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ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
На основу члана 62 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС
бр. 88/17) урађен је Годишњи план рада Политехничке школе. Разматран је и анализиран
на седницама Ученичког парламента, Наставничког већа (14.09.2020), Савета родитеља
(15.09.2020.), а разматран, анализиран и усвојен на седници Школског одбора, дана
15.09.2020. године.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
обухвата следеће сегменте:
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
КАДРОВСКИ УСЛОВИ
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
- Извештај о раду Наставничког већа
- Извештај о раду Одељењских већа
- Извештај о раду стручних већа за области предмета
- Извештај о раду стручних актива
- Извештај о раду Педагошког колегијума
- Извештај о раду психолога школе
6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
- Извештај о раду Школског одбора
- Извештај о раду директора школе
- Извештај о раду секретара школе
- Извештај о раду Савета родитеља
- Извештај о раду Ученичког парламента
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
8. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
9. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА
10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 14. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Председник Школског одобра
_________________________
мр Драган Вељковић
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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Tоком шк. 2019/2020. год. у школи су предузете мере за побољшање
материјално-техничких услова рада школе.
Све учионице, кабинети за стручне предмете електро и саобраћајне струке
као и радионице за извођење практичне наставе, фискултурна сала, свлачионице
за ученике, кабинет за професоре физичког васпитања, зборница, и све остале
пратеће просторије за административно-техничко особље су очишћене, орибане
и спремне у здравствено-хигијенском контексту, за почетак рада у новој школској
години. Учионице и ученички ходници су окречени.
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Кадровски услови током 2019/2020. год. потпуно су пратили Годишњи план рада
школе.
У школи је радио следећи број радника:
-1 директор,
-1 секретар,
-1 обрачунски радник,
-1 административно-финансијски радник
-42 наставника теоријске и практичне наставе,
-5 сарадника у практичној настави (инструктори вожње),
-1 спољни сарадник (вероучитељ),
-2 стручна сарадника (психолог и библиотекар),
-5 хигијеничарки,
-1 домар.
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3. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
На следећој табели дат је преглед кретања бројног стања ученика:
Уписано на
почетку године

Уписано у
току године

477

12

Исписано
ученика

Искључено
ученика

21

Свега ученика
на крају шк.
године

2

466

Просечан број ученика по одељењу је 27.

4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
4.1. Резултати ученика у редовној настави
На следећој табели дат је приказ општег успеха ученика по разредима на
крају другог полугођа шк. 2019/2020. год, усвојен на седници Наставничког већа
дана 22.6.2020.год.
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВР.
ДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)

ДОВОЉНИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

СА 1 СЛ.
ОЦЕНОМ
(%)

СА 2 СЛ.
ОЦЕНЕ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

СВЕГА
НЕДОВОЉНИХ
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

I

140

14
(10,00)

69
(49,28)

37
(26,43)

5
(3,57)

125
(89,29)

6
(4,28)

3
(2,14)

5
(3,57)

14
(12,84)

1
(0,71)

II

137

11
(8,03)

53
(38,68)

60
(43,79)

5
(3,65)

129
(94,16)

2
(1,45)

1
(0,73)

1
(0,73)

4
(2,92)

4
(2,92)

III

61

5
(8,20)

23
(37,77)

28
(45,90)

3
(4,92)

59
(96,72)

1
(1,64)

/

/

1
(1,64)

1
(1,64)



338

30
(8,88)

145
(37,37)

125
(36,98)

13
(3,85)

313
(92,60)

9
(2,66)

4
(1,18)

6
(1,77)

19
(5,62)

6
(1,77)

На следећој табели дат је приказ општег успеха ученика завршних разреда
на крају другог полугођа школске 2019/2020. године, усвојен на седници
Наставничког већа дана 1.6.2020. год.
РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВР.
ДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)

ДОВОЉНИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

СА 1 СЛ.
ОЦЕНОМ
(%)

СА 2 СЛ.
ОЦЕНЕ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

СВЕГА
НЕДОВОЉНИХ
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

III

76

6
(7,89)

13
(17,10)

51
(67,11)

2
(2,63)

72
(94,74)

3
(3,95)

1
(1,32)

/

4
(5,26)

/

IV

55

9
(16,36)

19
(35,55)

27
(49,10)

/

55
(100)

/

/

/

/

/
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131

15
(11,45)

32
(24,43)

78
(59,54)

2
(1,53)

127
(96,95)

3
(2,29)

1
(0,76)

/

4
(3,05)

/

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

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧНИ
(%)

ВРЛОДОБРИ
(%)

ДОБРИ
(%)



466

45
(9,66)

177
209
(37,98) (44,85)

ДОВОЉНИ
(%)

СВЕГА
ПОЗИТИВНИХ
(%)

ПОНАВЉА
РАЗРЕД
(%)

НЕОЦЕЊЕНИХ
(%)

22
(4,72)

453
(97,21)

13
(2,79)

/

4.2. Резултати ученика на смотрама и такмичењима
Ученици су у шк. 2019/2020. години радили у рецитаторској и драмској
секцији, као и хору, и учествовали у приредбама за Дан школе и Дан Св. Саве. У
октобру 2019. године чланови драмске секције учествовали су на Фестивалу
стваралаштва младих на Међународном сајму књига у Београду.
Ученици су учествовали на КGL Contest такмичењу и Међународној
оломпијади из енглеског језика, као и на Књижевној олимпијади, али нису
постигли значајне резултате.
Због ванредног стања условљеног пандемијом корона вируса, нису
одржавана такмичења планирана календаром МПНТР РС ни на једном нивоу.
4.3. Дипломе, награде, похвале
ПРЕГЛЕД БРОЈА ПОХВАЛА ЗА ШК.2019/2020.ГОД.
РАЗЛОГ ПОХВАЛЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОДЛИЧАН УСПЕХ И ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ

45

ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ

40

УЧЕШЋЕ У КУЛТУРНОЈ И ЈАВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ

37

УЧЕШЋЕ У ПРИПРЕМАМА ЗА РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА ИЗ
САОБРАЋАЈА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

16

ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11

УЧЕШЋЕ НА 8. МЕЂУНАРОДНОЈ ОЛИМПИЈАДИ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА „HIPPO“

8

УЧЕШЋЕ НА „КЊИЖЕВНОЈ ОЛИМПИЈАДИ“

7

УЧЕШЋЕ НА KGL COMPETITION ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

4

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ НА САЈМУ УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА

3

ВОЛОНТЕРКИ РАД У ЦРВЕНОМ КРСТУ

2
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НЕИЗОСТАЈАЊЕ ИЗ ШКОЛЕ

1
УКУПНО

175

Сви ученици који су постигли одличан успех награђени су књигама. Књиге
су добили и најбољи ученици у генерацији.
Носилац дипломе „Вук Караџић“ је Илија Поповић из одељења IV2.
УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
техничар друмског
саобраћаја
електромеханичар за
термичке и расхладне
уређаје

Илија Поповић
Јован Јовановић
Јован Пауновић
Мики Маринковић
Филип Илић

ученик генерације
најбољи ученици
електро-струке

возач моторних возила

најбољи ученици
саобраћајне струке у
трећем степену

техничар друмског
саобраћаја

спортиста генерације

Урош Убипарип

4.4 Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера
Током школске 2019/2020. године спроведена су 33 васпитно–дисциплинска
поступка са 27 ученика.
Број изречених васпитно-дисциплинских мера:
-укор директора 19,
-укор наставничког већа 12,
-искључење из школе 2.
Један ученик над којим је спроведен ВДП се исписао из школе.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА НА КРАЈУ ШК.2019/2020.ГОД.
РАЗРЕД

ПРИМЕРНО
(5)

ВРЛОДОБРО
(4)

ДОБРО
(3)

ДОВОЉНО
(2)

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
(1)

I
II
III
IV
Σ

109
110
113
52
384

13
9
11
3
36

12
7
10
/
29

5
3
2
/
10

1
8
1
/
10

Просечна оцена из владања је 4,65.
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5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
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5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће је у школској 2019/2020. години одржало 16. седница. На свим
седницама је присуствовао довољан број наставника за одржавање седница и доношење
одлука о чему постоји прецизна евиденција у записницима са ових седница, као и код
директора школе. Чланови Наставничког већа потписивањем на свакој седници
потврђују своје присуство, а евиденцију о присуству чува директор школе.
Све одлуке Наставничког већа доношене су једногласно. У наставку извештаја је
дат преглед одржаних седница по месецима са дневним редом.
Услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом КОВИД-19, 9, 13. и 14.
седница Наставничког већа су одржане на даљину путем ЗУМ апликације.
СЕПТЕМБАР 2019.
1. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (12.09.2019.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са XV седнице Наставничког већа.
2. Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019. години.
3. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину.
4. Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019. годину.
5. Разматрање Плана рада директора за школску 2019/2020.годину.
6. Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2019/2020. години.
7. Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину.
8. Разматрање Извештаја о самовредновању.
9. Примена Закона о заштити података о личности.
10. Усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020. годину.
11. Избор новог члана Тима за праћење и израду пројеката.
12. Планирање прославе Дана школе.
13. Молбе ученика.
14. Разно.
ОКТОБАР 2019.
2. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (02.10.2019.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са I седнице Наставничког већа.
2. Договор око прослaве Дана школе.
3. Извештај са матурантске екскурзије.
4. Избор релације за екскурзију ученика I, II и III разреда.
5. Права и обавезе ученика и запослених.
6. Педагошко-инструктивни рад директора и стручног сарадника.
7. Молбе ученика.
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8. Разно.
НОВЕМБАР 2019.
3. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (5.11.2019.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са II седнице Наставничког већа.
2. Награда поводом Дана просветних радника.
3. Педагошко-инструктивни рад директора и стручног сарадника.
4. Васпитно дисциплинске мере.
5. Молбе ученика.
6. Оснивање ученичке задруге у Политехничкој школи.
7. Разно.
4. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (19.11.2019.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа.
2. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду у школској
2019/2020. години.
3. Васпитно дисциплинске мере.
4. Молбе ученика.
5. Разно.
ДЕЦЕМБАР 2019.
5. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (27.12.2019.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са III редовне седнице Наставничког већа.
2. Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду у школској
2019/2020. години.
3. Васпитно дисциплинске мере.
4. Молбе ученика.
5. Разно.
ЈАНУАР 2020.
6. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (07.01.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са V редовне седнице Наставничког већа.
2. Договор о прослави Дана Светог Саве.
3. Новости из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Закључивање оцена (датум седнице за полугодиште)
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- Сређивање дневника – ванредна инспекција
- Екстерна евалуација
- Прекид забране запошљавања
- План уписа
- Измене у организацији мале матуре
- Нови правилници о извођењу завршних и матурских испита
- Увођење једносменског рада
4. Васпитно дисциплинске мере.
5. Молбе ученика.
6. Разно.
7. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (30.01.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са VI седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика на првом полугодишту школске 2019/2020. године.
3. Обавезе запослених током зимског распуста.
4. План активности у другом полугодишту школске 2019/2020. године.
5. Васпитно дисциплинске мере.
6. Молбе ученика.
7. Разно.
ФЕБРУАР 2020.
8. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (25.02.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са IV редовне седнице Наставничког већа.
2. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2019/2020.
години
3. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску
2019/2020. годину.
4. Разматрање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2019/2020. години.
5. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2019/2020.
Години.
6. Разматрање полугодишњег Извештаја о раду Тима за самовредновање у школској
2019/2020. години.
7. Усвајање Плана надокнаде часова који нису одржани услед продужетка зимског
распуста.
8. Информације о Плану уписа за школску 2020/2021. годину.
9. Молбе ученика.
10. Разно.

АПРИЛ 2020.
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9. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (22.04.2019.)
Дневни ред:
1. Усвајање тема и питања за матурске и завршне испите.
2. Анализа рада школе током ванредног стања и реализације наставе на даљину у
периоду од 17. марта до 16. априла 2020. године.
3. Разно.
МАЈ 2020.
10. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (26.05.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са IХ редовне седнице Наставничког већа.
2. Извештај о реализацији ЕРАЗМУС+ пројекта.
3. Организација наставних активности и разматрање Плана рада школе од 1. јуна
2020. године до завршетка школске године.
4. Формирање испитног одбора и комисија за завршни/матурски испит, изборне
предмете и поправне испите.
5. Усвајање термина припремне наставе за разредне и поправне испите и датуме
одржавања разредних и поправних испита.
6. Усвајање термина доделе сведочанстава и диплома.
7. Утврђивање потреба за надокнадом часова (радним суботама) до краја школске
године.
8. Похвале и награде ученика завршних разреда.
9. Избор ученика генерације, најбољих ученика у трогодишњем образовању и
спортисте генерације.
10. Промотивна кампања школе за упис ученика у први разред.
11. Молбе ученика.
12. Разно.

ЈУН 2020.
11. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (01.06.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са X редовне седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Усвајање успеха ученика завршних разреда за школску 2019/2020. годину.
4. Усвајање термина полагања завршних и матурских испита за подручја рада
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и САОБРАЋАЈ.
5. Усвајање термина доделе сведочанстава и диплома.
6. Похвале и награде ученика.
7. Избор ученика генерације, најбољих ученика у трећем степену и спортисте генерације.
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8. Утврђивање термина за поправљање оцена ученика I, II и III разреда (предметни
наставници треба да припреме број ученика који треба да дођу на усмено
испитивање).
9. Молбе ученика.
10. Разно.
12. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (15.06.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са X редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика по завршетку разредних и поправних испита у јунском року.
3. Усвајање успеха ученика по завршетку завршних и матурских испита у јунском
року.
4. Васпитно дисциплинске мере.
5. Молбе ученика.
6. Разно.
13. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (22.06.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХII седнице Наставничког већа.
2. Васпитно дисциплинске мере.
3. Усвајање успеха ученика по завршетку другог полугодишта школске 2019/2020.
године.
4. Похвале и награде ученика.
5. Утврђивање термина за доделу сведочанстава.
6. Утврђивање термина разредних и поправних испита и припремне наставе за исте
(потребно је да предметни наставници који имају ученике за разредне и поправне
испите усагласе термине са одељенским старешинама и предлоге ми пошаљу на
мејл најкасније у понедељак 22.6.2020. до 9 часова).
7. Обавезе запослених до одласка на годишњи одмор.
8. Молбе ученика.
9. Разно.
ЈУЛ 2020.
14. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (03.07.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХIII седнице Наставничког већа.
2. Формирање комисија за упис ученика у први разред за школску 2020/2021. годину.
3. Подела предмета на наставнике за школску 2020/2021. годину.
4. Одељенске старешине за школску 2020/2021. годину.
5. Разно.

АВГУСТ 2020.
15. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (20.08.2020.)
Дневни ред:
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1. Усвајање записника са ХIV редовне седнице Наставничког већа.
2. Информација о упису ученика за школску 2020/2021. годину.
3. План рада и обавезе запослених до 31.08.2020.
4. Упознавање са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе
непосредним путем и путем учења на даљину у школској 2020/2021. години.
5. Упознавање са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне
и средње школе.
6. Давање предлога за организовање и остваривање наставе у школској 2020/2021.
години.
7. Молбе ученика.
8. Разно.
16. РЕДОВНА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (31.08.2020.)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са ХV редовне седнице Наставничког већа.
2. Усвајање успеха ученика после полагања поправних испита у августовском року
школске 2019/2020. године.
3. Усвајање успеха ученика на завршним испитима за школску 2019/2020. годину.
4. Усвајање распореда часова за школску 2020/2021. годину.
5. Усвајање распореда дежурства наставника за школску 2020/2021. годину.
6. Усвајање комисија за ванредне ученике за школску 2020/2021. годину.
7. Састав тимова за школску 2020/2021. годину.
8. Молбе ученика.

5.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА
9. Разно.
Одељенска већа чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници.
Одељењска већа свих одељења одржала су најмање 4 седнице, са дневним редом
о усвајању успеха ученика на класификационим периодима, извештајима о појачаном
васпитном раду, предлозима за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера,
као и о предлозима за похвале и награде ученицима. Осим тога Одељенска већа су се по
потреби састајала када је за тиме било потребе. Седницама Одељенских већа су осим
предметних наставника присуствовали директор школе и стручни сарадник.
О свим одржаним седницама Одељењских већа постоје записници у Књигама
евиденције сваког одељења.
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5.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА
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5.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА САОБРАЋАЈНЕ И
МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Чланови стручног већа саобраћајне групе предмета су следећи наставници: Динић
Анита, Стевић Владислава, Јовић Владета, Миленковић Јелена, Станојевић Мирослав,
Тасић Горан, Јовић Злата, Милосављевић Никола, Пантић Марко, Пауновић Влада и
Добросављевић Љупка.
Чланови стручног већа машинске групе предмета су Премовић Марија и Богдановић
Драган.
Остали чланови су: наставници практичне наставе Ђорђевић Драган, Милановић Ненад,
Пајић Драгана, Мартиновић Горан, Дејан Антић и Стојадиновић Дејан, наставници
саобраћајне психологије Голубовић Марина и Бабејић Тања.
Током школске године, наставник саобраћајне групе предмета, Анита Динић, прекинула
је свој радни однос, а након тога је ангажована Јасмина Младеновић, као нови члан
саобраћајног стручног већа.
У табели 1 дат је преглед реализованих активности у првом полугодишту према плану
за школску 2019/2020. годину.
Табела 1: Преглед реализованих и нереализованих активности стручног већа према
плану за прво полугодиште школске 2019/2020. године
Активности
✓

Усвајање плана рада за
наредну школску годину

✓

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

✓

✓



Носиоци
активности

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

Септембар
2019.

Да.

/

Да.

/

Не.

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

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

Посета националној
возачкој академији –
НАВАК.

Наставници
саобраћајне
групе
предмета

Октобар
2019.

18

Политехничка школа, Пожаревац
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

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

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

Новембар
2019.

Да.

/

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

Децембар
2019.

Да.

/

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

Јануар 2020.

Да.

