better Understanding of the US”, где је
било потребно саставити тим од 4 ученика из различитих разреда, који ће присуствовати и
учествовати на 10 онлајн модула током новембра и децембра, а на којима ће се говорити о
различитим аспектима америчке културе, традиције и разоноде на енглеском језику, и
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затим тимски састављати питања из модула који су испратили, а која ће бити употребљена
на финалном квизу. Тим је испрва био у саставу Никола Спасојевић, Тамара Ковачевић,
Игор Падурјан и Јанко Спасић, а након два модула Игора Падурјана је због немогућности
да прати предавања заменио Никола Миловановић. Ученици су радили од 1.11-3.12.2021.,
а финални квиз је био 7.12. у библиотеци школе. Показали су велику заинтересованост и
ангажовање за овакву врсту рада.

Јануар - Фебруар
Реализоване су неке од активности. Наставници српског језика су били на зимском
семинару који се одржао 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 рецитаторског такмичења као ни
уобичајеног обележавања дана Св.Саве такође због епидемиолошке ситуације, иако је
програм припреман. Књижевна олимпијада је одржана 12.2.2022. двоје ученика је ишло на
такмичење ( прва и друга година). Општинско такмичење је одржано у Медицинској
школи.Ученица првог разреда пласирала се на Окружно такмичење које ће се одржати
20.3.2022. у Медицинској школи.
Током првог полугодишта одржано је три састанка Већа језика, није било одсутних
чланова већа укључујући и састанке везане за обуку око стандарда и индикатора.

председник већа
Владимир Милосављевић
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И
ИНФОРМАТИКЕ ЗА ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022 . ГОДИНЕ

СЕПТЕМБАР
1) Упућивање ученика на одабране уџбенике, збирке и наставна средства је реализовано
на уводном часу у сваком одељењу
2) Израда плана стручног усавршавања – учешће на семинарима је реализовано на првом
састанку Стручног већа математике и информатике 14.9.2021.
3) Иницијално тестирање ученика по одељењима је реализовано до 17.9.2021. у
одељењима I-2,I-3,I-4,I-5
4) Анализа резултата иницијалних тестова је реализована до 24.9.2021. са свим
одељењима у којима је извршена.
5) Национално тестирање није реализовано , јер није спроведено ове школске године.
6)Утврђивање распореда писмених вежби је реализовано на седници Oдељенских већа 10.
11.2021.
7)Уједначавање критеријума оцењивања је реализовано на првом састанку Стручног већа
математике и информатике 14.9.2021.
8)Разматрање динамике и начина вођења формативног оцењивања је реализовано на
другом састанку Стручног већа математике и информатике 21.10.2021.
ОКТОБАР
1)Анализа резултата националних иницијалних тестова није реализованa, јер национално
иницијално тестирање није одржано.
2)Индентификација ученика за додатну и допунску наставу је реализованa за допунску
наставу на седници Oдељенских већа 10. 11.2021, али није реализованa за додатну наставу
због незаинтересованости ученика за долазак на додатну наставу.
3) Започинање са радом математичке секције није реализовано од 1. 10. 2021. због
незаинтересованости ученика за математичку секцију.
НОВЕМБАР
1)Стручно интерно усавршавање са две тематске целине(1. Настава усмерена ка исходима
; 2. Правилник о оцењивању са посебним освртом на формативно оцењивање и вођење
педагошке документације) је реализовано 10.11.2021. године у сали Политехничке школе.
Предавач је психолог Политехничке школе Тања Бабејић .
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Семинару су присуствовали пр. Бранислав Стојановић, пр. Тијана Глигоријевић ,
пр.Љубомировић Сања , док је пр. Лидија Чаловић била одсутна због болести.
2)Држање огледних часова није реализовано у овом полугодишту због преоптерећено-сти
професора стручном заменом професора Лидије Чаловић одсутне због болести.
ДЕЦЕМБАР
1) Стручно екстерно усавршавање наставника није реализовано , јер се екстерни семинар
из плана стручног усавршавања одржава у јануару.
2) Предавање професора математике Бранислав Стојановић у улози евалуатора. Консултација везано за образац о посети часа (тумачење индикатора са образца) је
реализовано на четвртом састанку Стручног већа математике и информатике 30.12.2021.
године .
3) Утврђивање мера за побољшање успеха је рeализовано на седници Одељенских већа
30.12.2021. године .

Укупно је одржано 4. састанaка Стручног већа математике и информатике у првом
полугодишту.

Први

Други

Трећи

Четврти

састанак
Стручног
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математике
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Стручног
већа

састанак
Стручног
већа

састанак
Стручног

математике
и информатике

математике
и информатике

21.10.2021.

1.11.2021.

14.9.2021.

пр.Лидија
Чаловић

присутна

присутна

пр.Бранислав
Стојановић

присутан

/

Присуство
на
састанцима

Стручног
већа
математике математике
и информа- и информатике
тике
већа

30.12.2021.

/

присутна

3

присутан

присутан

3
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пр.Тијана
Глигоријевић

/

пр.Љубомировић присутна
Сања

присутна

/

присутна

2

присутна

присутна

присутна

4

Председник Стручног већа математике и информатике
пр. математике Љубомировић Сања
Датум: 14.2.2022.године
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Полугодишњи извештај о реализацији плана рада стручног већа из
области природних наука, школске 2021/2022. године

Август
На првом састанку нашег актива, председник стручног актива природних наука,
Татјана Ранђеловић, поднела је извештај о раду председника за школску 2020/2021. 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 2021/2022.
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 2021/2022. 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. Састанак је одржан 31.08.2021. и присуствовали су сви чланови
већа.