/

На првој седници већа су једногласно усвојени извештај о раду већа у претходној
школској години и план рада за наредну школску годину. Сачињен је план извођења
блок наставе. Формиране су комисије и одређени термини полагања ванредних и
специјалистичких испита. За председника Стручног већа саобраћајне и машинске групе
предмета изабрана је Јелена Миленковић.
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На другој седници једногласно је усвојен план рада актива за школску 2019/2020.
годину. Такође су усвојени предлози комисија за ванредне и специјалистичке, а затим
су одређени и термини за полагање теоријског дела возачког испита Б и Ц категорије.
На трећој седници је договорено да ће се у оквиру Дана школе председнику стручног
већа саобраћајне и машинске групе предмета уручити „Похвала за постигнуте изузетне
резултате на Републичком такмичењу саобраћајних школа Републике Србије“, у име
свих наставника и инструктора који су учествовали у припреми ученика, као и да ће за
добитника награде за Дан просветних радника у име стручног већа саобраћајне и
машинске групе предмета бити предложен наставник Владета Јовић. Такође је
константовано да се због немогућности усклађивања термина са НАВАК-ом одустане
од посете њима.
На четвртој седници анализиран је успех ученика на крају првог класификационог
периода и сачињен је план допунске наставе у циљу побољшања успеха ученика.
Договорено је да ће припрему ученика за Републичко такмичење које се одржава у Нишу
2020. године вршити следећи наставници: Мирослав Станојевић, Никола
Милосављевић, Злата Јовић и Марко Пантић, уз стручну помоћ осталих чланова
стручног већа саобраћајне групе предмета. Ученицима четвртог и трећег разреда ће бити
подељен материјал за припрему такмичења и одлучено је да се на почетку другог
полугодишта обави тестирање и избор ученика који ће представљати нашу школу на
такмичењу. Такође је договорено да ће председник стручног већа бити задужен за
праћење евентуалних измена Правилника Републичког такмичења саобраћајних школа
Србије. Веће је на крају информисано о томе да се пилотирање завршног испита за
одабране стручне профиле у трајању од 3 године које одређује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја одлаже за наредну школску годину, као што је и директор
саопштио на седници наставничког већа.
На петој седници су наставници који су задужени за припрему ученика за Републичко
такмичење у кратким цртама саопштили како теку почетне припреме теоријског дела
такмичења, а затим је договорено да се ученици четвртог разреда изјасне код професора
Мирослава Станојевића о предметима које желе да полажу на матурском испиту, а да се
на основу тога саставе теме и питања за полагање матурских испита и сачине испитне
комисије. Такође дат је предлог како да се осавремени и побољша реализација практичне
наставе у саобраћајној струци. Предлог да план уписа остане исти као и претходних
година једногласно је усвојен.
На шестој седници констатовано је да је стручно веће у претходном периоду реализовало
већи део својих планираних активности, а затим је анализиран успех из предмета
саобраћајне и машинске струке, као и ефекти одржавања допунске наставе, уз предлог
мера за побољшање истих. Такође је коментарисана примена закона о средњем
образовању и васпитању и увођење полагања државне матуре за генерацију ученика која
је средњу школу уписала 2017. године. Председник стручног већа је члановима
представио нове правилнике о завршним и матурским испитима за возаче моторних
возила и техничаре друмског саобраћаја.
У табели 2 дат је преглед реализованих и нереализованих активности у другом
полугодишту према плану за школску 2019/2020. годину.
Табела 2: Преглед реализованих и нереализованих активности стручног већа према
плану за друго полугодиште школске 2019/2020. Године
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Активности










✓







✓

припрема ученика
образовног профила
возач моторних возила
за полагање завршног
испита;
анализа резултата
првог пробног
тестирања у пилот
пројекту у оквиру
државне матуре;
припрема ученика
образовног профила
техничар друмског
саобраћаја за полагање
матурског испита;
припрема ученика за
учешће на
Републичком
такмичењу
саобраћајних школа
(практични део);
посета сајму
аутомобила –
организована посета
ученика и професора.
формирање комисија за
полагање матурских и
завршних испита
ученика;
учешће на
Републичком
такмичењу
саобраћајних школа
Србије;
анализа остварених
резултата на
Републичком
такмичењу
саобраћајних школа
Србије
посета музеју Николе
Тесле и ГСП-у –
организована посета
ученика и професора.

извлачење тема за
завршни испит;

Носиоци
активности

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

Наставници
саобраћајне
групе
предмета

Наставници
саобраћајне

Време
реализације

Март 2020.

Да ли је
реализовано
?

Разлог нереализације

Не.

Услед проглашења
пандемије због ширења
вируса COVID19,
односно због
проглашења ванредног
стања на нивоу
Републике Србије,
активности планиране
за март, а које су се
односиле на припрему
ученика за Републичко
такмичење и посету
сајму аутомобила,
отказане су у
потпуности.
Активности везане за
припрему ученика за
полагање завршног и
матурског испита нису
реализоване, јер је тај
пројекат државне
матуре обустављен од
стране МПНТР.

Да (на оnline
састанку
стручног
већа).

/

Не.

Услед проглашења
пандемије због ширења
вируса COVID19,
односно због
проглашења ванредног
стања на нивоу
Републике Србије,
Републичко такмичење
саобраћајних школа је
отказано.

Не.

Услед проглашења
пандемије због ширења
вируса COVID19,
односно због
проглашења ванредног
стања на нивоу
Републике Србије
овакав вид активности
није било могуће
реализовати.

Да. Ученици
су теме

/

Април 2020.

Мај 2020.
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✓

прављење распореда
полагања матурског и
завршног испита;



припрема државне
матуре за генерацију
ученика која је средњу
школу уписала 2017.
године.
полагање матурског и
завршног испита
реализација првог
завршног испита у
оквиру државне
матуре;
анализа резултата
матурског и завршног
испита;
анализа рада стручног
већа саобраћајне и
машинске струке у
току школске
2019/2020. године;
сачињавање предлога
уџбеника за наредну
школску годину
сачињавање предлога
расподеле предмета
саобраћајне и
машинске струке за
наредну школску
годину.
усвајање извештаја о
раду у претходној
школској години;
сачињавање плана рада
стручног већа за
наредну школску
годину;
сачињавање плана блок
наставе;
избор председника
Стручног већа за шк.
2020/2021. годину;
формирање комисија и
одређивање термина
полагања ванредних
испита за шк.
2020/2021. годину;
формирање комисија и
одређивање термина за

✓


✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

и машинске
групе
предмета

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

Наставници
саобраћајне
и машинске
групе
предмета

бирали путем
google
учионице, с
обзиром да је
настава
одржавана на
даљину.
Распоред је
усвојен на
online
седници.
Не.

МПНТР је обуставило
овај пројекат.

Да.

/

Не.

МПНТР је обуставило
овај пројекат.

Јун 2020.
Да.

Август 2020.

Да.

/

/
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полагање
специјалистичких
испита за шк.
2020/2021. годину.

На седмој (онлајн) седници већа, која је реализована путем „viber“ групе услед увођења
ванредног стања у Републици Србији због пандемије изазване ширењем вируса
COVID19, члановима је представљен план за нови начин реализације наставе, након чега
су сви чланови већа преузели на себе задатке израде оперативних недељних планова за
своје предмете. Заједница саобраћајних школа Србије је отказала одржавање
Републичког такмичења, а обустављена је и практична обука за полагање возачког
испита Б и Ц категорије. Услед новонастале ситуације, чланови већа су констатовали да
се и посета сајму аутомобила отказује.
Чланови већа су се усагласили да ће се све наредне активности и евентуални проблеми
током наставе на даљину, решавати у континуитету, путем „viber“ групе, као и да ће све
потребне информације о раду бити представљене на исти начин (информације о
обавезама чланова већа, о снимљеним часовима из стручних предмета, а које је
објављивала Заједница саобраћајних школа Србије итд).
На осмој (онлајн) седници договорени су предлози комисија за полагање матурских и
завршних испита, направљен је предлог тема за матурске и завршне испите, а ученици
су се за тему опредељивали путем google учионице. Такође, разматране су новине везане
за наставу на даљину које су објављене од стране МПНТР-а, као и план рада инструктора
након одобрења реализације практичне обуке за возачки испит Б и Ц категорије.
На деветој (онлајн) седници представљени су закључци са састанка директора и
председника стручног већа, а везано за наставак реализације наставе на даљину и у
установи. На основу тих закључака, договорени су термини у којима ће ученици који
нису били активни током наставе на даљину моћи да одговарају како би поправили
оцену, а затим су једногласно усвојени предлози термина припремне наставе и
поправних испита за завршне разреде, као и матурских и завршних испита, на основу
којих ће бити направљен распоред уз поштовање свих мера заштите против ширења
вируса COVID19.
На десетој седници стручног већа утврђен је предлог расподеле предмета међу
наставницима саобраћајне и машинске струке, водећи рачуна о испуњењу годишње
норме за сваког наставника појединачно. Предлог расподеле је прослеђен директору на
разматрање. Поред расподеле предмета, председник стручног већа је чланове подсетио
да се за августовски испитни рок организује полагање матурског испита за једног
ученика на ванредном школовању и да је због тога неопходно да се добро упознају са
новим правилницима о завршним и матурским испитима за возаче моторних возила и
техничаре друмског саобраћаја. Мирослав Станојевић је у кратким цртама члановима
већа представио принцип одржавања матурског испита за техничаре друмског
саобраћаја, који ће бити реализован у августовском испитном року и међу члановима
већа су подељене обавезе решавања испитних питања и задатака из одређених стручних
области. Извршена је и анализа резултата након матурских и завршних испита на основу
чега је закључено да је већина ученика школовање завршила успешно, осим 5 ученика
образовног профила ВМВ који или нису испунили услов за полагање завршног успеха
или су имали недовољан успех, па су упућени на поправне испите, након чега је један
ученик добио и недовољну оцену на завршном испиту и упућен је на полагање у
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августовском испитном року. Такође је извршена и анализа рада стручног већа у току
школске 2019/2020. године и установљено је да је највећи број планираних активности
успешно реализован, осим активности које су морале бити отказане услед ванредног
стања уведеног у марту 2020. Године. На крају, прегледом списка доступних уџбеника
направљен је списак оних који се препоручују, али нису обавезни за коришћење из
стручних предмета.
На једанаестој седници стручног већа једногласно је усвојен извештај о раду у току
школске 2019/2020. године и сачињен је план рада за наредну школску, 2020/2021.
годину. Стручно веће је сачинило и предлог комисија и термина за одржавање испита у
ванредном и специјалистичком школовању за нову школску годину, као и план
реализације блок наставе. На самом крају изабран је председник стручног већа за
школску 2020/2021. годину. Тренутни председник стручног већа позвао је колеге да дају
предлоге или да се пријаве они који би желели да преузму ту позицију за наредну
школску годину, међутим веће је имало предлог да и у наредној школској години
председник остане исти – Јелена Ружић. Сви чланови су се једногласно сложили.

Председник стручног већа
Јелена Ружић
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5.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕЛЕКТРО ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА

Стручно веће чине чланови као и претходне школске године: Обреновић
Милица, дипл. инж. електротехнике, Филиповић Оливера, дипл. инж електронике,
Павић Данијела, дипл. инж. eлектротехнике, Глигоријевић Тијана, дипл. инжењер
електротехнике, Дендић Милорад, дипл. инжењер електротехнике и наставници
практичне наставе Пајић Биљана ,Гошев Зорица и Саша Антоновић.
Септембар
1. У првим данима нове школске године, формиране су комисије за ванредне испите, у
складу са поделом предмета за ову школску годину и нормативом, као и комисије за
специјалистичке испите, за образовне профиле Аутоелектричар, Електроенергетичар за
мреже и постројења и Електроенергетичар за електричне инсталације.Такође је
направљен распоред термина за консултације сваих професора актива у складу са
постојећим рапоредом наставе, као и распоред испита за ову школску годину.
2. Састанак већа електроактива је одржан 03. 09.2019. године, на којем је утврђен план
активности за школску 2019/2020. годину. Подела активности је ограничена на прво
полугодиште а извршена је тако да сваки чћан доприноси остверивању плана веће у
складу са својим задужењима у школским тимовима којима припада.
3. Направњен је детаљан план стручних екскурзија и посета које се односе искључиво
на електроактив и ученике електроструке али такође су део плана екскурзија на нивоу
целе школе, тј.оствариваће се у сарадњи са другим стручним активима.
4. Наставници практичне наставе и предметни наставници су направили спискове
потребних и неопходних наставних средстава и материјала, алата за извођење
практичне наставе првенствено као и за израду лабораторијских вежби.
5. И ове године ће се врши усклађивање наставних планова, годишњих и оперативних
са акцентом на корелацијама. За то је било потребно консултовати се са осталим
већима али то ће учинити сваки предметни професор за свој предмет приликом израде
поменутих планова.
6. Направљен је план посете радним организацијама и социјалним партнерима са
којима наша школа сарађује успешно већ дуже време. Међу њима су сви сервиси
аутоелектрике у којима ученици обављају праксу, предузећа Електроморава и друга са
којима имамо уговоре о сарадњи. Професори практичне наставе ће према овом плану
редовно осржавати контакте и пратити потребе како сарадника тако и ученика и
реаговати правовремено.
План електроактива за месец септембар је у потпуности испуњен.
Октобар
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1. Набавка материјала за практичну наставу је једним делом извршена а набавка
осталих планираних средстава је одложена.
2. Изабрани су ученици за секције на нивоу школе, што је саставни део извештаја Тима
за ваннаставне активности.
3. Планиране посете нису остварене због малог интересовања ученика.
4. Посета Сајму књига у Београду је остварена такође у склопу посете на нивоу целе
школе.Остале посете нису реализоване због обавеза предметних професора као и
слабог одзива ученика.
5. Направљен је детаљан план екстерног усавршавања професора електроактива,
извојени су акредитовани семинари из Каталога за стручно усавршавање.Овај план је
благовремено достављен стручном сараднику и директору и уврштен је у Годишњи
план рада школе.
6. За интерно усавршавање је сваки предметни наставник задужен да направи
индивидуални план угледних/огледних часова.
План стручног већа је испуњен осим делимично у тачкама 3. и 4.
Новембар
1. Анализom успеха ученика електроструке, посебно из стручних предмета залључено
је да из предмета из којих има највише слабих оцена треба одржати допунску наставу.
О проблемима прилагођавања наставе за поједине ученике причаће се на састанцима
Тимова за подршку.
2. Сарадња са Заједницом електротехничких школа није остварена директно у овом
месецу јер конкретних активности Заједнице а да смо ми обавештени о томе, није било.
3. Током редовних контаката директора и представника Министарства никакве нове
информације нисмо добили, осим оних које су на самом почетку прослеђене, а везано
за опште напомене о новим плановима за образовни профил који мења назив у
Сервисер за расхладне уређаје.
4. Посета није остварена јер није било могуће организовати због немогућности
комуникације са особама задуженим за посете школа (не одговарају на мејлове).
5. Реализација планираних угледних и огледних часова није остварена. Активности у
раду Тимова за подршку ученицима и Тиму за заштиту од насиља су у овом периоду
имале већи приоритет. Такође због дужег боловања једног члана, организована је
замена његових часова. Због тога је и обим посла чланова актива био у одређеној мери
повећан као и њихова задужења, што је делимично разлог неиспуњавања тачке 5. План
актива за месец новембар је рализован , осим у тачки 3. и 5.из разлога који су горе
објашњени.
Децембар
1. Да би се на време реаговало на лоше резултате појединих ученика, потребно је да
одељенске старешине обаве разговоре са родитењима тих ученика да се уоче и отклоне
разлози лоше мотивације и немогућности савлладавања градива. Такође је потребно
одржати допунске часове ако није могуће постићи резултат на редовним часовима.
2. Предлог плана уписа за наредну школску годину је усвојен на седници Наставничког
већа одржаној овог месеца. Обзиром да се следеће године предвиђа упис постојећег
образовног профила, са измењеним плановима при чему немамо довољно информација
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о томе да ли се и други образовни профили мењају од следеће школске године, у циљу
успешног попуњавања места дат је предлог да једно одељење буде аутоелектричара
(30 ученика) и друго комбиновано Електроинсталатер/Сервисер за расхладну технику
(30 ученика).
3. Реализација планираних угледних и огледних часова није у овом месецу остварена
из разлога који су исти као и прошлог месеца и додатних активности чак три члана
актива ( М. Обреновић, О. Филиповић и Т. Глигоријевић) на изради ВЕТ пројеката у
оквиру Еразмус+ програма, за који је конкурс био у току, а рок за пријаву пројекта је
5. фебруара (померен касније за 11. фебруар).
4. Анализа потреба тржишта рада и потребе увођења нових профила у подручју рада
електротехника као резултат није дала значајне закључке нити потребу за увођење
нових образовнуих профила, бар за сада.
План већа за децембар је испуњен осим у тачки 3, а самим тим није било потребе за
реализацијом тачке 5.
Јануар
1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта је извршена по закључивању
оцена и утврђено је да су допунски часови у највећем броју случајева дали резултате и
да се настави са том праксом и у другом полугодишту и то још интензивније.
2. Сарадња са друштвом инжењера и техничара је остварена у виду неформалних
контаката и разговора са члановима друштва у вези њихових предстојећих активности.
3. Извештај о раду електросекције у првом полугодишту је дао проф. Дендић Милорад
, али обзиром на његово дуже одсуство, тај извештај ће бити уврштен у школске
полугодишње извештаје али се не очекују значајније активности ове секције.
План за јануар је испуњен.
Препорука на основу извештаја за први период је да се интензивира сарадња са
Заједницом Електротехничких школа, реализују угледни и огледни часови и прикупе
информације о новим плановима за измењени образовни профил, који од септембра
следеће школске године улази у редовну наставу. Ово се очекује у другом
полугодишту у оквиру дисеминације резултата пројекта Еразмус+ програма у којем
наша школа учествује ове школске године под називом Савремени трендови у
образовању
Фебруар
Наставници стручних предмета у образовном профилу електромеханичар за термичке
и расхладне уређаје одредили су ученике за такмичење у овом профилу . Обезбеђен је
материјал за припрему такмичења и утврђена динамика припремних часова. Контакти
са Заједницом електротехничких школа остварени су телефонски а у вези прикупљања
информација везаних за нови наставни план сервисера термичких и расхладних
уређаја.
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План за фебруар је остварен иако је зимски распуст продужен због епидемије грипа у
Републици Србији.
Март
Због проглашења пандемије коронависруса план за овај месец није остварен у већој
мери (у тачкама 3,4,5 и 6) или је прилагођен новонасталој еподемиолошкој ситуацији
и преласку на наставу на даљину. Ученици завршне године су добили питања и теме за
завршни испит и почеле су консултације путем група и гугл учионица.
Настава на даљину у оквиру стручног већа електроактива је реализована у складу са
препорукама и у доброј мери су решене све недоумице и нејасноће, тако да је план и
програм за овај период правњен на недељном нивоу и реализован у потпуности.
Април
У овом месецу већи део планираних активности је отказан због епидемиолошке
ситуације (такмичење није одржано, све посете су отказане). Промоција школе није
остварена на уобичајени начин али су чланови Тима за пројекте у оквиру дисеминације
резултата Еразмус пројекта Савремени трендови у образовању , упознали јавност у
локалној заједници о плановима Политехничке школе за следећу школску годину и о
образовним профилима које уписује у школској 2020/21. години. Избор комисија за
завршне испите је одложен за мај.
Мај
Анализом успеха ученика завршних разреда дошло се до закључка да су ученици
добро прихватили наставу на даљину, тако да није било ученика за поправне испите и
сви могу да приступе полагању завршног испита. Усвојене су комисије за полагање и
направљен распоред полагања ученика а у складу са препорукама за безбедност и
здравље ученика.
План је испуњен у тачкама 1 и 2 али није у 3 и 4.
Јун
План је испуњен у тачкама 2 и 3, закључак је да је успех на завршним испитима нешто
лошији него претходних година а разлог је, по оцени свих чланова комисија и стручног
већа, недостатак практичне наставе у довољној мери због преласка на наставу на
даљину. Извршена је начелна подела предмета између чланова стручног већа , с тим да
се сачекају коначни резултати уписа ученика у Политехничку школу.
План није испуњен у тачкама 1 и 4 због епидемиолошке ситуације.
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Август
На састанку стручног већа једногласно је изабран председник актива за нову
школску годину а то је Оливера Филиповић. Завршен је елаборат за нови образовни
профил Сервисер термичких и расхладних уређаја, који је од ове године заменио
Електромеханичара за термичке и расхладне уређаје. Направљен је план рада актива за
школску 2020/21. годину узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију и препоруке о
организацији наставе.