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 и актива директора Пожаревачких школа, у школу се иде по 1. моделу, где се
комплетна настава одиграва у школи. Одељења где се појаве 2 болесна ученика од корона
вируса, прелази две недеље на комбиновану наставу, модел 2. 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, а за
Хемију 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,
pH вредности. Примена хемијских појмова је у корелацији са појмовима из биологије и
екологије. Корелација са математиком је такође веома битна и предложено је да се наставна
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јединица „Логаритам“ обради раније због „pH вредности“, наставне јединице из Хемије.
Састанак је одржан 24.09. 2021. Године и били су присутни сви чланови већа.
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 предзнање ученика, слаба мотивисаност за учење
и разумевање, рад онлајн две године због епидемије корона вируса, наученост ученика да
им се оцене поклањају, неразумевање градива и учење напамет и нерад лекција и задатака.
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 2021/2022. годину, појединачно су изабрани семинари за стручно
усавршавање у оквиру стручног већа. Састанак је одржан 29.10. 2021. и присуствовали су
сви чланови 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. Састанак актива
је одржан 26.11.2021. године и присуствовали су сви чланови већа.

Децембар
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 комплетно испуњен, што се
тиче планираних активности. Састанак је одржан 24.12.2021. и присуствовали су му сви
чланови стручног актива.

1.

2.

3.

4.

5.
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Ранђеловић
Татјана

+

+

+

+

+

Ристић Мерима

+

+

+

+

+

Прибаковић
Мирјана

+

+

+

+

+

Табела 1. Присутност чланова стручног већа састанцима већа у првом и другом полугодишту школске
2021/2022. године.

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
УЧЕНИКА НАКОН ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНА

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

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

Татјана Ранђеловић (Хемија)
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.
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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.
У Пожаревцу,
06.02.2022.

Председник стручног већа природних наука :
Татјана Ранђеловић
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ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖАРЕВАЦ
ИЗВЕШТАЈ
СТРУЧНОГ ВЕЋА АКТИВА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Извештај стручног већа актива друштвених наука о активностима предвиђеним за прво
полугодиште школске 2021-2022 године:

Од предвиђених активности усвојених на почетку школске године одржани су састанци
стручног већа:
1. 15. Септембрa присуствовали су сви чланови већа:
Слободанка Матић,Етика са логиком;Невена Рогожарски и Данијела Тасић,
географија;Иван Филиповић, веронаука;Владан Јовановић,социологија;Милош
Бранковић,историја.
2. 20.октобар,присуствовали сви чланови већа.Од предвиђених активности испуњена
је посета Саборној цркви,у организацијији вероучитеља Ивана Филиповића.
Разматрана текућа питања и донет закључак да ученици првог разреда смер техничар
друмског саобраћаја имају солидан потенцијал и знање с обзиром да су имали
проблема у основним школама због извођења наставе на даљину узроковане
пандемијом.
3. 24.новембар,присуствовали сви чланови већа.По годишњем плану требало је да се
одржи посета градском музеју али је одложено услед неповољне пандемијске
ситуације.Констатован је успех на тромесечју и донет закључак да је успех солидан
али да може бити и бољи.
4. 29.децембар,састанку није присуствовала Невена Рогожарски,која је отпочела
породиљско боловање. Измењени су чланови комисија за ванредне ученике,уместо
Н.Рогожарски у комисије је ушла Д.Тасић.Предвиђена активност социолошки
биоскоп није одржана услед погоршања пандемије
О даљим корацима у раду веће ће одлучивати на следећим састанцима
предвиђеним на почетку школске године и у зависности од трајања пандемије.
Милош
Бранковић
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ 2021/22.

Септембар, октобар- У складу са планом и програмом рада Стручног већа уметности,
током септембра и октобра месеца извршена је селекција надарених ученика за ликовну
секцију. Одабрани ученици учествовали су на ликовној колонији Средњих стручних
школа у организацији наше школе. Ученица Политехничке школе на истој осваја друго
место. У холу, поводом дана школе, изложени су радови настали на колонији,том приликом
додељене су дипломе најуспешнијима.
Током новембра посета музеју, у сарадњи са Културно просветном заједницом,
организовање предавања проф.Радомира Изгаревића
Децембра месца започета је припрема за обележавање школске славе Светог Саве.
У свечаној сали Политехничке школе одржано предавање проф. Радомир Изгаревић на
тему Основни принципи дигиталног цртања, на којем су поред ученика наше школе
присуствовали и ученици других школа.
Јануар- Поводом школске славе Св. Саве у холу школе изложени радови ученика

Састанак одржан 22.9.2021, 4.10.2021, 5.12.2021.год.