Председник стручног већа електроструке
дипл.инж ел. Оливера Филиповић
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5.3.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИКА
Септембар
Реализоване су готово све планиране активности. Извршена је идентификација ученика
за драмску и рецитаторску секцију.Обављене су припреме за Дан школе и започела је
припрема Вечери енглеског језика. Договорено је да се Вече енглеског одржи у првој
попловини децембра због тога што већина ученика већ има обавезе и припрема
програм за Дан школе, те је у циљу растерећивања ученика, померен термин
одржавања Вечери енглеског језика. Направљен је распоред допунске и додатне
наставе.
Октобар
Изведен је програм за Дан школе. Део ученика је са професорима ишао организовано
на Сајам књига у Београд. Наши ученици су били саставни део програма Сајма књига и
тамо су извели део програма са Дана школе. Није се ишло на трибину издавачке куће
Pearson јер Министарство тренутно не даје поене за стручно усавршавање (за стручну
трибину се добија од 0 до 1 бода).
Није се организовано ишло на неку од представа у Пожаревцу јер није било средстава
за то.
Новембар
Реализоване су све планиране активности, као што је праћење и помоћ ученицима са
проблемима у развоју. Идентификовани су ученици којима је потребна допунска
настава као и они који су за додатни вид наставе. Утврђени су и термини за оба вида
наставе. Кренула је са радом новинарска секција. Кренуле су припреме за Светосавску
академију. Наши ученици су учествовали на онлајн такмичењу Best in English. Није се
ишло на Стиховизију у Смедереву јер није било заинтересованих ученика.
Децембар
Одржано је Вече енглеског језика, као и ранијих година, наишло је на изузетно добар
пријем код присутне публике. Организован је програм за пријем новогодишњих
пакетића које добијају деца запослених. Није се ишло на трибину издавачке куће
Pearson јер Министарство тренутно не даје поене за стручно усавршавање (за стручну
трибину се добија од 0 до 1 бода). Почеле су припреме за такмичење из књижевности,
као и за наступ на Фестивалу младих, и Књижевну олимпијаду.
Јануар
Реализоване су готово све планиране активности. Наставници српског језика су били
на зимском семинару који се одржао на Филолошком факултету у Београду. Успешно
су обављене припреме за Светосавску академију. План допунских часова за ученике
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који имају слабе оцене је реализован. Анализиран је успех ученика на крају првог
полугодишта. Није било заинтересованих ученика за такмичење рецитатора. Наша
школа није ове године учествовала на ЗИП – ЗОП фестивалу у организацији Центра за
културу (током зимског распуста) јер се концепцијски нисмо уклопили. Такође,
обављена је припрема ученика за такмичење из књижевности. Договорене су обавезе
наставника везаних за HIPPO такмичење.
Фебруар
Веома успешно је реализовано HIPPO такмичење, и ове године је наша школа била
добар домаћин и организатор по речима свих учесника, како наставника тако и
ученика. Због недостатка средстава није реализована посета глумачким свечаностима
Миливојев штап и шешир.
Март
Почели смо са припрема за наступ на Фестивалу младих, као и припремама ученика
завршног разреда за израду матурског испита. Остале планиране активности (Одлазак
на редовни семинар издавачке куће Pearson, припрема за окружно такмичење из
енглеског језика, учешће на Књижевној олимпијади, учешће на такмичењу из
енглеског језика KGL) нису спроведене због избијања пандемије изазване SARS-CoV2
вирусом, па је настава настављена на даљину.
Април
Посета глумачким свечаностима Миливоје Живановић није обављена због избијања
пандемије изазване SARS-CoV2 вирусом

Мај
Анализиран је рад секција (до избијања пандемије) и утврђене су теме за матурски
испит из српског језика и књижевности. Остале активности (Посета Народној
библиотеци Илија М. Петровић, посета Виминациум-у, одлазак наставника енглеског
језика на ЕЛТА конференцију) нису спроведене због избијања пандемије изазване
SARS-CoV2 вирусом.
Јун
Обавељено је полагање матурских, поправних и разредних испита. Такође,
анализирали смо рад актива који смо морали да прилагодимо тренутној
епидемиолошкој ситуацији.

Председник већа
Владимир Милосављевић
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5.3.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ
Стручно веће за математику чине наставници Лидија Чаловић, Сања
Љубомировић и Бранислав Стојановић. У даљем тексту је дат табеларни преглед
реализације плана за школску 2019/2020. годину.
ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО
(ВРЕМЕ И
НАЧИН)
IX
1) Упућивање ученика на одабране уџбенике, 1) На уводном часу
збирке и наставна средства ;
у сваком одељењу
2) Израда плана стручног усавршавања –
2) На састанку
учешће на семинарима
стручног већа
3) Израда годишњих и оперативних планова
3) До 5.9.2019.
за школску 2019/2020. годину
индивидуално
4) Иницијално тестирање ученика по 4) До 15.9.2019.
одељењима
5) До 22.9.2019.
5) Анализа резултата иницијалних тестова
7) Реализовано до
6) Национално тестирање
22.9.2019.
7)Утврђивање распореда пимених вежби
X
1) Анализа резултата националних
2) Реализовано до
иницијалних тестова
1.10.2019.
2) Индентификација ученика за додатну и
допунску наставу ;
3) Започинање са радом математичке секције
чији су чланови индентификовани након
спроведене анкете о избору слободних и
ваннаставних активности .
XI и 1)Анализа успеха из математике на првом 1) и 2) На састанку
XII
тромесечју по одељењима
Стручног већа
2) Утврђивање корелације садржаја предмета
из области стручног већа;
I
1) Успех ученика на крају првог полугодишта 1) На седници
;
одељењских већа
2) Стручно усавршавање наставника,
2)На основу плана
екстерни семинари
струч.
3) Држање огледних часова и предавања
усавршавања
3) Током
полугодишта
II
1) Утврђивање мера за побољшање успеха
1) На састанку
Стручног већа
МЕСЕЦ

НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
(РАЗЛОГ)
6) Школа није ове
године обухваћена
планом
Националног
тестирања

1) Није било
тестирања
3) Није било
заинтерсованих
ученика
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III

1) Анализа реализације плана часова
допунске и додатне наставе
2) Припрема питања за завршни испит из
математике
3) Предлог уџбеника за наредну школску
годину.

IV

1) Пролећни сајмови, планирање посета са
ученицима
2) Организација фестивала науке «Научне
чаролије»
3) Реализација бар једног облика пројектне
наставе
1) Анализа реализације рада секције

V

VI

VIII

1) Учешће чланова Стручног већа у
комисијама за преглед задатака из
математике на Завршном испиту ученика
основних школа и комисијама за приговоре.
1) Анализа рада Стручног већа у школској
2019/2020. години
2)Израда Извештаја о реализацији плана рада
Стручног већа за школску 2019/2020. годину.
3) Израда Плана рада Стручног већа за
школску 2020/2021. годину.
4) Израда Плана стручног усавршавања
чланова Стручног већа за школску 2020/2021.
годину

2) На састанку
Стручног већа који
је одржан онлајн

1) и 3) Због
престанка редовне
наставе и почетка
реализације
наставе на даљину
због епидемије
вируса COVID 19
1), 2) и 3) Због
епидемије вируса
COVID 19

1)Није
реалиозована
секција јер није
било
заинтерсованих
ученика
1) На основу
распореда ШУ
Пожаревац.
1) На састанку
Стручног већа
одржаног онлајн
2) Извештај је
израдио педседник
Стручног већа уз
консултацију
чланова.
3) Плана рада
Стручног већа за
школску 2020/2021.
годину израдио
нови педседник
Стручног већа уз
консултацију
чланова.
4) Израда је у току

Председник стручног већа
Бранислав Стојановић
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5.3.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
Стручно веће из области природних наука чине наставници Мерима Ристић,
Мирјана Прибаковић и Татјана Ранђеловић. У даљем тексту је дат преглед реализације
плана за школску 2019/2020. годину по месецима.
Август
На састанку стручног већа из области природних наука (биологија, хемија и
физика), чији су чланови Мерима Ристић, Мирјана Прибаковић и Татјана Ранђеловић,
одлучено је да и ове школске године председник стручног већа буде Татјана Ранђеловић,
наставник хемије. Речено је да не постоје уџбеници који потпуно прате промене
наставних планова из природних наука и договорено је да уџбеници буду из Завода за
уџбенике и наставна средства из свих предмета, јер су најјефтинији. Из хемије ученици
морају користити два уџбеника. Постигнут је договор о распореду писмених вежби и
тестова у току првог класификациог периода, како би ученици били обавештени
благовремено. Наставник Татјана Ранђеловић је направила распоред наставе за школску
2020/2021. годину, који је усвојен на седници наставничког већа 20.08.2020. године.
Септембар
Изабрани председник је направио нов програм рада нашег стручног већа.
Програм рада овог стручног већа за школску 2019/2020 је усвојен на састанку и наћи ће
се у годишњем плану рада Политехничке школе. У међусобном разговору на састанку,
утврдили смо да постоји корелација између предмета хемија и физика, као што су
почетни појам материје, физичко-хемијски закони и радиоактивност хемијских
елемената. Такође корелација постоји и између екологије и биологије и хемије, у виду
хемијских елемената и једињења.
Октобар
На састанку стручног већа из области природних наука, из каталога програма
сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску
2019/2020. годину, појединачно су изабрани семинари за стручно усавршавање у оквиру
стручног већа. Наставник Татјана Ранђеловић је савладала обуку програма стручног
усавршавања „ ШКОЛА - добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе
запослених у образовању“ (165), у трајању од 8 сати. Наставник Мерима Ристић је у холу
друге школе у којој ради организовала обележавање Дана здраве хране. Наставник
Татјана Ранђеловић је била вођа пута посете Међународном сајму књига у Београду. У
периоду од 14.9.-12.10.2019. године наставници Мерима Ристић и Татјана Ранђеловић
савладали су обуку програма стручног усавршавања „ Web 2.0 алати и технологије у
образовању“ у трајању од 26 сати. Семинар је реализован електронским путем.
Новембар
На састанку стручног већа после првог квалификационог периода, дошли смо до
закључка да, у великом броју случајева, иста деца заостају у учењу. Одређени су
термини за одржавање допунске наставе из предмета физика, биологија и хемија.
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Одређени су ученици који би требало да похађају овај вид помоћи у савлађивању
градива. За додатну наставу из предмета биологија и екологија, пријавили су се ученици
који имају посебна интересовања за заштиту животне средине и екологију. Постигнут је
договор о распореду писмених вежби и тестова у другом класификационом периоду,
како би ученици били обавештени благовремено.
Децембар
На последњем састанку детаљније су утврђене корелације између предмета у оквиру
актива, а и са другим активима у школи. Такође детаљније су дефинисане ваннаставне и
друге активности које се очекују у другом полугодишту. Наставник Татјана Ранђеловић
је похађала семинар „ Рад са тешким родитељима“ у трајању од 16 сати стручног
усавршавања у Политехничкој школи. Известила сам друга два члана нашег актива о
свему што је битно са семинара који сам похађала.
Јануар
Анализирали смо успех ученика на крају првог полугодишта школске 2019/2020.
године. Дошли смо до закључка да су нам слични просеци оцена у одељењима у којима
предајемо и да деца долазе са слабим предзнањем природних предмета из основне
школе. Такође је њихово предубеђење да не знају природне науке још из основне школе,
веома велико. Амбиције су само да добију позитивну оцену. Наравно, говоримо о
великој већини ученика, са малим бројем изузетака. Као меру за побољшање успеха смо
се договорили следеће: да објашњавамо делове градива из основне школе које су
пропустили да науче, да их што више ангажујемо на часу, да им предочимо допунску
наставу као извор неопходног знања за разумевање природних наука. Председник ће
написати полугодишњи извештај о раду актива који ће бити усвојен на следећем
састанку актива и који ће ући у званичну документацију школе.
Фебруар
На првој састанку у овом месецу усвојен је полугодишњи извештај рада актива
природних наука. Разговарали смо о броју недовољних оцена на крају првог
полугодишта 2019/2020. године. Њихов број је мањи него на крају првог
класификационог периода, што значи да мере за побољшање успеха делују. Направили
смо распоред писмених провера за трећи класификациони период.
Март
На састанку стручног већа из области природних наука разматрана је анализа
самовредновања рада наставника који су у саставу стручног већа, као и предлог
акционог плана за повећање ученичких постигнућа након полугодишта (другог
квалификационог периода) школске 2019/2020. Сложили смо се да су узроци успеха
ученика на полугодишту првенствено слаба мотивација и слаба техника учења. Као мера
побољшања успеха предложен је разговор са ученицима, као и са њиховим родитељима,
а и већа посећеност допунске и додатне наставе. Наставница Мерима Ристић је поводом
Дана шума и вода , у холу друге школе у којој ради, организовала изложбу. Наставница
Татјана Ранђеловић је као координатор Тима за излете и екскурзије организовала посету
Сајму аутомобила у Београду. Због проглашења ванредног стања на територији
Републике Србије због пандемије КОВИДОМ-19, Сајам се није одржао ове године.
Веома тешко је било за тако кратко време, 1 дан, организовати се за прелазак на наставу
на даљину. Колегинице Мерима Ристић и Мирјана Прибаковић су користиле Вибер и
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WhatApp а Татјана Ранђеловић је поред ове две платформе користила и Google classroom.
И предавања и објашњавања и тестови су организовани online. Јако тешко је било и деци
и нама. Њима што не разумеју све, а нама прегледање домаћих и тестова.

Април
Анализирали смо успех ученика на крају трећег класификационог периода из
природних наука. Успех је мало слабији него на полугодишту и стандардно сличан као
током целе ове школске године. Један број ученика је на настави online побољшао успех
због могућности консултације при изради тестова и домаћих задатака. Мањи број се јако
мало трудио због, нпр позитивне оцене коју је имао пре наставе на даљину. Највећи
проблем по нама је слаба мотивација ученика за одличан успех. Углавном је, за већину
ученика, главни подстицај очекивање родитеља али не и сопствени интерес да се
напредује и постигне што бољи успех. Такође, због проглашења ванредног стања, већина
ученика и родитеља је мислила да ученици морају завршити школу са позитивном
оценом и без превеликог или никаквог труда и залагања. Утврђен је и план провере
писмених вежби до краја школске године.
Мај
На састанку стручног већу из области природних наука разматран је предлог
акционог плана за повећање ученичких постигнућа након трећег квалификационог
периода школске 2019/2020 путем online наставе. Због слабог успеха појединих ученика
на трећем квалификационом периоду донете су следеће одлуке и закључци: да се
допунска настава организује online, предложена је могућност поправљања успеха кроз
израду семинарских радова, као и могућност парцијалног учења градива, како би се
постигао бољи успех. Без обзира што је у мају прекинуто ванредно стање, настава у
школама је остала online. Многи ученици су имали нереална очекивања да ће оцене
добије на тај начин, добити и на крају школске године.
Јун
Овај месец је био предвиђен за поправак оцена ученика у школама. Наставник
Татјана Ранђеловић је испитивала ученике у школи због закључивања оцена. Заједнички
закључак нашег актива је да је било пуно преписивања домаћих задатака и тестова и да
се на овај начин не може очекивати велико знање и умеће ученика. Такође, да није реална
оцена дата на крају ове школске године, под условима online наставе. Направљен је и
преглед фонда часова за наступајућу школску годину, по плану уписа, јер је било
одређених промена у плановима и програмима смерова које школујемо. На последњем
састанку стручног већа из области природних наука извршена је рекапитулација свега
што је остварено у току ове школске године. На основу тога је и произишао овај
извештај.
*У наставку следи табела досадашњих сакупљених сати стручног усавршавања
ван установе чланова стручног већа природних наука у школској 2019/2020.
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1.

2.

Татјана
Ранђеловић

Мерима
Ристић

ШКОЛА-добро место за
рад: радно-правни
положај, права и обавезе
запослених у образовању
(165)
К.Б. 1362 (К4,П4)
Web 2.0 алати и
технологије у
образовању
К.Б. 1043-282/2018
(К2,П1)
Рад са тешким
родитељима
К.Б. 1043-94/2018
Web 2.0 алати и
технологије у
образовању
К.Б. 1043-282/2018
(К2,П1)

Синдикат образовања
Србије, Београд

19.10.2019.
Хотел „Петрус“
Параћин

1 дан
(8 сати)

Удружење професора
информатике Србије
– Нови Сад

20.10. 2019.
Онлајн

4 недеља
(26 сати)

Друштво психолога
Србије

03.12.2019.
Политехничка
школа Пожаревац
20.10. 2019.
Онлајн

2 дана
(16сати )

Удружење професора
информатике Србије
– Нови Сад

4 недеља
(26 сати)

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

У Пожаревцу
25.08.2020.

Председник стручног већа природних наука
Татјана Ранђеловић
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5.3.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Стручно веће предмета из области друштвених наука чине наставници Милош
Бранковић, Тијана Илић, Невена Рогожарски и Владан Јовановић. У даљем тексту је
дат преглед реализације плана за школску 2019/2020. годину у виду извода са седница
стручног већа.
Август
1. састанак одржан је 27. августа са следећим дневним редом:
Састанак стручног већа са следећим тачкама дневног реда:
1. Усвајање извештаја за шклоску 2018/19. и плана рада за школску 2019/20.
2. Усвајање предлога председника стручног већа за школску 2019/20.
3. Подела активности између чланова Стручног већа.
4. Формирање секција
1. Чланови стручног већа су усвојили извештај о раду за претходну и план за наредну
школску годину.
2. За председника стручног већа за школску 2019/20. је предложен наставник Владан
Јовановић. Сви чланови већа су подржали предлог.
3. Чланови већа су међусобно поделили следеће активности: узимање учешћа
на такмичењима која се буду организовала из области њихових предмета, планирање и
одржавање активности са ученицима из области њихових предмета, планирање и
одржавање угледних часова.
4. Формирање секција је предвиђено за наредни месец, јер је прво потребно извршити
анкетирање ученика.
Септембар
2. састанак одржан је 24. септембра са следећим дневним редом:
1. Формирање секција
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1. Није дошло до формирања секција јер је након увида у резултате анкетирања
ученика за рад у секцијама из области предмета друштвених наука утврђено да
није било довољно заинтересованих ученика.
Октобар
3. састанак одржан је 22. октобра са следећим дневним редом:
1. Текућа питања
Констатовано је да нема проблема што се тиче реализације наставних планова и

1.

програма и да се све одвија по плану и програму.
Планиране активности: посета цркви.
Носилац активности: наставник веронауке.
Активност је реализована. Наставник веронауке је томо овог месеца водио ученике више
разреда у посету цркви.
Новембар
4. састанак стручног већа одржан је 26. новембра са следећим тачкама дневног
реда:
1. Разматрање реализације наставног плана и програма у протеклом периоду
школске 2019/2020 и евидентирање проблема, као и предлагање мера за њихово
отклањање.
1. Као и претходне школске године, има ученика са недовољним оценама на првом
класификационом периоду. Допунска настава се редовно одржава, али је слабо
посећена. Ученици показују слабије интересовање. Једно од решења јесте веће
учешће у планираним ваннаставним активностима.
Планиране активности: посета градском музеју.
Носилац активности: наставник веронауке.
Планиране активности: истраживачки дан.
Носилац активности: наставник социологије.
Активност није у потпуности реализована због оправданог одсуства наставника.
Истраживачки тимови су спровели социлошка истраживања на нивоу одељења и
написали извештаје. Јавна презентација истраживачких радова ће бити одржана у
другом полугодишту текуће школске године.
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Децембар
5. Састанак стручног већа одржан је 24.12. са следећим тачкама дневног реда:
1. Стручно усавршавање наставника кроз понуђене облике стручног усавршавања
као што су семинари, стручне екскурзије и друго.
1. Чланови већа су похађали планиране облике стручног усавршавања. Наставник
Слободанка Матић је у новембру похађала семинар „Разредни старешина, носилац
остваривања васпитне улоге у савременој школи“. Остали чланови већа ће учестовати
на планираним семинарима који ће се одржати у другом полугодишту.
Планиране активности: социолошки биоскоп.
Носилац активности: наставник социологије.
Активност није реализована због оправданог одсуства наставника у периоду
припремања бисокопа. У случају заинтересованости ученика за припрему социолошког
биоскопа, активност ће се реализовати у другом полугодишту.
Планиране активности: посета Градској галерији.
Носилац активности: наставник историје.
Активност је реализована. Ученици првог разреда су заједно са наставником историје
посетили два пута изложбу „Школство у Пожаревцу у време окупације 1941-1944“. у
Градској Галерији.

2020.
Јануар
6. састанак стручног већа са одржан је 28. јануара са следећим тачкама дневног
реда:
1. Разматрање успеха ученика у протеклом периоду школске 2019/2020 из предмета
обухваћених Стручним већем и евидентирање проблема у вези реализације
наставног плана и програма по тим предметима и предузимање потребних мера
за њихово отклањање.
2. Планирање и одржавање угледних часова.
1. Закључено је да је успех ученика и даље није задовољавајући. Ученици су
незаинтересовани за рад, има негативних оцена највише у првом и трећем разреду.
Ученици нередовно похађају допунску наставу. Као и претходних школских
година, настављен је тренд лошег рада ученика. Очекује се њихов бољи приступ
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раду у другом полугодишту и појачано присуство на допунској настави која се
редовоно одржава али је слабо посећена. За друго полугодиште наставници
планирају оцењивање рада у паровима и тимовима у оквиру пројектне наставе,
писања семинарских радова и креирања презентација, па се очекују бољи резултати
ученика
2.

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

Због пандемија Ковида -19, сви планирани састанци већа за период април-мај нису
одржани. Чланови већа су били у контакту преко друштвених мрежа и
консултовали се међусобно у вези наставе на даљину. Сва такмичења и планиране
активности са ученицима нису одржане због пандемије и реализације наставе на
даљину.
Јун
10. састанак одржан је 30. јуна онлајн комуникацијом у оквиру групе на виберу са
следећим дневним редом:
1. Анализа рада Стручног већа у протеклом периоду школске 2019/2020
2. Расподела часова за 2020/21.
3. Доношење плана рада стручног већа за 2020/21.
1. Чланови већа су констатовали да услед оправданих околности изазваних епидемијом,
нису успели да у поптуности остваре све планиране активности. Сва такмичења и
активности планиране за друго полугодиште нису могле да буду реализоване. Није било
проблема у раду са ученицима у оквиру наставе на даљину. Ученици су сарађивали са
наставницима и постигли бољи успех у односу на прво полугодиште.
2. Направљена је расподела часова и предата Директору.
3. Одлучено је да се План рада Стручног већа за 2019/20 донесе у августу.
Председник Стручног већа друштвених наука
Владан Јовановић.
28.08. 2020.
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5.3.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА ИЗ
ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ
Стручно веће предмета из области уметности чине наставници Татјана
Докмановић и Ана Грујић. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за школску
2019/2020. годину по месецима.
У складу са планом и програмом рада Стручног већа уметности, током септембра и
октобра месеца извршена је селекција надарених ученика за хор и ликовну секцију.
Одабрани ученици узели су учешће у раду хора и ликовне секције. У септембру је
отворена ликовна колонија средњих стручних школа. Током септемра месеца учесници
колоније су осликавали дворишни зид школе муралима који су завршени до дана школе
5.10.2019, такође постављена је и изложба њихових радова у просторијама
школе.Чланови хора учествовали у приредби поводом дана школе.
Током новембра настављен рад хора, посета Савременој галерији
Децембра месца започета је припрема за обележавање школске славе Светог
Саве.
Јануара је реализована изложба поводом Светосавске академије . Хор je
учествовао у Светосавској академији у нашој школи.
Фебруар- Сачињени су оперативни планови, рад хора и ликовне секције стао због
новонастале епидемиолошке ситуације.
Март- Консултације чланова већа поводом новонастале ситуације и начина рада.
Април- Састанак,онлaјн , како реализовати наставу на даљину,израда планова на
недељном нивоу...
Мај- Консултације око начина оцењивања
Јун- Извршена је анализа рада стручног актива
Напомена : Након увођења ванредне ситуације један део плана нашег стручног актива
није реализован
Председник Стручног већа уметности:
Докмановић Татјана
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5.3.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
Стручно веће предмета физичког васпитања чине наставници Иван Наумовић и
Никола Шојановић. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за школску
2019/2020. годину.
Август – септембар
-

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

Октобар
-

Јесењи крос није одржан због лоших временских услова.
Ученици наше школе су учествовали на градском такмичењу у стоном тенису, и
нису остварили запажене резултате.

Новембар – децембар
-

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

ЈАНУАР – ФЕБРУАР
Извршене припреме за школски турнир у стоном тенису.
МАРТ - ЈУН
Настава је реализова на даљину преко друштвених мрежа и гугл учионице. Сваки
ученик је пратио наставу и активно у њој учествовао.
У другом полугодишту због епидемиолошке ситуације у држави ни једно међушколско
такмичење није реализовано.
Набављене су нове лопте за реализовање наставе.
Председник актива:
Проф. Шојановић Никола
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5.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА ШКОЛЕ
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5.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за развојно планирање су чинили Дарко Радовановић, директор
школе, Тања Бабејић, стручни сарадник, наставници Тијана Глигоријевић, Владимир
Милосављевић, Никола Шојановић, Даница Максимовић, Бранислав Стојановић,
Драган Вељковић, представник локалне самоуправе, Оливера Марчић, родитељ ученика
II 5 и Никола Пауновић, ученик III1. У даљем тексту је дат преглед реализације плана за
школску 2019/2020. годину.
Стручни актив о за развојно планирање је одржао 7 састанака на којима се редовно
разговарало о начину спровођења активности предвиђених планом рада школе, као и
на који начин их је потребно поспешити.
Осим у остваривању задатака планираних Планом рада школе, чланови актива
бавили су се и анализом самовредновања рада школе. У овом делу посла остварена је
изузетна сарадња са Тимом за самовредновање, при чему је један број наставника
заступљен и у Активу за развојно планирање и у Тиму за самовредновање.
Такође, тим је разматрао и реализацију активности из Школског развојног плана
школе за преиод 2018-2021. године.

Председник Актива за развојно планирање
Дарко радовановић
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5.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развојно планирање су чинили наставници Татјана Ранђеловић,
Лидија Чаловић, Никола Шојановић, Татјана Докмановић, Владимир Милосављевић,
Оливера Филиповић и Тања Бабејић, стручни сарадник.
Стручни Актив за развој школског програма и сви његови чланови остварили су
Годишњи план у потпуности.
У даљем тексту је дат преглед рада актива по месецима:
Септембар
На почетку сваке школске године, у августу, директор школе је на седници
наставничког већа истакао обавезе везане за стручне активе и тимове у нашој школи. У
августу су сви председници стручних актива и тимови предали извештаје о раду у
школској 2019/2020. години. Такође, на седницама сваког актива и тима појединачно,
направљен је план и програм рада за следећу 2020/2021. годину. Разговарано је у оквиру
актива и између различитих актива о корелацији предмета у овој школској години.
Израђени су планови рада секција у школи, међу њима и спортске секције, због
предстојећих школских такмичења. Испланиране су хуманитарне акције. Сви ови
документи су саставни део Годишњег извештаја рада наше школе. На састанку стручног
актива за развој школског програма, који је одржан 05.09.2019. договорено је ажурирање
школских планова свих предмета у школском развојном плану и направљен је годишњи
план рада стручног актива за развој школског програма, који је саставни део Годишњег
извештаја рада наше школе.
Октобар
На састанку стручног актива прочитан је извештај вође пута матурске екскурзије.
Екскурзијом су испуњени сви циљеви и образовно-васпитни задаци и план и програм
екскурзије. Председник актива за Физичко васпитање нас је известио о школским
такмичењима у кошарци, одбојци, фудбалу и стоном тенису и међу школским
такмичењима из истих спортова. У процедури и припреми су екскурзије 1. 2. и 3.
разреда, а носиоци ових активности су разредне старешине, секретар школе и директор.
На састанку актива је изабран професор за награду поводом Дана просветних радника.
Награду је добио Владета Јовић, наставник саобраћајне групе предмета.
Новембар
У новембру смо анализирали успех ученика после првог класификационог периода.
Успех је свакако најслабији у овом периоду због прилагођавања нових ученика 1.
разреда и неозбиљног схватања учења ученика старијих разреда. Такође, разлог је и
велики број изостанака. Разматрали смо план уписа за следећу школску 2020-2021.
годину и донели одлуку да план уписа по броју одељења буде исти као и прошле године,
али због промене образовног профила сервисер за термичке и расхладне уређаје мора се
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променити састав комбинованог одељења, тако да је план уписа за 2020/2021. годину
следећи: једно мешовито електро одељење, аутоелектричар/сервисер за термичке и
расхладне уређаје, једно одељење електроинсталатера и једно одељење возач моторних
возила и два одељења техничар друмског саобраћаја. Овај план је прослеђен школској
управи.
Децембар
На састанку смо анализирали активности који смо спровели претходних месеци и дошли
до закључка да смо све успешно реализовали. Планирани оперативни наставни планови
и програми су реализовани и нема неодржаних часова.
Јануар
Организовали смо састанак стручног актива за развој школског програма поводом
организације прославе школске славе Дана Светог Саве. Свако од нас је добио задужења
за овај радни, а не наставни дан. Такође смо анализирали успех ученика на крају првог
полугодишта. Успех је бољи него на првом класификационом периоду, али би требао да
буде још бољи, заједнички је закључак овог актива. Разлог је, поред слабе мотивације
ученика, велики број изостанака. Требало би радити на решавању и једног и другог
проблема. Од другог полугодишта смо у пробном програму за употребу електронских
дневника у школи, где ћемо увежбавати рад на њима и паралелно водити и папирни
дневник.
Март
У овом месецу је проглашена пандемија вируса КОВИД-19, те је у складу са тиме, Тим
разматрао начине реализације наставе на даљину и дао предлоге стручним већима.
Април
Тим се у овом месецу није састајао услед пандемије која је изазвана вирусом КОВИД19.
Мај
Анализирани су модели организације завршетка школске године. Стручним већима су
дати предлози како организовати завршне и матурске испите, као и закључивање оцена
ученицима нижих разреда.
Јун
Анализирана је реализација школског програма и оперативних наставних планова у
новонасталој ситуацији. С обзиром на околности, закључено је да је реализација је била
успешна. Разговарано је о предлозима за најбољег ученика генерације у електро и
саобраћајној струци. Изнети су предлози који ће се наћи на наставничком већу где ће се
изабрати ученици генерације.
Август
Анализирани су правилници и препоруке за организацију почетка школске године у
новонасталој ситуацији. Педагошки колегијум ће донети предлог модела реализације
наставе који ће бити изложен Наставничком већу, а потом прослеђен Школској управи
која треба дати сагласност на предложени модел. Због промене наставних планова и
програма у подручју рада Електротехника, у образовном профилу сервисер за термичке
и расхладне уређаје, потребно је урадити елаборат за овај профил и послати га
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Министарству просвете на верификацију, а потом и ажурирати Школски прогам.
Направили смо и усвојили нови годишњи програм стручног актива за развој школског
програма школске 2019/2020. године.