Председник Стручног већа уметности:
Докмановић Татјана
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА
НАСТАВНИКА САОБРАЋАЈНЕ И МАШИНСКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА
за школску 2021/2022. годину
Чланови стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници: Станојевић
Мирослав, Стевић Владислава, Тасић Горан, Ружић Јелена, Јовић Злата, Милосављевић
Никола, Младеновић Јасмина, Радуловић Ненад, Миленковић Милена и Стокић Ивана.
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.
За школску 2021/2022. годину планиране су следеће активности, по месецима.
Септембар 2021:
1. уједначавање критеријума оцењивања за саобраћајну и машинску групу предмета
који су исти или сродни (у сарадњи са стручним сарадником);
2. динамика формативног оцењивања (у сарадњи са стручним сарадником);
3. формирање комисија и одређивање термина полагања ванредних испита за шк.
2021/2022. годину;
4. формирање комисија и одређивање термина за полагање специјалистичких испита
за шк. 2021/2022. годину
5. одређивање термина за полагање теоријског и практичног испита за возаче Б
категорије за школску 2021/2022. годину;
6. одређивање термина за полагање теоријског испита за возаче Ц категорије за
школску 2021/2022. годину;
Све активности су реализоване
Октобар 2021:
1. сачињавање плана стручног усавршавања ван установе за чланове стручног већа у
шк. 2021/2022. години;
2. упознавање са приручником за полагање матурског испита за образовни профил
техничар друмског саобраћаја и одређивање динамике припреме реализације
менторског рада и испита у јунском испитном року;
3. посета националној возачкој академији – НАВАК (у другом полугодишту).
Све активности су реализоване, посета Навак центру одложена за друго
полугодиште, због тренутне епидемиолошке ситуације
Новембар 2021:
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1. анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода;
2. израда плана допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика;
3. идентификација ученика за предстојеће Републичко такмичење саобраћајних школа
Србије
Све активности су реализоване
Децембар 2021:
1. припрема ученика за учешће на Републичком такмичењу саобраћајних школа Србије
(теоријски део – уколико епидемиолошка ситуација буде таква да такмичење може
да се планира);
2. предлог плана уписа за школску 2022/2023. годину;
3. припрема матурског и завршног испита у јануарском испитном року (за ванредне
ученике);
4. формирање комисија и одређивање менторства за матурске и завршне испите у
јануарском испитном року(за ванредне ученике).
Све активности су реализоване
Јануар – фебруар 2022:
1. анализа планираних и реализованих активности Стручног већа у претходном
полугодишту;
2. анализа успеха ученика из предмета саобраћајне и машинске струке у претходном
полугодишту;
3. анализа ефеката одржавања допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика;
4. анализа реализације практичне наставе
5. анкетирање ученика завршних разреда образовних профила техничар друмског
саобраћаја и возач моторних возила о избору ментора за припрему полагања
матуркског и завршног испита
Све активности су реализоване
Током првог полугодишта стручно веће се састајало седам пута.
Стручни тим је током рада испунио све своје планиране активности. Посета Навак
академији је одложена за друго полугодиште због тренутне епидемиолошке ситуације која
није дозволила реализацију планиране посете.
Током септембра дефинисано је да се формативно оцењивање врши пред сваки
класификациони период, односно два пута у доку полугодишта, како бисмо могли да
пратимо напредовање ученика и да га усмеравамо у раду. Формирана је комисија која се
састоји од три члана: Владислава Стевић, председник већа, Горан Тасић и Никола
Милчосављевић, који ће дефинисати разлику у предметима за ванредне испите при
доквалификацији или преквалификацији. На захтев кординатора обуке возача, Јелене
Ружић, стручно веће се изјашњавало о томе да ли ученицима треће године, смера возач
моторних возила дозволити да са вожњом крену пре навршених 17 година. Веће је већински
одбило овај предлог.
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Током месеца октобра актив је детаљно упознат са информацијама које смо добили на
педагошком колегијуму. Израђен је план стручног усавршавања и Актив је упознат са
приручником за реализацију матурских и завршних испита, а а ученици су изабрали
менторе за припрему за испит.
Директор је упознао актив са дописом који је школа добила у којем је речено да школа треба
да предложи члана радне групе, те је директор предложио Владиславу Стевић, као
председника актива, а актив је једногласно подржао овај предлог.
Током новембра и децембра веће се састајало три пута. Директор је апеловао да се обрати
пажња на реализацију практичне наставе. На захтев појединих редовних ученика
разматрало се питање поновног увођења допунских часова вожње без доплате или уз њу
(под којим условима и на који начин)..
Инстуктори су наставници практичне наставе и по томе чланови наставничког, али и
одељенских већа, па ће надаље присуствовати већима, и седницама стручног већа.
У овиру припрема за увођење нове категорије СЕ за возаче моторних возила коју би наши
ђаци поседовали по завршетку школовања било је потребно да се изјаснимо о предложеним
варијантама практичне наставе вожње:те је веће изабрало варијанту у којој има 40 часова
обуке за В категорију у другој години, 30 часова за С категорију и 10 часова за СЕ категорију
у трећој
У оквиру прелиминарног изјашњавања о заинтересованости школе да постане
ЦПС центар ми смо се изјаснили да смо за ту опцију.
Веће је донело одлуку о поступању због преписивања ученика трећег разреда на полагању
теста. Према члану 17 правилника дефинисана је казна којом се брани полагање теста у
наредна 3 рока, али с обзиром да су ученици признали кривицу, а завршни су разред, и није
могуће да заврше школу без положеног теста, односно вожње актив је већинским гласањем
донео одлуку да се ученицима забрани само излазак на први наредни рок, а да ће након тога
моћи нормално да полажу тест за проверу знања за управљање моторним возилом Ц
категорије у предвиђеним роковима.
Такође, Мирослав Станојевић је, као представник тима за самовредновање, упутио
стручно веће о важности посете часова у оквиру актива, а касније и ван њега, чиме бисмо
унапредили начин реализације часова.
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Присуство:

Мирослав
Станојевић

6

Владислава Стеви

6

Горан Тасић

6

Јелена Ружић

5

Никола
Милосављевић

6

Злата Јовић

Јасмина Младеновић

Ненад Радуловић

Милена Миленковић

Ивана Стокић

7

Драган Богдановић

4

Марија Премовић

7

Немања Ђорђевић

2

Драган Ђорђевић

1

Ненад Милановић

1

Дејан Стојадиновић

1

Данијел Ђорђевић

1

Драгана Пајић

1

6

7

7

7

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА
_______________________________________
Владислава Стевић, маст. инж. саобраћаја
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШК.
2021/2022. ГОД.