координатор тима
Татјана Ранђеловић
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5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, стручних актива, као и
стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава директор школе. У даљем
тексту је дат преглед рада Педагошког колегијума по месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су следеће активности:
1. Разматрање активности из Школског развојног плана за период 2018-2021. год.
2. Разматрање извештаја наставника о стручном усавршавању у шк.2018/2019.год.
3. Израда плана стручног усавршавања за шк.2019/2020.год.
4. Израда плана педагошко-инструктивног рада директора и стручног сарадника за
2019/2020.год.
5. Предлог запосленог за награду поводом Дана просветних радника.
6. Актуелна дешавања у просвети
7. Разно
Нема нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду нису реализоване активности из плана рада Колегијума:
1. Праћење реализације активности из Школског развојног плана
2. Одабир програма стручног усавршавања из Каталога за 2019/2020. год. за све
наставнике
3. Усвајање предлога плана уписа за школску 2020/2021. годину
4. Набавка наставних средстава
5. Актуелна дешавања у просвети
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду нису реализоване следеће активности, које ће бити реализоване у
фебруару:
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1. Анализа квалитета наставе са освртом на оцене ученика из појединих предмета
2. Анализа одабраног семинара из Каталога програма стручног усавршавања за
2019/2020. год.
МАРТ-АВГУСТ
1. Током трајања и након ванредног стања уведеног због пандемије коронавируса
Педагошки колегијум имао је један састанак, заједно са Тимом за обезбеђење
квалитета и развој установе, са дневним редом – Организација рада школе у шк.
2020/2021. год. Према Упутству о мерама заштите ученика и запослених за
основне и средње школе МПНТР РС.
Стручни сарадник
Тања Бабејић
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5.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Током школске 2019/2020. 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. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
15. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
16. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
17. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
18. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
19. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
20. Учешће у раду Педагошког колегијума
21. Учешће у раду Савета родитеља
22. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
23. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
24. Учешће у раду Тима за самовредновање
25. Учешће у раду Тима за културне активности школе
26. Учешће у раду драмске секције
27. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
28. Учешће у промоцији рада школе
1.
2.
3.
4.
5.
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29. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часова, јер ниједан
наставник није одржао такав час
2. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
3. 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. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
6. Израда распореда дежурства ученика
7. Педагошко-инструктивни рад (посета настави)
8. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
9. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
10. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
11. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
12. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
13. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
14. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
15. Учешће у раду Тима за самовредновање
16. Учешће у раду Тима за културне активности школе
17. Учешће у раду драмске секције
18. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
19. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
20. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
21. Учешће у промоцији рада школе
22. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Помоћ наставницима у организацији огледних и угледних часовa, јер ниједан
наставник није одржао такав час
2. Учешће у раду Педагошког колегијума, није било састанка
3. Учешће у раду Савета родитеља, није било састанка
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4. Израда анализа и извештаја за Школски одбор, није било потребе, због
несвођења успеха ученика на тромесечју
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
1. Саветодавни рад са ученицима
2. Саветодавни рад са родитељима
3. Помоћ директору у организацији образовно-васпитног рада
4. Учешће у раду одељењских и Наставничког већа
5. Учешће у организацији прославе Дана Светог Саве
6. Помоћ одељењским старешинама у организацији часова одељењског старешине
7. Израда распореда дежурства ученика
8. Преглед педагошке документације и евиденције на крају првог полугођа
9. Учешће у активностима предвиђеним ШРП-ом
10. Учешће у изради оперативних планова појачаног васпитног рада
11. Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који крше радну обавезу
12. Психолошка процена ученика за документацију за којом се укаже потреба
13. Учешће у раду дисциплинских комисија за изрицање васпитно-дисциплинских
мера ученицима
14. Учешће у раду Педагошког колегијума
15. Учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
16. Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
17. Учешће у раду Тима за самовредновање
18. Учешће у раду Тима за културне активности школе
19. Учешће у раду драмске секције
20. Учешће у раду Стручног актива за школско развојно планирање
21. Учешће у раду Стручног актива за развој школског програма
22. Сарадња са установама и институцијама у граду и републици
23. Учешће у промоцији рада школе
24. Текући послови
У овом периоду нису реализоване следеће активности:
1.
2.
3.
4.
5.

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

МАРТ-МАЈ
Током ванредног стања изазваног пандемијом коронавируса ангажовала сам се у
следећим активностима:
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-припрема материјала за часове одељењског старешине на тему заштите менталног
здравља, менталне хигијене, комуникације, итд;
-израда образаца за евиденцију оптерећења ученика у настави на даљину;
-помоћ наставницима у организацији наставе на даљину;
-саветодавни рад са ученицима;
-израда образаца за анализу реализације наставе на даљину;
-анализа учешћа ученика унастави на даљину.
ЈУН-АВГУСТ
Активности након завршетка ванредног стања биле су прилагођене новонасталим
околностима.
Реализоване су следеће:
-анкета о професионалним намерама ученика;
-израда монографије школе поводом тридесетогодишњег јубилеја;
-учешће у организацији рада школе након ванредног стања и примени мера заштите
здравља;
-учешће у раду Педагошког колегијума и Наставничког већа;
-анализа успеха ученика након поправних испита у августовском року;
-израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе;
-израда извештаја о раду психолога.
Током школске 2019/2020. године обављала сам и послове за којима се јављала
потреба, а нису предвиђени Планом и програмом рада психолога школе, одн. везани су
за обавезе регулисане посебним решењима:
1. Учешће у раду комисије за полагање испита ванредних ученика из предмета основи
саобраћајне психологије;
2. Учешће у раду комисије за полагање испита из предмета психологија и етика учесника
у саобраћају.
Стручно усавршавање 2019/2020:
1. „Насиље у школи – чија одговорност“, трибина, 1 бод, 9.10.2019, број уверења
2030-4/2018-3
2. „Рад са тешким родитељима“, 16 бодова, 23. и 24.11.2019, број уверења 139/01
3. „Спољашње вредновање установа – 2. круг“, трибина, 1 бод, 12.12.2019, број
уверења 86

СТРУЧНИ САРАДНИК
_____________________
Тања Бабејић
дипл. психолог
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6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОСТАЛИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
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6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2019/2020 године Школски одбор Политехничке школе
одржао је 8 седница.
У даљем тексту дат је табеларни приказ редног броја седница, временски термин
одржавања седница и садржај рада на седницама који је дефинисан у форми одлука.
ЗАПИСНИК СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 13.09.2019. ГОДИНЕ У 18.00 ЧАСОВА

Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Бобан Николић, Тасић Горан, Никола
Шојановић, Владимир Милосављевић, Данијела Крстић, Млађана Ђорђевић и Јелена
Убипарип;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић и представници ученичког парламента Леа Спасић IV1 и
Војислав Беланов III3, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић
и стручни сарадник – психолог Тања Бабејић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање Записника са VIII редовне седнице Школског одбора.
Разматрање и усвајање успеха ученика на крају школске 2018/2019 године;
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019.години.
Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
годину.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску
2018/2019. годину.
Разматрање и усвајање Плана рада директора за школску 2019/2020.годину.
Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању у школској
2018/2019 . години.
Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020.
годину.
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10. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и реализацији активности
из Школског развојног плана.
11. Разматрање и усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020;
12. Доношење Одлуке о отварању наменског девизног рачуна школе за реализацију
„ Еразмус +“ пројекта мобилности;
13. Разматрање и усвајање измена и допуна систематизације радних места;
14. Разматрање и усвајање Измена финансијског плана за 2019. годину – ребаланс
2.
15. Разно.
Предложени Дневни ред је усвојен без примедби, тако да се прешло на дискусију.
1.Усвајање Записника са VIII редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са VIII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Разматрање и усвајање успеха ученика на крају школске 2018/2019 године;
По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да је успех ученика
на крају школске 2018/2019 године, усвојен на седници наставничког већа дана
30.08.2019. године. Успех показује да је број ученика који су остварили одличан успех
7,46%, вр.добрих 30,28%, добрих 52,245,довољних 7,25%, разред није завршило 2,77%
ученика. Од укупно 469 ученика. 456 ученика је завршило разред, док је 13 ученика,
понавља разред. У односу на претходну школску годину, приметно је смањивање броја
одличних ученика за око 5% и повећавање броја добрих ученика за око 10%. Ово је
очигледно последица увођења е-дневника и немогућности наставника да види остале
оцене ученика сем оцене из свог предмета.
Једногласном одлуком, усвојен је успех ученика на крају школске 2018/2019
године;
3.Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019.години.

По овој тачки је говорио директор школе и навео да је извештај о раду школе у
претходној школској години је документ који сарджи извештаје о реализацији
активности из Годишњег плана рада свих учесника у образовно-васпитном процесу.
Због обимности материјала, Извештај је био доступан само у електронској форми на
сајту школе и родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу.
У школи је протекле школске године било 17 одељења, побољшани су материјалнотехнички услови рада, прекречене су поново учионице, кабинет за машинство је добио
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нову нов намештај, компјутере, ЛЦД телевизор од 49 инча, белу таблу и нове стеге. У
кабинету за информатику су замењени сви рачунари са новим конфигурацијама.
Радио је 61 запослени, сви наставници су у одговарајућој струци за своје предмете по
нормативу. Одржано је 15 седница Наставничког већа, 6 седница Школског одбора, 4
седнице Ученичког парламента, три седнице Савета родитеља. Одржана је матурантска
екскурзија где се ишло у Праг, као и велики број стручних екскурзија и излета. Одржан
је одговарајућ број часова редовне, допунске, додатне и припремне наставе, који је у
складу са Законом.
Школа је оставрила и запажен наступ драмске секције што је велики успех за средњу
стручну школу.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2018/2019. годину.
4. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
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 школској години, а у складу са важећим законима и прописима.
Због обимности материјала, План је био доступан само у електронској форми на сајту
школе и родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу.
Приоритети у овој школској години су реновирање сале за културне потребе, санирање
комплетног мокрог чвора у школи и уопште подизање квалитета наставе.
Једногласном одлуком, усвојен је годишњи план рада школе за школску
2019/2020. годину.
5.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску
2018/2019. годину
Директор је активно учествовао у раду и водио седнице Наставничког већа и
Педагошког колегијума, у раду Школског одбора, Савета родитеља. Са секретаром
школе сарађивао је на плану јавних набавки, активно је радио у Тиму за заштиту ученика
од насиља, злостављања и занемаривања. План уписа је у реализован у траженој мери,
места су попуњена. Побољшани су услови рада у школи.
Директор је остварио сарадњу са привредним субјектима у граду и околини, а у школи
створио тим сарадника који одлично функционише.
Рад директора је у кратким цртама изгледао на овај начин:
Обезбеђивање нормалног функционисања школе
• Активно учествовао у расподели часова на наставнике
• Активно учествовао у припреми школског простора за почетак школске године
• Консултативно учествовао у изради распореда часова
• Израдио распоред дежурства наставника
• Активно учествовао и изради Плана уписа и залагао се да исти буде одобрен од
стрен Министарства
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•

Остварио добру сарадњу са привредним субјектима и на тај начин обезбедио
значајне донације школи
• Остварио добру сарадњу са представницима школске управе, министарства
просвете и локалне самоуправе што је резултирало добрим позиционирањем
школе на мапи школа.
Педагошко инструктивни рад са наставницима
• Планско унапређивање рада наставника (нагласак на иновацијама)
• Посећено 14 часова код 12 наставника (60 ЧАСОВА)
• Пружање помоћи у разрешавању текућих проблема у раду наставника
• Заједничко решавање проблема уз уважавање мишљења наставника и стручног
сарадника.
• Пружао подршку и мотивисао наставнике за стручно усавршавање
• Организовао семинар у просторијама школе (2–ПО ЈЕДАН У
ПОЛУГОДИШТУ)
Саветодавни рад са ученицима
• У сарадњи са стручним сарадником пружао помоћ ученицима у сагледавању
одређени проблема и налажењу решења
• Актовно сам учествовао у раду Тима за безбедност
• Обављао сам појединачне разговоре са ученицима код којих су уочени проблеми
било какве природе, уз сарадњу са психологом и одељенским старешином
Саветодавни рад са родитељима
• Присуствовао сам родитељским састанцима 1. разреда са секретаром школе
• Током школске године сам био доступан родитељима за индивидуалне разговоре
• Организовао сам заједнички родитељски састанак родитеља и ученика који иду
на екскурзију
• Редовно сам извештавао Савет родитеља о свим аспектима рада школе, као што
су побољшање материјално-техничких услова, финансијско пословање школе...
Рад у стручним телима
• Одељенска већа
• Наставничко веће
• Педагошки колегијум
• Школски одбор
• Савет родитеља
• Актив директора
• Скупштина Заједнице ЕТШ
• Скупштина Заједнице СШ
• Извршни одбор Заједнице СШ
• Стручна већа (по потреби)
Материјално финансијски послови
• Активно учествовао у изради финансијског плана и плана набавки
• Старао се да средства реализују у складу са законом и у циљу унапређења услова
за рад у школи (набка опреме, кабинети, учионице, возило...)
• САЛА
• ТОАЛЕТИ
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• КРОВ
Маркетинг и промоција школе
• Доприносио угледу школе редовним наступима у медијима
• Организовао Дан отворених врата
• Организовао кампању пред упис
• Презентовао резултате школе на свим стручним скуповима којима сам
присуствовао у земљи и иностранству
• ЕРАЗМУС+ (ПОЈАВЉИВАЊЕ ШКОЛЕ У ЕВРОПСКИМ ОКВИРИМА)
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за школску
2018/2019. годину.
6.Усвајање Плана рада директора за школску 2019/2020. годину
Директору је у плану за даљи рад, навео да треба да се ради на побољшању услова рада
у школи.
У даљем тексту је дат план рада директора за школску 2019/2020. годину према
времену и садржају реализације:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 2019.
1. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.
2. Припрема организације рада школе за нову школску годину
3. Израда Извештаја о реализацији Годишњег плана и програма рада школе за
школску 2018/2019. год.
4. Израда Годишњег плана школе за школску 2019/2020. годину.
5. Активности везане за реализацију Школског развојног плана за трогодишњи период
(2018-2021.).
6. Формирање комисија за испите ванредних ученика за школску 2019/2020. 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.
20. Педагошко инструктивни рад.
21. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
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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 2020. годину.
27. Припрема републичког такмичења за образовни профил електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје.
28. Организација обележавања Дана школе.
29. Текући послови.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2019.
1. Обилазак практичне наставе у школи и предузећима.
2. Припрема и вођење седница Одељењских и Наставничког већа на крају првог
класификационог периода (тромесечја).
3. Индивидуални рад са ученицима.
4. Индивидуални рад са родитељима ученика.
5. Индивидуални рад са наставницима приправницима.
6. Обилазак одељења ученика обе смене и разговори о њиховим проблемима.
7. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
8. Сарадња са члановима школског одбора.
9. Учешће и рад на седницама школског одбора.
10. Сарадња са Саветом родитеља.
11. Рад са Ученичким парламентом
12. Обилазак наставе.
13. Усвајање плана уписа ученика у први разред за шк. 2020/2021.год.
14. Организовање семинара у просторијама школе у циљу стручног усавршавања
запослених.
15. Припрема републичког такмичења за образовни профил електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје.
16. Текући послови.
ЈАНУАР - ФЕБРУАР 2020.
1. Припрема и организација прославе Дана Светог Саве.
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.
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8. Индивидуални разговори са родитељима ученика који изостају са наставе и показују
одређене сметње у раду и учењу.
9. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
10. Сарадња са Саветом родитеља.
11. Рад са Ученичким парламентом.
12. Сарадња са друштвеним институцијама у граду и Републици.
13. Анализа и усвајање завршног рачуна школе.
14. Анализа успеха ученика и припрема за вођење седница одељењских и
Наставничког већа на крају првог полугодишта.
15. Обилазак наставе.
16. Спровођење поступка јавних набавки мале вредности.
17. Припрема републичког такмичења за образовни профил електромеханичар за
термичке и расхладне уређаје.
18. Текући послови.
МАРТ - АПРИЛ 2020.
1. Разговор са наставницима у циљу рeализације наставе.
2. Консултативни састанци са родитељима.
3. Ангажовање на побољшању квалитета сарадње школе и родитеља.
4. Припрема и вођење седница одељењских и Наставничког већа на крају другог
класификационог периода (тромесечја).
5. Организација састанака са одељењским старешинама ради побољшања процеса
сарадње са родитељима и васпитног рада са ученицима.
6. Формирање комисија стручних предмета саобраћајне, машинске и електро струке
ради структурисања (формулисања) питања за матуранте за завршни испит.
7. Обилазак ученика који обављају практичну наставу.
8. Ангажовање на унапређивању васпитно-образовног рада.
9. Сарадња са Саветом родитеља.
10. Рад са Ученичким парламентом.
11. Обилазак наставе.
12. Разговор са наставницима после посећених часова.
13. Организација Републичког такмичења ученика у образовном профилу
електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.
14. Текући послови.
МАЈ - ЈУН 2020.
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.

62

Политехничка школа, Пожаревац

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. Текућа питања.
ЈУЛ - АВГУСТ 2020.
1. Организација на припреми школе за почетак нове школске године.
2. Упис ученика у први разред за преостала слободна места.
3. Расписивање конкурса за упражњена радна места.
4. Избор одељењских старешина.
5. Подела наставних предмета на наставнике.
6. Рад на реализацији конкурса за упражњена радна места и вишак часова.
7. Припрема организације рада школе за нову школску годину
8. Ангажовање на изради распореда часова.
9. Израда Предлога финансијског плана школе за 2021. год. са рачуновођом и
секретаром школе.
10. Текућа питања.
Поред наведених, директор ће се бавити и другим пословима и решавати проблеме из
његове надлежности, а који нису обухваћени наведеним програмским садржајима.
Такође, директор ће учествовати у комисијама за процену савладаности програма за
полагање испита за стицање лиценце за приправнике.
Једногласном одлуком, усвојен је План рада директора за школску 2019/2020.
годину.
7. Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
По овој тачки је говорио директор школе и навеода је тим је у току школске године
одржао укупно 9 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
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Родитељ Негован Јовић
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са
Протоколом о поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања;
-израда распореда дежурства наставника;
-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је одржао три састанка у овом периоду.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао четири састанка.
Организоване су и превентивне активности за ученике у сарадњи са Школским
диспанзером Дома здравља Пожаревац на теме:
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-„Превенција и заштита младих од болести зависности“, 21.11.2018.
-„Превенција и рано откривање насиља, злостављања и занемаривања“, 5.12.2018.
28 наставника похађало је семинар „Да нам школа буде безбедна“, кат. бр. 19, К3, 8
бодова, 24.11.2018.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
МАРТ-АПРИЛ
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао два састанка.