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 три састанка у овом периоду:
1. 17.9.2021; присутни: Д. Радовановић, З. Јоњић, В. Милосављевић, Т. Бабејић
2. 1.10.2021; присутни: Д. Радовановић, З. Јоњић, Т. Бабејић, М. Обреновић, Д. Павић,
школски полицајац Г. Станковић
3. 22.10.2021; присутни: З. Јоњић, В. Милосављевић, Т. Бабејић, М. Обреновић, Д.
Максимовић
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);
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-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима
редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао четири састанка:
1. 19.11.2021; присутни: Д. Радовановић, З. Јоњић,
Обреновић
2. 3.12.2021; присутни: Д. Радовановић, З. Јоњић,
Гошев
3. 13.12.2021; присутни: Д. Радовановић, З. Јоњић,
Обреновић
4. 17.12.2021; присутни: Д. Радовановић, З. Јоњић,
Обреновић, М. Кондић

В. Милосављевић, Т. Бабејић, М.
В. Милосављевић, Т. Бабејић, З.
В. Милосављевић, Т. Бабејић, М.
В. Милосављевић, Т. Бабејић, М.

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).
У овом периоду није било састанака.
Тим чине:
Дарко Радовановић, директор, координатор
Зоран Јоњић, секретар школе, правник
Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог
Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика
Милица Обреновић, проф. електро групе предмета
Зденкица Јовић, родитељ
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ШК. 2021/2022. ГОД.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Израђен је акциони план рада;
-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у погледу
идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима;
информисање Савета родитеља о ИО;
-редовно информисање наставника о ИО путем друштвених мрежа.
Нису реализоване следеће активности:
-сарадња са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и осмишљавање
заједничких акција; са Тимом за рад са осетљивим групама, јер за тим није било потребе,
тј. проблематика није то захтевала
-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.
У овом периоду формирани су ДП тимови:
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-у одељењу I2, ученик Стефан Јанковић; састанак је одржан 23.11.2021. године, присутни:
Т. Бабејић, Ј. Стевић, М. Обреновић, М. Кондић, Д. Богдановић, М. Премовић, С.
Љубомировић, О. Филиповић
-у одељењу II2, ученици Душан Марковић, Стефан Миловановић, Немања Живановић,
Павле Марковић, Андреја Пејаковић; састанак је одржан 25.11.2021. године, присутни: Т.
Бабејић, Д. Максимовић, М. Дендић, С. Антоновић, С. Вељковић, М. Обреновић, Д. Павић.
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.

Тим чине: Тања Бабејић, психолог школе, координатор Тима;
Данијела Павић, проф. електро групе предмета;
Маја Кондић, проф. енглеског језика и
одељењски старешина ученика коме је потребна додатна подршка.
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине следећи чланови: Саша
Антоновић, Зорица Гошев, Ивана Стокић, Никола Шојановић, Мирослав Станојевић
(координатор тима) и Милена Вељковић, представник родитеља. Договори и консултације
између чланова тима, као и активности тима, су најчешће организовани и реализовани преко
телефона и мејла. Сви чланови тима су учествовали у раду и својим предлозима и
сугестијама дали свој допринос у унапређењу рада тима. Одржано је укупно пет састанака
и сви чланови су били присутни.
СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР
• Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о томе шта су то
међупредметне компетенције и због чега је значајно развијање међупредметних
компетенција код ученика.
• Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о резултатима
анкете коју су урадили ученици четвртог разреда.
• 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.
НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР
• Чланови тима су упознали све наставнике са садржајем анкете 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.
• Наставницима који нису чланови тима је речено да могу да дају предлоге о мерама
за унапређење развоја међупредметних компетенција код ученика и побољшање
остварености очекиваних исхода.
ЈАНУАР – ФЕБРУАР
•

Измењена је и допуњена анкетa за ученике завршних разреда, на основу које би
требало да се утврди у којој мери су код ученика развијене међупредметне
компетенције и да ли су остварени очекивани исходи, а у наредном периоду је
планирано анкетирање ученика.
Мирослав Станојевић
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА
ПЕРИОД СЕПТЕМБАР/ЈАНУАР ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Септембар
Тим за каријерно вођење и саветовање и ове школске године ради у следећем
саставу:
1.Оливера Филиповић (координатор)
2. Владислава Стевић
3. Ивана Вујчић
4. Сања Љубомировић
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. Урађена је анкета ученика
завршне године. Одзив је био нешто слабији него прошлих година. Остављено је
разредним старешинама да у оквиру часова одељенског старешине причају са ученицима
на тему даљег школовања, избора занимања и планова за будуће занимања. Сајам високог
образовања је одржан у Пожаревачкохј гимназији. Ученици завршне године саобраћајне
струке су посетили сајам у пратњи предметног наставника и члана Тим, Владиславе
Стевић. 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.
Неке активности су пребачене за друго полугодиште а то су:
• Разговор са ученицима завршних разреда у циљу подизања свести о
самосталним 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.
У овом периоду одржана су два састанка. Присуствовали су сви чланови Тима.
Координатор Тима:
______________________
Оливера Филиповић
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
за школску 2021/2022. годину

Тим се током првог полугодишта састао 8 пута. Током тих састанака планирао се рад тима,
договарао око израде пројеката у оквиру Ерасмус + платформе, као и око пројеката RYCO
Super schools.
На почетку је било речи о erasmus + пројектима , а након што нисмо успели да нађемо
партнера за израду пројекта малих стратешких партнерстава, тим се посветио изради
пројекта RYCO Super schools.
Члан тима, директор школе Дарко Радовановић је био на предавању организованом у
Београду од стране RYCO организације, која израђује овај пројекат намењен помирењу
земаља Западног Балкана. Тим је ступио у контакт са школом из Велеса, Северне
Македоније и након вишедневних консултација успешно израдио предлог пројекта на тему
,,God Veles in ancient city of Viminacium’’. Предлог пројекта је успешно поднесен у задатом
термину на платформи RYCO ,,Super schools’’. Нажалост, предлог пројекта није прошао
конкурс.
Чланови тима су током месеца децембра присуствовали вебинарима у организацији
фондације Темпус, где су се детаљније упознавали са начином израде пројеката,
попуњавањем формулара и дилемема које се могу јавити приликом израде пројеката
стратешких партнерстава и пројеката мобилности.
Планира се у другом полугодишту израда ерасмус + пројекта мобилности КА1, чији је рок
подношења 23.2.2022.
Чланови тима: Владислава Стевић, Дарко Радовановић, Оливера Филиповић, Јелена Ружић,
Милица Обреновић и Тијана Глигоријевић – чланови тима су присуствовали свим
састанцима, што непосредно, што путем вајбер групе.

Координатор тима
Владислава Стевић, мастер инжењер саобраћаја
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРИЛАГОЂАВАЊУ
ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И РАД СА УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПA
30. Септембар 2021. год
Сви чланови Тима су били присутни. Констатовано је:
• На почетку школске године током Свечаног пријема Ученицима су се обратиле
Разредне старешине и Директор школе и поново им представили захтеве њихових
будућих занимања. Показана је школа, кабинети и сале,
• Разредне старешине, али и Директор су ученицима на почетку објаснили правила
понашања, награђивања али и кажњавања. Са ови правилима су упознати и
родитељи, којима је на првпм родитељском састанку ова правила презентовао и
Секретар школе.
• Разередне старешине и психолог школе помажу ученицима да прихвати нове
обавезе, нов начин рада, нове изазове, рад у друштву ученика истих и/или сличних
способности током целе школске године на сваком разредном часу.
• Сви наставници константно захтевају да ученици припреме ствари за школу:
свеске, уџбенике, прибор, дневнике за праксу и др. и да их редовно користе и
доносе када је то потребно за наставу.
• Сви наставници су упутили ученике на правила, усмераватју их ка активностима и
говоре им о својим и личним очекивањима током целе године и тиме помажи
ученицима да прихвате знатно веће обавезе и систематски рад
28. Октобар 2021. год.
Сви чланови Тима су били присутни. Констатовано је:
• Разредне старешине се труде да помогну ученицима да избалансрају своје обавезе
према школи и секцијама, као и спорту, прављењем различитих планова, анализом
слободног времена и на друге начине
• Све Разредне старешине су евидентирале ученике који станују самостално, у дому
ученика или код рођака и прате њихов рад, као и рад свих осталих ученика
одељења.
25. Новембар 2021. год.
Сви чланови Тима су били присутни. Констатовано је:
• Све активности које су планиране и реализоване су анализиране пред прво
тромесечје. Већина ученика се добро прилагодила школском животу.
• Нисмо приметили неке веће проблеме код остљивих група.
• Примећено је да поједнини ученоици се непримерено понашају у учионици: гурају
се међусобно, ударају, не поштују професоре: не устају, добацују професорима,
сачекују професоре седећи за катедром, на клупама или стојећи на вратима.
• Такође чекају час информатике на ходнику, а не у учионици.
30. Децембар 2021. год.
Сви чланови Тима су били присутни. Констатовано је:
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•
•

Све Разредне статршине обезбеђују помоћ родитељима ђака како да помогну и
обезбеде услове за успешан рад ученика.
Евидентиран је ученик који захтева посебну пажњу због изложености вербалом и
психилошком насиљу у одељењу. Сви наставници су упознати са овим проблемом
и воде рачина о истом.

Извештај за ову активност припремио
_________________________________
Марија Премовић, координатор тима
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Извештај o раду Тима за самовредновање
за прво полугодиште школске 2021/2022. године
У текућој школској години Тим за самовредновање чине
 Тијана Глигоријевић, проф.рачунарства и информатике, координатор тима
 Тања Бабејић, стручни сарадник, психолог
 Владимир Милосављевић, проф. енглеског језика
 Марија Премовић, проф. машинске групе предмета
 Никола Милосављевић, проф. саобраћајне групе предмета
 Никола Шојановић, проф. физичког васпитања
 Бранислав Стојановић, проф. математике
 Оливера Филиповић, проф. електро групе предмета
 Мирослав Станојевић, проф. саобраћајне групе предмета
 Ненад Радуловић, проф. саобраћајне групе предмета
 Снежана Миловановић, родитељ III4
 Ненад Ђорђевић, ученик IV1
Табела присуства састанцима:

Т. Глигоријевић
Т. Бабејић
В. Милосављевић
Н. Милосављевић
М. Премовић
Н. Шојановић
Б. Стојановић
О. Филиповић
М. Станојевић
Н. Радуловић

ПРВИ
+
+
+
+
+
+

ДРУГИ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ТРЕЋИ
+
+
+
+
+
на семинару

ЧЕТВРТИ
+
+
+
болесна
+
+
+
+
на заврршном
ауто школа

Динамика рада Тима за самовредновање:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
•

Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2020/2021. шк.годину.

•

Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.

•

Договорено је да се Тим прошири са још четири нова члана.

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
•

Два члана тима присуствовала часу математике као евалуатори, а затим је Тим
детаљно прошао кроз образац за евалуацију часа и дискутовао о сваком индикатору
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•

Додељен задатак да сваки члан тима посети неки час у улози евалуатора.

•

Тим предложио директору измену Оперативног плана наставника са предлогом да
се уведе колона Исходи

•

Направљен план посете састанака стручних већа са тачком „Консултације везано за
образац о посети часа (тумачење индикатора са обрасца).“

ЈАНУАР:
•
•
•

Сви састанци са стручним већима су одржани и сви наставници су прошли
консултације.
Договорена је динамика посете часова међу наставницима у оквиру својих
стручних већа
Усвојен образац за оперативног плана рада наставника са колоном «Исходи» који
ће се примењивати од марта месеца.