МАЈ-ЈУН
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
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Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

8.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за
школску 2018/2019. годину
У школској 2018/2019. години у школи је 01.12.2018. одржан семинар `Да нам
школа буде сигурна `у трајању од једног дана,број бодова 8.Одређен број наставника је
похађао одговарајуће онлајн семинаре у трајању од месец дана, број бодова 32-34.
Школа је остварила веома успешну сарадњу са следећим организацијама :Урбан
стрем,Јазас,Спортско-рекреативна асоцијација,Полицијска управа, Агенција за
безбедност саобраћаја,Завод за јавно здравље Пожаревац и многе друге.
У прилогу је дат табеларни приказ наставника за екстерно и интерно
усавршавање као и збирну табелу у којој се види који су наставници испунили квоту за
стручно усавршавање у овој школској години.
Oд 43 наставника Политехничке школе 27 наставника је послало извештаје о
усавршавању.Извештаји су дати у прилогу , табеларно.
ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
У школској 2018/2019 години директор школе Дарко Радовановић је похађао следеће
семинаре :
1. 3MVET Dissemination Conference –Innovaive VET materials for the professional
field of Mechanical Engineering , 04.9.2019./ Sofia,Bulgaria
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2. 6th International Symposium for Principals- European Tenders, Where to Find Them,
How to Find Them, 30.11.2019./ Ljubljana, Slovenia
3. Да нам школа буде сигурна (К3-8 бодова), 01.12.2018./ Политехничка школа
Пожаревац
4. SELFIE 2018/2019, session 3 ( 1 бод ), 06.5.2019./European Commision,BGD
5. Нове обавезе директора основних и средњих школа- припремни тренинг за
добијање лиценце, 24.5.2019./IPC, Београд
6. Почетак школске 2019/2020 године,28.8.2019./CMN, Борско језеро

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

Милица Обреновић
Оливера Филиповић
Владимир
Милосављевић
Татјана Ранђеловић

Јелена Стевић

Даница Максимовић

Тијана Глигоријевић

Данијела Павић

НАЗИВ СЕМИНАРА

Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив
час и трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив
час и трајније знање
Да нам школа буде сигурна
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Beyond English
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив
час и трајније знање
Да нам школа буде сигурна
60.Републички зимски
семинар
Обука наставника за
реализацију наставе
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учења
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19

К3

8

24.11.2018.

833

К1

24

1.-3.2.2019.

430

К2

34

/

/

24

19

К3

8

430

К2

34

ДАТУМ

3.12.31.12.2018.
24.6.27.6.2019.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
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Зорица Гошев
Марија Премовић
Владислава Стевић
Мирослав
Станојевић

Тања Бабејић

Маја Кондић

Ивана Вујчић

Ивана Стевановић
Звездана Митровић
Милорад Дендић

Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив
час и трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив
час и трајније знање
Да нам школа буде сигурна
Добра припрема за час,
успешан час

19

К3

8

430

К2

34

19

К3

8

430

К3

34

19

К3

8

433

К2

32

Да нам школа буде сигурна

19

К3

8

24.11.2018.

Да нам школа буде сигурна
Активирајмо ученике
подстицајним знањима
Oбука за примену Селфи
инструмената
Обука наставника предметне
наставе и стручних
сарадника у основним
школама,гимназијама
исредњим стручним
школама за реализацију
наставе орјентисане ка
исходима учења
Да нам школа буде сигурна
Дигитално учење- занимљив
час и трајније знање
Beyond English
Обука наставника за
реализацију наставе
орјентисане ка исходима
учења
Обука наставника из страних
језика за примену општих
стандарда постигнућа за крај
основног образовања за
страни језик, која се налази
на листи програма обуке од
јавног интереса
Екологиши се
Активирајмо ученике
подстицајним задацима
Beyond English
Да нам школа буде сигурна
Да нам школа буде сигурна
60.Републички зимски
семинар
Да нам школа буде сигурна

19

К3

8

24.11.2018.

407

К2

8

7.02.2019.

8

Март-мај
2019.

08.6.09.6.2019.

24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
24.11.2018.
10.12.10.1.2019.

/

/

24

19

К3

8

430

К2

34

891

К2

8

/

/

24

01.6.02.6.2019.

/

К1,К2

8

Новембар,д
ецембар
2018

787

К1

8

407

К2

8

891
19
19

К2
К3
К3

8
8
8

1.2.2019.
Фебруар
2019
12.5.2019.
24.11.2018.
24.11.2018.

833

К2

24

1.-3.2.2019.

19

К3

8

24.11.2018.

24.11.2018.
3.12.31.12.2018.
12.5.2019.
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Никола
Милосављевић

Да нам школа буде сигурна

19

К3

8

24.11.2018.

Сања Љубомировић

Подршка ученику кроз
индивидуализацију и
пројектни рад у математици

358

К1

32

11.02.08.3.2019.

Саша Антоновић

Достигнућа младих

?

К1

24

01.02.03.02.2019.

Наставник енглеског језика Ивана Стевановић је похађала следеће вебинаре :
13.9.2018. -"Too many to talk!" Oral interaction in large classes, Oxford University Press - 1
sat
25.10.2018. - "Excuse me, teacher, I need your help": Pragmatic competence and language
learning, Oxford University Press - 1 sat
7.11.2018. - Researching the classroom, Oxford University Press - 1 sat
9.11.2018. - Using Picturebooks with Children, British Council - 1 sat
17.1.2019. - Talking to Teenagers in the English Language Classroom, British Council - 1 sat
17 наставника је испунило законску квоту од 24 сата екстерног стручног
усавршавања.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У УСТАНОВИ
У ШК. 2018/2019. ГОДИНИ
Име и презиме
Опис
Бодови
Укупно
наставника
активности
бодова
-Сајам
образовања
у
Центру
за
културу
10
Никола
37
-Супервизија у ОШ С.Јовић, Волуја
16
Милосављевић
-Селфи самовредновање
1
Злата Јовић

Драган Богдановић
Мерима Ристић
Митровић Звездана
Даница Максимовић

Марија Премовић

Ивана Вујчић

- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Промоцијашколе у В.Градишту
-Такмичење у пружању прве помоћи
- Селфи самовредновање
-Супервизија
-Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Супервизија у ОШ М.Миланковић,Раброво
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Предавање на тему Дан планете земље
-прегледач комбинованог теста на малој матури
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Прегледач тестова иу српског језика на малој
матури
-Припремање школских приредби
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Уређивање шк.електронског часописа Туљак
-Припрема ученика за такмичење иу
књижевности
-Прегледач тестова из српској језилка на малој
матури
-Припремање школских приредби
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Отварање ликовне колоније
-Изложба ликовне колоније Политехничке школе
-Позоришна представа Политехничке школе на
Фестивалу младих
-Супервизија
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Сарадња са удружењем Урбан Стрем
-Сарадња са удружењем Шанса
-Сарадња са омладином Јазаса
Приредба на енглеском језику
-Учешће на трибини Живи здраво.покрени се

10
8
3
1
16
10
8
10
10
10
10
10
10
10
20
10

40

8
30
30
60

10
10
10
3
3
3
16
10
10
25
5
10
3

35

126

69
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Владислава Стевић

Зорица Гошев

Владан Јовановић
Маја Кондић

Мирослав
Станојевић
Тања Бабејић

-Приредба поводом републичког такмичења из
беле технике
-Дан планете земље
-Хуманитарни концер у Костолцу
-Сарадња са ученичким парламентом
Медицинске школе
-Сараднја са унијом средњешколаца Србије
-Промоција школе
-Интервју за РечНАРОДА
-Наступ са представом политехничке школе у
Дому ученика Пољопривредне школе
-Сарадња са Црвеним крстом
-Завршно вече Фестивала младих
-Учешће у Лебану са представом Политехничке
школе
-Координатор рада Ученичког парламента
-Администратор званичне странице
Политехничке школе на Фејсбуку
-Сарадња са удружењем Чепом до осмеха
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Припрема ученика за републичко такмичење из
саобраћаја
-Припрема и реализација међународног
такмичења Your ideas YOUR Initiatives2019
-Вече енглеског језика
-Отварање републичког такмичења ел.тех. шкпла
Србије
-Израда пројекта мобилности КА1 за средње
стручне школе
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Сајам књига
-Трибина обновњиви извори енергије
-Презентација школе
-Сајам образовања у Пожаревцу
-Дан отворених врата
-РеПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БЕЛЕ
ТЕХНИКЕ
-Супервизија
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Угледни час:Метод социолошког истраживања
-Сфера рада,МУЗИЧКА ШКОЛА
Наставник који уноси оцене у ел.дневник
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Capturing Curiosity and Measuring Progress in
English Language Clasroom
-Best in English,онлајн такмичење
-Вече енглеског језика
-Lifting the BOOKfrom the Page
-Прелиминарни круг међународног HIPPO
такмичења
-Полуфинале HIPPO такмичења
-Дежурство на републичком такмичењу из беле
технике
-Прослава матуре'-предавање полицијске управе
-Селфи самовредновање
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник
-Менторски рад
-Презентација школе у Жабарима
-Презентација чколе у Смедереву
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

10
5
5

3
1
10
2
10
10
10

32

-Израда маски и костима за представе, радионица
у Центру за културу
-Сарадња са Урбан стримом и Јазасом
-Предавање Заштита младих од болести
зависности
-Предавање превенција и рано откривање
насиља,злостављања и заненаривања
-Предавање:Насиље над децом у савременој
породици
-Трибина: Нисте сами
-Предавање:Ово је твој живот,живи здраво

3

78

5
5
10
3
10
5
5
5
5
20
5
10
10

56

10
3
3
20
10
3
5
10
10
10
6
16
10
10
8
8
10
10
3

76

36
66

10
10
3
10
10
6

3
10
10
3
3
3
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Владимир
Милосављевић

Јелена Стевић

Сања Љубомировић

Татјана Ранђеловић

Тијана Глигоријевић

-Предавање о болестима зависности у
организацији Завода за јавно здравље Пож
-Припрема представе Политехничке школе
-Припрема представе у Дому ученика
Пољопривредне школе
-Администрација Фејсбук странице
Политехничке школе
-Ерамус пројекат(сарадња са школом из Турске)
-Организовање одласка ученика у биоскоп
-Техничка подршка у организацији Републичког
такмичења из електротехнике
-Администратор електронског дневника
-Вече енглеског језика
-Координатор приредбе за Дан школе
-Координатор приредбе за Св.Саву
-ПредавањеМУП-а
-Предавање лекара (тех.подршка)
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

3

20
6
6
20
10
10
10
6
6
10

104

-Припрема музичких тачака за Дан школе
-Учешће на 63.Београдском сајму књига са
представом
-Припрема хора и музичких тачака за
обележавање школске славе
-Припрема представе Ђекна још није умрла, а
каће не знамо
-HIPPO такмичење
-Приредба поводом отварања 14.такмичења из
електротехнике
-Наступ на Фестивалу младих
-Селфи вредновање
-Наступ у Дому ученика Пољопривредне школе
са представом
-Интервју дат РТВ Бтаничеву
-Завршно вече Фестивала младих
-Наступ на републичкој смотри драмског
стваралаштва у Лебану
-Администратор званичне Фејсбук странице
Политехничке школе
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

10
10

137

-Обука за таблет и гдрајв
-Присуство на пројекцији филма о утицају дроге
на младе
-Презентација школе на Сајму образовања у
Гимназији
-Превенција злоупотребе психоактивних
супстанци
-Дежурство на 14. Трепубличком такмичењу из
електротехнике
-Презентација школе у Лучици и даље
-Присуство на премијери представе
Политехничке школе на Фестивалу младих
-Огледни час: Проценти и њихова примена
-Огледни час:Пропорционалност величина
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

3
3

-Организатор посете Сајму књига
-Организатор посете Сајму аутомобила
-Вођа екскуруије 1.2. и 3. Разреда Политехничке
школе
-Прегледач комбинованог теста
-Присуство на премијери представе
Политехничке школе на Фестивалу младих
-Разредни старешина који води одељење ма
матурску екскурзију
-Селфи самовредновање
- Присуство на премијери представе
Политехничке школе на Фестивалу младих
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

6
6
6

-Презентација школе

10
6

10
10
20

10
20
6
10
10
1
10
10
10
10
10
10

63

10
3
6
10
3
8
8
10

51

10
3
6
10
1
3

99

71

Политехничка школа, Пожаревац
-Републичко такмичење
електротех.школа(тех.подршка)
-Обука за есДневник
-Администратор школског Фејсбука
-Лична наставничка Фејсбук
страница(информатика)
-Лични наставнички сајт који се користи у
предавању
-Школски координатор есДневник
Присуство на премијери представе Политехничке
школе на Фестивалу младих
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

2*10
10
10
10
20
3
10

Бранислав
Стојановић

-Селфи самовредновање
-Прегледач тестова из математике
-Угледни час:Линеарна функција и њен график
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

1
10
8
10

29

Јелена Миленковић

-Припрема ученика за Републичко такмичење из
саобраћаја
-Презентација школе у Вранову
-Администратор Фејсбук странице Политехничке
школе
-Администратор Фејсбук странице саобраћајне
секције у школи
-Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја
-Израда пројекта за мобилност фондације Темпус
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

10

62

-Посета Сајму високог образовања у
Пож.гимназији и Економско-трговинској школи
-Презентација школе у Центру за културу
-Предавање:насиље над децом у савременој
породици и насиље у породици
-Предаваље :Нисте сами, кампања УНИЦЕФ-а
-Предавање:Ово је твој живот-живи
здраво,покрени се
-Селфи самовредновање
-Дежурство на HIPPO такмичењу
-Предавање фондације Темпус
-Дан отворених врата Политехничке школе
-Промотивни филм о Политехничкој школи за
локалне медије
-Веће енглеског језика
-Организатор 14.Републичког такмићења из
електротехнике
-Администратор Фејсбук странице
-Вебинар:Активности Euroguidance i Europass
центра у шк.2018/19
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

20

-Припрема ученика за Републичко такмичење из
електротехнике
- Предавање:насиље над децом у савременој
породици и насиље у породици
-Предаваље :Нисте сами, кампања УНИЦЕФ-а
-Предавање:Ово је твој живот-живи
здраво,покрени се
-Селфи самовредновање
-Дежурство на HIPPO такмичењу
-Вече енглеског језика
-Предавање;Прослава матуре, у организацији ПУ
- Присуство на премијери представе
Политехничке школе на Фестивалу младих
-Вођа матурантске екскурзије Политехничке
школе
- Наставник који уноси оцене у ел.дневник

10

-Мм publications ELT конференција-DATA статус

6
3

Оливера Филиповић

Милица Обреновић

Ивана Стевановић

10
10
10
2
10
10

108

10
3
3
3
1
6
3
10
10
3
10
10
6
10

51

3
3
3
1
6
3
3
3
6
10

24

72

Политехничка школа, Пожаревац
-Примена уџбеника за енглески језик у настави за
основну школу
-Презентација уџбеника за енглески језик-ЕДУКА
-Lifting the Book From the Page, PearsonCentral
Europe
-Селфи самовредновање
Наставник који уноси оцене у ел.дневник

1
3
1
10

14 наставника је испунило законску квоту од 44 сати интерног стручног
ЗБИРНА ТАБЕЛА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШК.2018/2019. ГОДИНИ
Име и презиме
наставника
Милица Обреновић
Оливера Филиповић
Владимир
Милосављевић
Татјана Ранђеловић
Јелена Стевић
Даница Максимовић
Тијана Глигоријевић
Зорица Гошев
Данијела Павић
Марија Премовић
Владислва Стевић
Мирослав
Станојевић
Тања Бабејић
Маја Кондић
Ивана Вујчић
Ивана Стевановић
Звездана Митровић
Милорад Дендић
Никола
Милосављевић
Сања Љубомировић
Саша Антоновић
Злата Јовић
Драган Богдановић
Мерима Ристић
Владан Јовановић
Бранислав
Стојановић
Јелена Миленковић

Екстерно
(бодови)
42
42
24

Интерно
(бодови)
51
108
104

42
56
32
58
42
42
42
40
8

51
137
60
99
76
/
35
56
32

48
50
32
8
32
8
8

78
66
126
24
30
/
37

32
24
/
/
/
/
/

63
/
40
8
30
36
29

/

62

13 наставника је испунило квоте и за екстерно и за интерно усавршавање.
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Једногласном одлуком, усвојен је извештај о стручном усавршавању запослених
за школску 2018/2019. годину.
9.Усвајање Плана стручног усавршавања запослених за школску 2019/2020.
годину
По овој тачки је говорио директор Дарко Радовановић и навео да је План стручног
усавршавања саставни је део Годишњег плана и садржи појединачне планове сваког
наставника и стручног сарадника и дат је на увид родитељима на сајту школе. Школа
ће до краја календарске године организовати један општи педагошки семинар за све
наставнике.
Једногласном одлуком, усвојен је План стручног усавршавања запослених за
школску 2019/2020. годину.
10.Разматрање и усвајање извештаја о 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,
Данијела Димитријевић, родитељ III4 и
Вељко Лукић, ученик I2.
Тим је имао осам састанка и од планираног урадио је следеће:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
•

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

•

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

•

Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.

•

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

•

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

•

На основу претходне активности урађена је активност „Утврдити да ли постоји
потреба за формирањем нових тимова у школи“ и оформљена су 2 нова тима:
-Тим за стручно усавршавање
-Тим за сарадњу са родитељима
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•

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

•

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

•

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

•

Стручни сарадник је направила лист за распоред коришћења кабинета.

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

ЈАНУАР:
•
•

•

•
•

Урађена је активност „Констатовати да ли у школи постоји план за обезбеђивање
и коришћење финансијских средстава“.
Урађена је активност „Установити да ли директор ефикасно и ефективно
руководи радом наставничког већа“. Такође су питања везано за ову тему
уврштена у анкету за наставнике.
Урађена је активност „Утврдити да ли директор укључује запослене у процес
доношења одлука“. Такође су питања везано за ову тему уврштена у анкету за
наставнике.
Активност „Испитати да ли у школи функционише систем редовног
информисања родитеља о активностима и делатностима школе“ није урађена.
Активност „Утврдити да ли директор развија сарадњу са другим установама,
организацијама и локалном заједницом“ мора да се анализира на основу
полугодишњег извештаја директора. Извештај за ову активност биће поднета у
фебруару.
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•

•

•
•

Урађена је активност „Утврдити да ли директор прати рад тимова и да ли
доприноси унапређењу њиховог рада“. Такође су питања везано за ову тему
уврштена у анкету за наставнике.
Урађена је активност „Утврдити да ли је директор предузео мере за унапређење
образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања“. Такође су
питања везано за ову тему уврштена у анкету за наставнике.
Активност „Констатовати да ли школа укључује ученике и родитеље у конкретне
активности у кључним областима квалитета“ није урађена.
Направљена су питања за анкету за активности „Утврдити да ли се користе
различити механизами за мотивисање запослених“, „Констатовати да ли, у
процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који
унапређују рад школе“

ФЕБРУАР/МАРТ:
•

•
•

Стручни сарадник Тања Б. је направила образац за коришћење наставних
средстава у кабинетима и сви наставници су упознати са обавезом да морају да
попуњавају ове листе, како би школа могла да утврди која наставна средства се
користе.
Школа ушла у процес у процесе обуке и коришћења Селфи инструмента, како би
самовредновала дигитални капацитет школе. Директор је формирао Селфи тим
Спроведена је анкета у Савету родитеља

АПРИЛ/МАЈ:
•

•
•

Селфи тим је прошао „Обуку запослених у основним и средњим школама за
примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета
школе – Селфи“, коју је организовао Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања у сарадњи са ресорним министарством.
Селфи тим је припремио“ План спровођења самовредновања коришћењем Селфи
инструмента“
Реализација самовредновања коришћењем Селфи инструмента је спроведена од
06.05.2019. до 24.05.2019.