Полугодишњи извештај је састављен на основу следећих извора доказа :
➢ записника Тима за самовредновање;
➢ Извештај директора школе о посећеним часовима;
➢ Извештај стручног сарадника о посећеним часовима;
Од суштинског значаја је да се организација, реализација, праћење и вредновање наставе
заснивају на истим, јасно формулисаним, усаглашеним, и од свих учесника у образовању
прихваћеним стандардима. Примена стандарда омогућује да образовни рад буде ефикаснији
и квалитетнији, а вредновање резултата објективније и поузданије. Образовни стандарди
објективизују и стандардизују школско оцењивање знања. Школа, као установа образовања
и васпитања, треба да води рачуна о квалитету свог рада. Показатељи квалитета школе
зависе од многих фактора: од субјективних односа, стручности и наставног капацитета. Ови
фактори показују квалитет наставног процеса, односно како наставник у наставном процесу
делује, сарађује са ученицима, преноси знање, користи наставне методе у раду, развија код
ученика позитивну климу, доприноси повећању степена усвојености новог градива и
развија интересовање за предмет.
Због свега горе наведоног Тим се у првом полугодишту фокусирао на анализу и дискусију
са наставницима везано за образац за евалуацију часа који се примењује у школи, РМ1 ОБРАЗАЦ ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЧАСА.
Док је план да у току следећег полугодишта сваки наставник у школи буде у улози
евалуатора бар два пута и да бар једанпут буде посећен од стране колега.
Независно од тога у оквиру педагошко-инструктивног рада директор и психолог школе
редовно посећују часове наставника. Сваке недеље распоред посете наставницима се
објављује на свим огласним таблама наставника (зборница, ФБ).
У току првог полугодишта:
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Тим за
самовредновање
директор
психолог
Укупно

Број
посећених
часова
непосредне
наставе

Број
посећених
часова
наставе на
даљину

Број предатих
писаних
припрема за
час

Број писаних
припрема на
школском
универзалном
обрасцу

5

0

0

0

20
19
44

6
0
6

26
19
45

26
19
45

Детаљна анализа посете часова биће урађена у годишњем извештају.

Координатор Тима за самовредновање
Тијана Глигоријевић
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ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Август 2021. 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.
Први састанак је одржан 31.8.2021. године и присуствовали су сви чланови тима.

Септембар 2021. 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, ове
школске године. Већина ученика у школи није вакцинисана, што веома отежава матурске
екскурзије у иностранству. У школу ученици иду по моделу 1. и сваког петка се купе подаци
и броју заражених и одлучује каква ће бити настава од следеће недеље. Састанак је одржан
28.09.2021. године и састанку су присуствовали сви чланови Тима за излете и екскурзије.

Октобар 2021. године
У октобру месецу смо планирали организацију стручне посете Сајму књига
Због актуелне ситуације епидемије, Сајам књига није ни одржан а и школе
могућност да организују излете и екскурзије, јер је и даље на снази забрана.
одржан 26.10. 2021. године и састанку су присуствовали сви чланови Тима
екскурзије.

у Београду.
нису имале
Састанак је
за излете и
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Новембар 2021. 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 – ЗЛАТИБОР ПОЖАРЕВАЦ 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. Састанак је одржан 30.11.2021. године и састанку су
присуствовали сви чланови Тима за излете и екскурзије.
Децембар 2021. године
Децембар месец је завршетак првог полугодишта. Планиран је излет у Београд, посета
Наваку, националној возачкој академији и посета Музеју ваздухопловства за матуранте
саобраћајне струке. Због епидемиолошке ситуације, излет је отказан. Није реализован ни
један излет ни ниједна екскурзија. Састанак је одржан 28.12.2021. године и састанку су
присуствовали сви чланови Тима за излете и екскурзије.
Табела присуства чланова већа састанцима Тима за излете и екскурзије
Чланови

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Татјана
Ранђеловић

+

+

+

+

+

Милош
Бранковић

+

+

+

+

+

Бранислав
Стојановић

+

+

+

+

+

Иван
Филиповић

+

+

+

+

+

У Пожаревцу,
06.02.2022.

Председник тима за излете и екскурзије:
Татјана Ранђеловић
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Извештај тима за слободне и ваннаставне активности
ученика за прво полугодиште школске 2021/2022. године
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 и нереализованих активности у првом
полугодишту према плану за школску 2021/2022. годину.
Активности

Носиоци
Време
Да ли је
активности реализације реализовано?

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

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Септембар/
октобар
2021.

Извештај након
спроведене анкете

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Октобар
2021.

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Октобар
2021.

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности
и Ђачки
парламент

Октобар
2021.

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.

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Децембар
2021/Јануар
2022.

Разлог
нереализације

Не.

Анкетирање је
померено за
децембар, јер је
константно
одређени број
ученика и
наставника био
одсутан услед
заражавања
вирусом, па
резултати не би
били адекватни и
не би се
обухватили сви
ученици из свих
одељења.

Да.

/

Не.

Померено за друго
полугодиште, јер
ни секције нису
биле у потпуности
реализоване, због
одсуства ученика.
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Активности које су померене за децембар дате су у наредној табели.
Активности

Носиоци
активности

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

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Децембар
2021.

Извештај након
спроведене анкете

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Јануар 2022.

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

Време
Да ли је
реализације реализовано?

Да.

Разлог
нереализације

/

Јануар 2022.

Извештај о резултатима анкете o избору ваннаставних активности приложен је у склопу
овог документа.
Током првог полугодишта, Тим за слободне и ваннаставне активности је комуникацију
остваривао у континуитету, без састанака уживо, путем фејсбук и вибер групе, где су сви
чланови подједнако учествовали у дискусији и раду. Велика пауза је направљена у октобру
и новембру, јер су координатор и један члан тима били на боловању, што је између осталог
и један од разлога за нереализацију појединих активности у планом предвиђеном року.