ЈУН/МАЈ/АВГУСТ:
•
•
•
•
•

Написан је извештај након анкетирања учесника у Селфи самовредновању
Спроведена је дискусија о резултатима Селфи самовредновања и дигиталној
зрелости школе и то на Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору,
и осталим органима и тимовима школе.
Активност „Утврдити да ли се користе различити механизами за мотивисање
запослених“ није урађена. Тим није стигао да спроведе анкету, коју је направио.
Урађена је активност „Установити да ли директор ефикасно и ефективно
руководи радом наставничког већа“.
Анкета која је требало да се да наставницима, а анализирала би неколико
активности није спроведена. Већина активности је урађена анализирањем
извештаја и записника школе.

76

Политехничка школа, Пожаревац

•
•
•
•
•
•
•
•

Урађена је активност „Утврдити да ли директор остварује инструктивни увид и
надзор у образовно-васпитни рад у складу са планом рада и потребама школе“.
Урађена је активност „Испитати да ли тим за самовредновање континуирано
остварује самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама“.
Урађена је активност „Утврдити да ли директор развија сарадњу са другим
установама, организацијама и локалном заједницом“
Урађена је активност „Утврдити да ли директор прати рад тимова и да ли
доприноси унапређењу њиховог рада“.
Урађена је активност „ Утврдити да ли је директор предузео мере за унапређење
образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања“.
Урађена је активност „ Констатовати да ли наставници континуирано користе
доступна наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе“.
Направљени су образаци за „Преглед броја похваљених ученика“ и за „Поређење
оцена на завршном/матурском испиту и на крају шк год.“
Направњен је План рада Tима за самовредновање за школску 2019/2020. Годину

Због додатих обавеза тима око Селфи самовредновања, анкета која је припремљена да
се да наставницима није спроведена, тако да ће тим то да уради у наредној школској
години. Такође анкета која је спроведена у Савету родитеља није унета у дигитални алат
и проанализирана, што ће тим да уради у наредној школској години.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији активности из
Школског развојног плана;
11. Разматрање и усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020;
Тим за израду екскурзија:
1. Бранковић Милош
2. Филиповић Иван
3. Јоњић Зоран
4. Ранђеловић Татјана

Програм тима за израду екскурзија за 2019/2020. год.
време и место

садржај/активности

начин извођења

септембар,
Италија

давање тендера је у јануару
2019. године за будуће
матуранте у школској
2019/2020. години

будући матуранти са
разредним старешинама

носилац и
сарадници
директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање најбоље
понуде, савет
родитеља, агенција
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октобар,
Врњачка бања
ПожаревацТополаОпленацЖича-Врњачка
бања-ЈагодинаПожаревац

давање тендера за
екскурзију чија ће
реализација бити у априлу
2019. године

ученици прве, друге и
треће године и разредне
старешине

октобар,
Суботица
ПожаревацКрушедол-С.
Карловци-Н.
Сад-СуботицаПалић-БечејЗрењанинПожаревац

давање тендера за
екскурзију чија ће
реализација бити у мају
2019. године.

ученици друге и треће
године и разредне
старешине

октобар,
Неготин
ПожаревацНеготин-ХЕ
Ђердап-Доњи
МилановацЛепенски вирПожаревац

давање тендера за
екскурзију, чија ће
реализација бити у мају
2019. године.

ученици прве, друге и
треће године и разредне
старешине

септембар,
Грчка
ПожаревацПаралиаКатериниСолунМетеориОлимпПожаревац

давање тендера је у јануару
2019. године за будуће
матуранте у школској
2019/2020. години

будући матуранти са
разредним старешинама

октобар,
Суботица

давање тендера за
екскурзију, чија ће
реализација бити у априлу
2019. године

ученици другог и трећег
разреда и разредне
старешине

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

давање тендера за
екскурзију, чија ће
реализација бити у априлу
2019. године

ученици првог, другог и
трећег разреда

октобар,
Златибор
ПожаревацЗлатибор-ТараМокра гораЗлатиборПожаревац

давање тендера за
екскурзију ученика, чија ће
реализација бити у априлу
2019. године.

ученици првог, другог и
трећег разреда

октобар, Ниш
ПожаревацКрагујевацНиш -Ђавоља
Варош-НишПожаревац

давање тендера за
екскурзију ученика, чија ће
реализација бити у априлу
2019. године.

ученици првог, другог и
трећег разреда и разредне
старешине

октобар, Охрид
ПожаревацОхридОхридско
језероПожаревац

давање тендера за
екскурзију ученика трећег
разреда, чија ће реализација
бити у мају 2019. године

ученици трећег разреда и
разредне старешине

понуде, савет
родитеља, агенција
преко које се
путује
директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање најбоље
понуде, савет
родитеља, агенција
преко које се
путује
директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање најбоље
понуде, савет
родитеља, агенција
преко које се
путује
директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање најбоље
понуде, савет
родитеља, агенција
преко које се
путује
директор школе,
секретар школе,
разредне
старешине,
комисија за
изабирање најбоље
понуде, савет
родитеља, агенција
преко које се
путује
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октобар, Нови
Сад
ПожаревацНови СадФрушка гораКрушедолСремски
КарловциПожаревац

давање тендера за
екскурзију ученика, чија ће
реализација бити у мају
2019. године.

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

септембар,
Праг
ПожаревацПрагБудимпештаБеч-Пожаревац

давање тендера је у јануару
2019. године за будуће
матуранте у школској
2019/2020. години

будући матуранти са
разредним старешинама

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

Једногласном одлуком, усвојен је План екскурзија за школску 2019/2020. годину.
12.Доношење Одлуке о отварању наменског динарског и девизног подрачуна
школе за реализацију „ Еразмус +“ пројекта мобилности;
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Политехничкој школи одобрен
пројекат у оквиру програма „ Ерасмус + „. Због реализације овог пројекта неопходно је
отворити динарске и девизне подрачуне код Управе за трезор.Поред одлуке Школског
одбора, сагласност дају и Министарство просвете и Министарство финансија.
Једногласном одлуком, усвојен је предлог за отварање намеског динарског и
девизног подрачуна школе за реализацију „ Еразмус +“ пројекта мобилности;
13.Разматрање и усвајање измена и допуна Правилника о систематизације радних
места;
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да се због измена планова и програма
из области саобраћаја, мењају и норме за поједине предмете, што је узроковало и
измену Систтематизације радних места.
Код опште-образовних предмета измене норми су код историје 0,60, математике 2,33,
физика 0,50, грађанско васпитање 0,45; У области саобраћаја норма рада се повећава са
12,75 на 14,10. У области машинства норма се смањује са 2,00 ма 1,70.
Једногласном одлуком, усвојене су измене и допуне Правилника о
систематизацији радних места Политехничке школе.
14.Разматрање и усвајање измена финансијског плана за 2019. годину – ребаланс
2.
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По овој тачки је говорио директор школе и навео, да је сагледавањем досадашње
реализације средстава из Финансијског плана за 2019. годину и потребама до краја
2019. године, Политехничка школа ставља на располагање буџету града средства на
следећим позицијама.
4151 – Накнаде трошкова за запослене

20.000,00 динара

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга

40.000,00 динара

Сагледавањем досадашње реализације средстава из Финансијског плана за 2019.
годину и потребама до краја 2019. године, Политехничка школа упућује захтев да се
у циљу нормалног функционисања школе, наведена ослобођена средства преусмере
на следеће позиције.
4131 – Накнаде у натури

20.000,00 динара

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи

40.000,00 динара

Једногласном одлуком, усвојене су измене финансијског плана за 2019. годину
– ребаланс 2.

ЗАПИСНИК СА X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 17.10.2019. ГОДИНЕ У 19.00 ЧАСОВА

Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Бобан Николић, Тасић Горан, Никола
Шојановић, Владимир Милосављевић, Данијела Крстић;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић, Јелена Убипарип и представници ученичког парламента
Леа Спасић IV1 и Војислав Беланов III3, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран
Јоњић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање Записника са IX редовне седнице Школског одбора.
2. Доношење одлуке о пословно техничкој сарадњи са ОШ Иво Лола Рибар из
Великог Градишта.
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3. Доношење одлуке о измени и допуни Предлога финансијског плана за 2019.
годину.
4. Разно.
Предложени Дневни ред је усвојен без примедби, тако да се прешло на дискусију.
1.Усвајање Записника са IX редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са IX редовне седнице Школског одбора
Политехничке школе.

2. Доношење одлуке о пословно техничкој сарадњи са ОШ Иво Лола Рибар из
Великог Градишта.
По овој тачки је говорио директор школе Дарко Радовановић и навео да је
Политехничка школа преко летњег распуста обновила кабинет за информатику где је
набављено 17 нових рачунара. Поред старих рачунара из кабинета за информатику,
школа има рачунаре које је добила као донацију из Компаније „ Бамби „ а који још
увек стоје неупотребљени. Предлог је да се помогне ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог
Градишта донацијом 5 рачунара, како би наставници ове школе могли да воде
електронски дневник.
Једногласном одлуком прихваћен је предлог да се ОШ „Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта донирају следеће ствари:
- кућиште HP 6000 PRO (Intel E7500, 2 GB DDR 2, hard disk 160-250 GB) – 5
комада;
- монитори Samsung Syncmaster 943 – 3 комада;
- монитор Samsung Syncmaster 920 NW – 1 комад;
- монитор LG Flatron L 194 WS – 1 комад;
- VGA каблови – 5 комада;
- напојни каблови – 10 комада;

3.Доношење одлуке о измени и допуни Предлога финансијског плана за 2020.
годину.
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По овој тачки је говорио директор школе и навео да сагледавањем досадашње
реализације средстава из Финансијског плана за 2019. годину и потребама до краја
2019. године, Политехничка школа ставља на располагање буџету града средства на
следећим позицијама.
4151 – Накнаде трошкова за запослене

20.000,00 динара

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга

40.000,00 динара

Такође је неопходно да се наведена ослобођена средства преусмере на следеће
позиције.
4131 – Накнаде у натури

20.000,00 динара

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи

40.000,00 динара

Једногласном одлуком прихваћен је предлог за измену финансијског плана за
2019. годину, променом апропријација.

ЗАПИСНИК СА XI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОДРЖАНЕ 28.11.2019. ГОДИНЕ У 14.00 ЧАСОВА

Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Бобан Николић, Тасић Горан, Никола
Шојановић, Јелена Убипарип Данијела Крстић;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић, Владимир Милосављевић, Данијела Крстић и
представници ученичког парламента Леа Спасић IV1 и Војислав Беланов III3, а уредно
позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран
Јоњић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање Записника са X редовне седнице Школског одбора.
2. Доношење одлуке о редовном годишњем попису и формирање пописних
комисија.
3. Предлог Плана уписа за школску 2020/2021. годину.
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4. Доношење одлуке отпису основних средстава и ситног инвентара према
попису за фискалну 2018. годину.
5. Разматрање и усвајање измена Правилника о рачуноводству.
6. Разматрање и усвајање измена Ценовника услуга за ЕЦДЛ обуку.
7. Разно.
1.Усвајање Записника са
школе

X редовне седнице Школског одбора Политехничке

По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са X редовне седнице Школског одбора
Политехничке школе.
2.Доношење одлуке о редовном годишњем попису и формирање пописних
комисија.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је на основу Закона о
рачуноводству и ревизији потребно донети одлуку о попису имовине и обавеза школе
са стањем на дан 31.12.2019. године. Попис имовине и обавеза треба извршити у
периоду од 15.12. до 31.12.2019. године, са стањем на дан 31.12.2019. године.
Извештаје о извршеном попису и утврђивању одступања доставити централној
пописној комисији најкасније до 10.01.2020. године, ради прегледа и прављења
извештаја за Школски одбор. Уз извештај доставити пописне листе, забелешке и
констатације комисије утврђене приликом пописа и сл.
Извештај централне пописне комисије о извршеном попису доставити рачуноводству,
ради благовременом спровођења књижења и састављања годишњег финансијског
извештаја.
Једногласно, донета је одлука о годишњим пописима за пословну 2019. годину.
Једногласном одлуком, формиране су следеће комисије за попис:
Централна пописна комисија:
1. Татјана Ранђеловић, председник;
2. Маја Кондић, члан;
3. Милица Обреновић, члан;
4. Злата Јовић, заменик члана;
5. Бранислав Стојановић, заменик члана;
Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара:
1. Мирослав Станојевић, председник;
2. Анита Динић, члан;
3. Драган Богдановић, члан;
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4. Зорица Гошев, члан;
5. Лидија Чаловић, члан;
6. Милош Бранковић, заменик члана;
7. Саша Антоновић, заменик члана;
8. Биљана Пајић Чавић, заменик члана;
Комисија за попис новца у благајни, потраживања и обавеза у следећем саставу:
1. Данијела Павић, председник;
2. Љупка Добросављевић, члан;
3. Мирјана Прибаковић, члан,
4. Звездана Митровић, заменик члана;
5. Даница Максимовић, заменик члана;
Комисија за расход основних средстава и ситног инвентара у следећем саставу:
1. Тијана Глигоријевић, председник;
2. Ивана Вујчић, члан;
3. Владета Јовић, члан;
4. Марија Премовић, заменик члана;
5. Сања Љубомировић, заменик члана;
3.Предлог Плана уписа за школску 2020/2021. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је предлог плана уписа усвојен на
Наставничком већу и да тај предлог сада разматра Школски одбор.
Политехничка је успешно окончала упис за школску 2019/2020 годину, уписавши пет
одељења и 143 ученика.
За наредну школску годину је предвиђен следећи план: 60 ученика-техничара
друмског саобраћаја, 30 ученика-возача, 30 ученика-аутоелектричара и једно
комбиновано одељење са по 15 ученика електроинсталатера и електромеханичара за
термичке и расхладне уређаје.
У случају да се не усвоје нови наставни планови за образовни профил
електроинсталатер, предлог плана за упис ученика биће модификован и уписиваћемо:
60 ученика-техничара друмског саобраћаја, 30 ученика-возача, 30 ученикаелектроинсталатер и једно комбиновано одељење са по 15 ученика аутоелектричара и
електромеханичара за термичке и расхладне уређаје.
Приликом планирања за нову школску годину не сме се пореметити број запослених у
школи, као ни однос између тростепених и четворостепених образовних профила
према упутству Школске управе и Министарства просвете.
Директор је навео да очекује још једну успешну школску годину са свим попуњеним
одељењима.
Једногласном одлуком усвојен је план уписа за школску 2019/2020 годину.
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4.Доношење одлуке отпису основних средстава и ситног инвентара према попису
за фискалну 2018. годину.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да је приликом пописа основних
средстава у учионицама и кабинетима школе који је рађен у периоду од 15.12.2018.
године, до 31.12.2018. године, установљен је 41 комад опрема за расход. Садашња
вредност опреме за расход износи 94.186,80 динара.
Приликом пописа ситног инвентара у учионицама и кабинетима школе који је рађен у
периоду од 15.12.2018. године, до 31.12.2018. године, установљено је 18 комада
опрема за расход. Садашња вредност ситног инвентара за расход износи 28.954,95
динара.
Предлог је да се основна средства и ситан инвентар према листама које су у прилогу,
расходују јер више нису за употребу у Политехничкој школи.
Једногласном одлуком усвојен је предлог за расход основних средстава у
учионицама и кабинетима школе који је утврђен пописом са стањем на дан
31.12.2018. године, када је установљен 41 комад опрема за расход у вредности
од 94.186,80 динара.
Једногласном одлуком усвојен је предлог за расход ситног инвентара у
учионицама и кабинетима школе који је утврђен пописом са стањем на дан
31.12.2018. године, када је установљено 18 комада опрема за расход у вредности
од 28.954,95 динара.
Основна средства и ситан инвентар према листама које су у прилогу, расходују
се јер више нису за употребу у Политехничкој школи.
Налаже се рачунополагачима да расходована основна средства и ситан инвентар
према листама, уклоне са пописних места и оставе у биоскопску салу.
Налаже се рачуноводству да спроведе одговарајућа књижења на основу ове
одлуке.
5.Разматрање и усвајање измена Правилника о рачуноводству.
По овој тачки је говорио секретар школе и навео да се овим прaвилникoм зa
индирeктнoг кoрисникa буџeтa урeђуjу вoђeњe буџeтскoг рaчунoвoдствa, утврђивaњe
oдгoвoрних лицa, рaчунoвoдствeнe пoлитикe, пoпис имoвинe и oбaвeзa и усaглaшaвaњe
пoтрaживaњa и oбaвeзa, сaстaвљaњe и дoстaвљaњe финaнсиjских извeштaja, интeрну
кoнтрoлу, интeрну рeвизиjу и зaкључивaњe и чувaњe пoслoвних књигa,
рaчунoвoдствeних испрaвa и финaнсиjских извeштaja.
Предлог је да се допуни члан 25. Правилника још једним ставом који гласи:
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„ Попис имовине и обавеза спроводе следеће комисије: Централна пописна комисија,
Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара, Комисија за попис новца у
благајни, потраживања и обавеза, Комисија за расход основних средстава и ситног
инвентара.“
Једногласном одлуком усвојене су измене и допуне Правилника о организацији
буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама.
6.Разматрање и усвајање измена Ценовника услуга за ЕЦДЛ обуку.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Политехничка школа
лиценцирана за обуку, полагање и издавање ЕЦДЛ сертификата. Како је претходни
ценовник усвојен још 2014. године, неопходно је мењати поједине одредбе овог
ценовника. Предложен је следећи ценовник:
А. УПЛАТА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА ЗА ИЗДАВАЊЕ
"ECDL START" ИНДЕКСА
1. Издавање "ECDL START" индекса .......................................................................... 3700,00
дин. ..............................................................................................................................................
2.Тестирање/полагање додатног испита (по модулу).................................. 1200,00 дин.
Б. УПЛАТА ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА ОБУКУ, ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ИЗДАВАЊЕ
ECDL ИНДЕКСА
1. Обука у трајању од 10 школских часова за основне и стандардне модуле осим за
модул "Microsoft Acces"
(за групу од 5 и више полазника) ........................................... 3000,00 дин.
(за групу од 2 до 4 полазника) ................................................ 4500,00 дин.
(за индивидуални рад) ............................................................. 6000,00 дин.
2. Обука у трајању од 15 школских часова за модул "MS Access"
(за групу од 5 и више полазника) ........................................... 4500,00 дин.
(за групу од 2 до 4 полазника) ................................................ 6750,00 дин.
(за индивидуални рад) ............................................................. 9000,00 дин.
1. Полагање испита
(за основне и стандардне модуле) .......................................... 1200,00 дин.
(за онлајн тестирање по модулу) ............................................ 1200,00 дин.
(за модуле напредног нивоа по модулу)................................. 2400,00 дин.
3. Издавање "ECDL START" индекса ............................................................... 3700,00 дин.
4. Издавање "ECDL CORE" индекса ................................................................. 4500,00 дин.
5. Издавање "ECDL PROFILE" индекса............................................................ 5500,00 дин.
6. Издавање "ECDL ADVANCED" индекса по модулу .................................... 2400,00 дин.
7. Трошкови прелаза са ECDL Start на ECDL Core .............................................. 1000 дин.
8. Трошкови прелаза са ECDL Core на ECDL Profile ........................................... 1100 дин.
9. Трошкови прелаза ECDL Start на ECDL Profile ................................................ 1950 дин.
10. Трошкови издавања додатног ECDL сертификата ........................................... 1200 дин.
В. ИСПЛАТА РАДНИЦИМА ШКОЛЕ
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1. ИСПЛАТА ЛИЦЕНЦИРАНИМ ПРЕДАВАЧИМА
- исплата предавачу (по полазнику по часу обуке)
(за групу од 5 и више полазника) ............................................. 150,00 дин.
(за групу од 2 до 4 полазника) .................................................. 250,00 дин.
(за индивидуални рад) ............................................................... 300,00 дин.