Тим за ваннаставне и слободне активности
Координатор тима: Јелена Ружић
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Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број:
Датум: 17.1.2022.
Пожаревац

Резултати анкете о избору слободних и ваннаставних
активности ученика за школску 2021/2022. године
Чланови Тима за слободне и ваннаставне активности (у даљем тексту Тим) су анкетирање
ученика извршили у децембру 2021. године, путем онлајн анкете. У оквиру онлајн упитника
било је потребно уписати име, презиме, разред и одељење и сваки ученик се могао само
једном определити, али су имали могућност вишеструког избора понуђених слободних и
ваннаставних активности. Тим је понудио оне слободне и ваннаставне активности за које
се током претходних школских година показала велика заинтересованост и које су заиста
реализоване у претходним школским годинама.
Анкету је попунило 138 ученика, а резултати су дати на следећем графику:

График: Процентуална расподела и број ученика у зависности од изабранијх слободних и
ваннаставних активности

На основу графика 1 се може закључити да су се анкетирани ученици у већем броју (73
ученика, 52,9%) определили за учешће у некој од понуђених активности, а тачна расподела
је следећа:
•
•

спортска секција 43 ученика, тј. 31,2%,
саобраћајну секција 17 ученика (12.3%),
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•
•
•
•
•
•
•
•

фолклор 11 ученика (8%),
драмска секција 10 ученика (7,2%),
ликовна секција 9 ученика (6,5%),
секција енглеског језика 7 ученика (5,1%),
музичка секција и хор по 6 ученика (по 4,3%),
рецитаторска и електро секција по 5 ученика (по 3,6%),
новинарска и информатичка секција по 4 ученика (по 2,9%),
ритмичку секцију није изабрао ниједан ученик.

Преостали број ученика, 65 (47,1%) изјаснили су се да не желе да учествују у слободним и
ваннаставним активностима.
Изабране секције за сваког ученика који је попуњавао упитник биће дате у табели, како би
вође изабраних секција могле да оформе групе.
Тим за ваннаставне и слободне активности
Координатор тима: Јелена Ружић
_________________________________
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.

Име и презиме
наставника:

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

Назив активности

Датум одржавања
активности

Приредба за Дан школе
Политехничка школа је прославила свој 31.
рођендан, а тим поводом је отворена Свечана
дворана Политехничке школе (реновирана сала
некадашњег биоскопа Култура).
У оквиру свечане академије присутнима су се
обратили директор школе, Дарко Радовановић,
председник Скупштине Пожаревца, Предраг
Мијатовић и просветни саветник, Драшко Грујић,
а наступали су ученици Политехничке школе
Петар Белић и Милена Стојановић, глумац
Народног позоришта из Београда, Зоран Ћосић и
симфонијски оркестар Гвардија.

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

5.10.2021.

није одржана
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Вече Енглеског језика

није одржана

Извођење представе у оквиру свечаности доделе
новогодишњих пакетића
•

Представа за децу "МИШ МАУС КУЋА ХАУС
ИЛИТИ МАЧАК У ЧИЗМАМА"

27.12.2021.

Обележавање школске славе – Св. Сава.
Савиндан је ове године обележен резањем колача
у школи без пригодног културно-уметничког
програма.
Програм је припреман (хор, фолклор и рецитал),
међутим због епидемиолошке ситуације донета је
одлука да се програм изведе, сними и објави на
јутјуб каналу наше школе кад се за то стекну
услови.

27.1.2022.

Припрема ученика за Књижевну олимпијаду и
учешће

одржана, децембар
и јануар 2021.

На општинском такмичењу из књижевности,
ученица 1. разреда Политехничке школе, Милена
Стојановић, пласирала се на окружно такмичење.
Честитамо Милени и наставници Даници
Максимовић на постигнутом успеху и желимо им
да понове успех и на наредном нивоу такмичења.

12.2.2022.

У току првог полугодишта одржана су три састанка. Два у септембру и један у децембру.
Састанци су се тицали договора и организације Дана школе и школске славе. Сви чланови
тима били су присутни или су учествовали у договору питем вибер групе.
Координатор Тима за културне активности
Јелена Стевић
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА

Извештај o раду секције eнглеског језика у првом полугодишту школске
2021/2022. године

Наставници: Маја Кондић, Ивана Вујчић, Владимир Милосављевић, Ивана Стевановић
Учесници: Тамара Ковачевић, Никола Спасојевић, Јанко Спасић, Никола Миловановић,
Игор Падурјан
Циљ секције је да међу ученицима промовише енглески језик, окупи талентоване и
заинтересоване ученике, а они кроз разне видове ангажовања могу исказати свој таленат,
проширити своја знања и проверавати себе чак и на међународним такмичењима.
Међутим, због актуелне ситуације са корона вирусом, и због примене препоручених
епидемиолошких мера, нисмо били у могућности да организујемо све активности које је
Секција планирала за ову школску годину, али су неке накнадно спроведене.
У септембру месецу смо били обавештени о организовању онлајн пројекта под
покровитељством америчке амбасаде “Fostering a Better Understanding of the US”, где је било
потребно саставити тим од 4 ученика из различитих разреда, који ће присуствовати и
учествовати на 10 онлајн модула током новембра и децембра, а на којима ће се говорити о
различитим аспектима америчке културе, традиције и разоноде на енглеском језику, и затим
тимски састављати питања из модула који су испратили, а која ће бити употребљена на
финалном квизу. Тим је испрва био у саставу Никола Спасојевић, Тамара Ковачевић, Игор
Падурјан и Јанко Спасић, а након два модула Игора Падурјана је због немогућности да
прати предавања заменио Никола Миловановић. Ученици су радили од 1.11-3.12.2021., а
финални квиз је био 7.12. у библиотеци школе. Показали су велику заинтересованост и
ангажовање за овакву врсту рада.
Секција је у новембру одржала аудицију за краћу новогодишњу представу на
енглеском језику. Међутим, због поновних епидемиолошких проблема и неизвесности око
трајања првог полугодишта, од те представе се одустало.
Једина активност са којом су ученици били упознати у децембру месецу је
одржавање „10th Annual English Language Olympiad“, такође позната као HIPPO такмичење,
која окупља ученике свих разреда средње школе. Прелиминарна рунда овог такмичења је
планирана за 11.3. или 12.3.2022. године. Школа се и ове године пријавила као тест центар,
тако да ће ученици наше школе имати прилику да полажу тај тест у просторијама наше
школе.
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У јануару су ученици почели да се пријављују за ово такмичење, а с обзиром да је
пријава учесника померена до 25.2.2022., има још времена да се заинтересовани ученици
пријаве.
Пошто бројне активности из оправданих разлога нису могле бити реализоване,
остаје нада да ћемо моћи наредне школске године да их спроведемо у дело.

КООРДИНАТОР СЕКЦИЈЕ
Маја Кондић, проф. енг. јез.
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Извештај o раду драмске секције у првом полугодишту школске
2021/2022. године
План активности за прво полугодиште и њихова реализација:
Активност
1.

Припрема Дана
школе

Учешће на
Фестивалу
стваралаштва
2.
младих у оквиру
Београдског сајма
књига
Представа приликом
свечаности доделе
новогодишњих
3. пакетића деци
запослених у
Политехнишкој
школи.
4.

Савиндан – школска
слава

Носиоци
активности
чланови
Тима за
КЈДШ

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

5.10.2021.

активност
је реализована

чланови
Тима за
КЈДШ

октобар
2021.

активност
није
реализована

Чланови
Омладинског
позоришта
при Центру
за културу
Пожаревац

децембар
2021.

активност
је реализована

27.1.2022.

активност
није
реализована

чланови
Тима за
КЈДШ

Разлог
нереализације

епидемиолошка
ситуација

епидемиолошка
ситуација

Вође секције:
Тања Бабејић
Ивана Вујчић
Јелена Стевић
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Полугодишњи извештај о раду ритмичке секције у школској
2021/2022. години

Активности
Идентификовање
ученика који
1 желе да се
прикључе
ритмичкој
секцији
Учешће у
организацији
2 приредбе
поводом Дана
школе
Учешће у
3 организацији
приредбе
поводом прославе
Св. Саве

Носиоци
Време
активно
реализације
сти

Ивана
Вујчић,
чланови
секције

Да ли је
реализовано?

Разлог нереализације

Прво
полугодишт
е

Реализована
активност

Септембар/о
ктобар 2021.

Нереализована
активност

Епидемиолошка ситуација
(није било класичне
приредбе)

Делимично
реализовано

Секција је припремила
фолклорну тачку, али
приредба није одржана
због епидемиолошке
ситуације.

Децембар
2021 –
јануар 2022.

Наставник: Ивана Вујчић
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Извештај o раду музичке секције у првом полугодишту школске
2021/2022. године
План активности за прво полугодиште и њихова реализација:
Носиоци
активности

Време
реализациј
е

Да ли је
реализовано?

Припрема Дана
1.
школе

Владимир
Милосављевић
Јелена Стевић

5.10.2021.

активност
је реализована

Учешће на
Фестивалу
стваралаштва
2.
младих у оквиру
Београдског сајма
књига

Владимир
Милосављевић
Јелена Стевић

октобар
2021.

активност
није
реализована

Вече енглеског
3.
језика

Владимир
Милосављевић
Јелена Стевић

децембар
2021.

Јелена Стевић

27.1.2022.

Активност

4.

Савиндан –
школска слава

активност
није
реализована
активност
није
реализована

Разлог
нереализације

епидемиолошка
ситуација

епидемиолошка
ситуација
епидемиолошка
ситуација

Вође секције:
Владимир Милосављевић
Јелена Стевић

112

Извештај o раду саобраћајне секције у првом
полугодишту школске 2021/2022. године
Саобраћајну секцију чине:
-

Јелена Ружић – наставник саобраћајне групе предмета, координатор
Мирослав Станојевић – наставник саобраћајне групе предмета;
Милена Миленковић – наставник саобраћајне групе предмета;
Ивана Стокић – наставник саобраћајне групе предмета;
уз стручну помоћ осталих чланова саобраћајног стручног већа.
Активности

Носиоци
активности

Обележавање европског дана без
смрти на путевима – Project
EDWARD (European Day Without
A Road Death)

Саобраћајна
секција уз
подршку неке од
организација
које се баве
безбедношћу
саобраћаја

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог нереализације

Септембар
2021.

Не.

Није била остварена
сарадња са локалним
Саветом који је увек
носилац таквих
активности, а ученици
су тек кренула са
наставом и није био
формиран тим који би
се бавио овом темом.

„Дан сећања на жртве
саобраћајних незгода“

Саобраћајна
секција уз
подршку неке од
организација
које се баве
безбедношћу
саобраћаја

Октобар/
новембар
2021.

Не.

Наставници који су
координатори секције
су били на боловању.

Вршњачка едукација из области
безбедности саобраћаја

Тим за
вршњачку
едукацију
саобраћајне
секције, Савет за
безбедност
саобраћаја града
Пожаревца

Почетак:
Октобар/
Новембар
2021.
Завршетак:
Април/мај
2022.

Не.

Почетак припремних
активности је одложен,
јер је и анкетирање
ученика за секције
каснило, с обзиром на
велики број наставника
и ученика који су
одсуствовали због
болести (COVID19)

Објављивање фото и видео
материјала на фејсбук и
инстаграм профилима секције

Саобраћајна
секција и Тим за
вршњачку
едукацију
саобраћајне
секције

Током целе
школске
године

Да.

Секција није спровела ниједну активност у сарадњи са локалним Саветом за безбедност
саобраћаја, као ни са Агенцијом за безбедност саобраћаја, услед отежаних услова
координације због великог броја заражених корона вирусом.
Координатор секције:
Јелена Ружић
113