2..ИСПЛАТА ЛИЦЕНЦИРАНИМ ИСПИТИВАЧИМА (по кандидату)
(за основне и стандардне модуле) ............................................ 600,00 дин.
(за онлајн тестирање по модулу) .............................................. 600,00 дин.
(за модуле напредног нивоа по модулу)................................. 1200,00 дин.
Једногласном одлуком усвојене су измене и допуне Ценовника услуга за ЕЦДЛ
обуку.

ЗАПИСНИК СА XII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 15.01.2020. ГОДИНЕ У 15.00 ЧАСОВА

Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Бобан Николић, Тасић Горан, Никола
Шојановић, Јелена Убипарип и Владимир Милосављевић;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић, Данијела Крстић и представници ученичког парламента
Леа Спасић IV1 и Војислав Беланов III3, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић,
Данијела Павић, Јелена Стевић, Тијана Глигоријевић, Татјана Ранђеловић, Мирослав
Станојевић;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи
ДНЕВНИ

РЕД

Усвајање Записника са XI редовне седнице Школског одбора.
Усвајање Финансијског плана за 2020. годину.
Разматрање Плана набавки за 2020. годину.
Усвајање извештаја комисија о извршеном попису имовине и обавеза у
Политехничкој школи са стањем на дан 31.12.2019. године.
5. Разно.
1.
2.
3.
4.

1.Усвајање Записника са XI редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе
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По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XI редовне седнице Школског одбора
Политехничке школе.
2. Усвајање Финансијског плана за 2020. годину
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је за 2020. годину школа добила
највећи буџет до сада. Све позиције које су добијене у прошлој години су одобрене и
ове године. Стални трошкови су увећани за раст цена на мало. Најбитија инвестиција је
адаптација сале за културно-јавну делатност за коју је град издвојио 11.332.007, 00
динара. Преостала средства за адаптацију ће одобрити Министарство кроз своје
пројекте.
Једногласно, усваја се финансијски план Политехничке школе у Пожаревцу за
2020. годину у висини од 20.114.897,00 динара, који је усклађен са Одлуком
Скупштине Града Пожаревца број 03-40-2836/2019-5-1-10-5 од 30.12.2019. године.

Eкономска
класификациј
а

НАЗИВ КОНТА

1

2

413
4131
414
4143
4144
415
4151
416
4161
421
4211
4212
4213
4214

Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Отпремнине и помоћи
Помоћ у мед лечењу
запосленог
Накнаде трошкова за
запослене
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
ост.расходи
Награде запосленима и
ост.расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација

13 –
Нераспоређен
01-Приходи
и вишак
из буџета
прихода
ранијих
година
4
3
345.000,00
0,00
345.000,00
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
850.000,00

0,00

850.000,00
430.000,00

0,00

430.000,00
2.667.890,00
155.000,00
1.440.000,00
180.000,00
172.890,00

0,00
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4215
4216
422
4221
4222
4223
4224
423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
424
4241
4242
4243
4245
4246
4249
425
4251
4252
426
4261
4262

Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Трошкови служ.пут.у земљи
Трошкови служ.пут.у
иностранство
Трошкови пут.у оквиру
редовног рада
Tрошкови путовања
ученика
Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образ и усав
запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћ. и
угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Услуге образ., културе и
спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања
нац.паркова
Услуге очувања жив
средине, науке
Остале специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поп. и одрж. зграда
и објеката
Текуће поп. и одржавање
опреме
Материјал
Администартивни
материјал
Материјал за
пољопривреду

570.000,00
150.000,00
190.000,00
110.000,00

0,00

0.00
0.00
80.000,00
1.732.000,00
0.00
136.000,00

0,00

170.000,00
350.000,00
0.00
45.000,00
356.000,00
675.000,00
0.00
0.00

0,00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.000,00

0,00

400.000,00
400.000,00
1.683.000,00

0,00

170.000,00
0.00
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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

Материјал за образ и усавр.
120.000,00
запослених
Материјал за саобраћај
930.000,00
Материјал за очув.жив
0.00
средине
Материјал за образ.културу
150.000,00
и спорт
Медицински и лабор
5.000,00
материјал
Материјал за одрж. хиг. и
170.000,00
угоститељство
Материјал за посебне
138.000,00
намене
Накнаде за соц.заштиту
0.00
из буџета
Накнаде из буџета за
0.00
образовање, кул
Накнаде из буџета за
0.00
становање
Порези, обавезне таксе и
0.00
казне
Остали порези
0.00
Обавезне таксе
0.00
Новчане казне и пенали
0.00
Зграде и грађевински
11.332.007,0
објекти
0
Куповина зграда и објеката
0.00
Изградња зграда и објеката
0.00
Капитално одржавање
11.332.007,0
зграда и објеката
0
Пројектно планирање
0.00
Машине и опрема
0,00
Опрема за саобраћај
0.00
Административна опрема
0.00
Опрема за образ, културу и
0,00
спорт
Опрема за јавну
0.00
безбедност
Опрема за произ.мот и нем
0.00
оп.
Нематеријална опрема
0.00
Нематеријална опрема
0.00
20.114.897,0
Укупно
0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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3.Разматрање Плана набавки за 2020. 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 2020. 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 четири
јавне набавке и то за набавку горива, екскурзија ученика завршних разреда, екскурзија
ученика од I до III разреда, као и јавну набавку за адаптацију сале за културно-јавну
делатност. У случају се одобре додатна средства за инвестиције током године,
ребалансима буџета, школа ће мењати план јавних набавки у складу са потребама.
Школски одбор је прихватио информацију о Плану јавних набавки за 2020.
годину.
4.Усвајање извештаја комисија о извршеном попису имовине и обавеза у
Политехничкој школи са стањем на дан 31.12.2019. године.

По овој тачки је говорио секретар школе Зоран Јоњић и навео да је решењем директора
Политехничке школе број 1270/1 од 09.12.2019. године, образована Централна
пописна комисија у саставу: Татјана Ранђеловић, председник, Маја Кондић, члан,
Милица Обреновић, члан Злата Јовић, заменик члана, Бранислав Стојановић, заменик
члана. Централна пописна комисија је имала 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 2019. 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:
1. Комисија у саставу: Мирослав Станојевић, Анита Динић, Драган Богдановић,
Зорица Гошев и Лидија Чаловић је извршила попис основних средстава и ситног
инвентара у периоду од 16.12.2019. године до 30.12.2019. године. Чланови пописне
комисије су 16.12.2019. 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.
Пописно место број 001 – Кабинет машинства - Богдановић
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

Напомена
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1.

Четвртасти сто

0

2

3.

Струг

1

0

4.

Бургије

83

134

5.

Апарат за варење

3

0

Пописно место број 002 – Саобраћајни кабинет у сутерену
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Кожна столица - црна

0

1

2.

Ђачка столица - нова

37

33

Напомена

Пописно место број 003 – Кухиња
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столица браон плиш

11

2

2.

Слике

8

5

3.

Столица скај црна

0

6

4.

Сто квадратни стари

0

5

5.

Витрина

0

1

6.

Сто кухињски

0

1

7.

ТВ Тошиба

0

1

8.

Сточић стаклени

0

1

9.

Виљушке

28

29

10.

Кашике

15

2

Напомена

Пописно место број 005 – Зборница
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Слике

13

14

Напомена

Пописно место број 006 – Учионица 29

93

Политехничка школа, Пожаревац
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Венецијанер

2

3

2.

Столица ученичка плава - нова

31

30

Напомена

Пописно место број 008 – Учионица 28
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столица ученичка плава - нова

31

30

2.

Школска клупа плава - нова

17

15

Напомена

Пописно место број 009 – Учионица 27
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столица ученичка плава - нова

31

30

Напомена

Пописно место број 014 – Учионица 18
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столица ученичка плава нова

32

34

2.

Клупа ученичка плава нова

16

17

Напомена

Пописно место број 015 – Учионица 17
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Табла плава

0

1

Напомена

Пописно место број 016 – Учионица 16
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Табла плава

0

1

Напомена

Пописно место број 018 – Холови
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Стаклене витрине троделне

0

1

2.

Витрине са огледалом

0

1

Напомена
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Пописно место број 019 – Машинска радионица
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Фине ситне турпије

184

156

2.

Нарезнице 3,4,5,6,7,8,10

23

27

3.

Носач нарезнице

11

8

4.

Ормар дрво стакло

0

1

5.

Стезна глава футер

0

1

6.

Брусилица пионир

0

1

7.

Графоскоп

0

1

8.

Епископ

0

1

9.

ПП апарат Ц-4

1

0

10.

Помично мерило

6

10

11.

Алат разни за струг – ножеви за струг

64

10

12.

Рам ручне тестере

10

8

13.

Урезница м8, 10, 12

108

30

14.

Маска за варење

2

1

Напомена

Пописно место број 020 – Eлектрорадионица – Оливера
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Радни – испитни сто

4

2

2.

Столице ђачке

26

24

3.

Школска клупа Европа

9

8

4.

Чекић

5

3

5.

Шпицаста клешта

8

5

6.

Сечице

2

7

7.

Клешта за скидање изолације

5

7

Напомена
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8.

Одвијач

20

29

Пописно место број 021 – АСЦ нови трећа лица
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Плава столица

2

1

2.

Ђачка клупа

0

1

3.

Црне столице

0

2

Напомена

Пописно место број 025 – Канцеларија директора
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Рачунар лап-топ Asus PR05

0

1

2.

Грејалица мала

0

1

Напомена

Пописно место број 026 – Канцеларија до библиотеке – Данило
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столица тапацирана плава

1

3

2.

Слике

7

11

3.

Ормарић

0

1

Напомена

Пописно место број 027 – Канцеларија психолога
Редни
број

1.
2.

Назив
Столице тапациране
Ормар браон бели

Количина
по попису

Количина
по
књигама

5

4

0

1

Напомена

Пописно место број 028 – Секретаријат
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Доњи делови ормара двокрилни

0

2

2.

Слике

4

6

Напомена

Пописно место број 029 – Рачуноводство
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

Напомена
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1.

Сталак за цвеће

0

1

Пописно место број 031 – Кабинет информатике ново
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Компјутерски сто ученички мали

1

4

Напомена

Пописно место број 032 – Фискултурна сала
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столице

4

3

2.

Рекети за стони тенис

5

7

3.

Мрежа одбојка

1

2

4.

Сто за стони тенис

2

1

5.

Одскочна даска

2

1

6.

Лопта за кошарку гумена

16

22

7.

Лопте за одбојку гумене и кожне

20

18

8.

Лопте за рукомет гумене и кожне

16

20

9.

Пумпа за лопте

2

1

Напомена

Пописно место број 035 – Кабинет електромерења – Дендић
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Звучници

5

6

2.

Шпицаста клешта

4

1

3.

Одвијачи шрафцигер – крстасти

7

22

4.

Одвијач шрафцигер – прав

6

29

5.

Крива клешта

4

2

6.

Клешта за скидање изолације

2

4

7.

Клешта – комбинована

4

11

Напомена
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8.

Ротациона столица

13

18

9.

Лемилица

4

6

10.

Мултиметар 7050-8

6

8

11.

Скалпер

1

2

12.

Пробне лампе

3

4

13.

Продужни каблови

2

3

Пописно место број 039 – Библиотека
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Столице плаве т-50

23

22

2.

Сто стаклени мали

0

2

3.

Продужни кабл

3

2

Напомена

Пописно место број 042 – Бела техника - Биља
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Машина за веш модел

2

1

2.

Колица за пренос уређаја

3

5

3.

Одвијачи

10

8

4.

Испитне табле од универа

0

5

5.

Замрзивач

0

1

6.

Зидна грејалица

0

1

7.

Цев са арматуром

0

1

Напомена

Пописно место број 043 – Математика
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Троугао 60/300497

0

2

Напомена

Пописно место број 044 – Међупростор – електро
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Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Ормар двокрилни жути

2

1

2.

Радни – испитни сто

0

2

Напомена

Пописно место број 046 – Просторија ППЗ – сутерен
Редни
број

Назив

Количина
по попису

Количина
по
књигама

1.

Ђачки сто – стари

1

2

2.

Столови – двосед нови

0

2

Напомена

2. Kомисија за попис готовог новца у благајни, потраживања и обавеза
Политехничке школе у Пожаревцу у саставу: Данијела Павић председник, Љупка
Добросављевић члан и Мирјана Прибаковић члан поднели су следећи извештај о
извршеном попису финансијске имовине на дан 31.12.2019. године. Комисија у пуном
саставу и присуству шефа рачуноводства Јелене Вујин, извршила је попис финансијске
имовине и готовог новца и установила следеће:
СТАЊЕ ГОТОВИНE
а) благајна
салдо благајне на дан 31.12.2019. године , износи 0,00 динара;
б) стање на рачунимa
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

2.747,18 динара

Стање на рачуну 840-1778760-12 – ученички рачун
Стање на рачуну 840-1273666-57 – сопствених прихода

81.225,80 динара
1.309.967.74 динара

3. Комисија за расход основних средстава и ситног инвентара у саставу: Тијана
Глигоријевић, председник, Ивана Вујичић, члан, Владета Јовић, члан је након пописа
Комисије за попис основних средстава и ситног ивентара добила коначне пописне листе
са стањем на дан 31.12.2019. и утврдила следеће:
У кабинету за машинство (пописна листа 001) за расход је:
ком

врeдност
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Четвртасти сто

2

0.00

Школске клупе

4

1,216.00

Бургије

17

2,030.71

УКУПНО

3246.71

У кухињи за расход је (пописна листа 003):
ком

врeдност

Столица скај црна

3

0.00

Сто квадратни
стари

5

0.00

Витрина

1

0.00

Сто кухињски

1

787.50

ТВ Тошиба

1

1,307.26

Сточић стаклени

1

1,687.50

УКУПНО

3782.26

У саобраћајном кабинету у сутерену за расход је (пописна листа 002):

Кожна
црна

столица

ком

врeдност

1

5,104.17

-

УКУПНО

5,104.17

У учионицама бр 17 (пописна листа 015)
и 16 (пописна листа 016) за расход је по једна плава табла односно укупно:

Табла плава

ком

врeдност

2

580.14

УКУПНО

580.14

У холовима за расход су (пописна листа 018):
ком

врeдност

Стаклене витрине
троделне

1

3,562.50

Витрине са
огледалом

1

4,125.00
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УКУПНО

7,687.50

У машинској радионици (пописна листа 019) за расход је:

ком

врeдност

Ормар дрво стакло

1

583.01

Стезна глава футер

1

0.00

Брусилица пионир

1

0.00

Графоскоп

2

2,225.97

Епископ

1

2,525.73

УКУПНО

5334.71

У међупростору – електро (пописна листа 044) за расход је:
Радни – испитни сто

2

11,432.94

УКУПНО 11,432.94
У АСЦ нови трећа лица за расход су
(пописна листа 021):
ком

врeдност

Ђачка клупа

1

208.64

Црне столице

2

3,375.00

УКУПНО

3,583.64

У директоровој канцеларији
(пописна листа 025) за расход су:
ком
Рачунар лап-топ
Asus PR05

1

Грејалица мала

1

врeдност
0.00
3,093.75

УКУПНО

3,093.75

У канцеларији до библиотеке за расход је (пописна листа 026):

ормарић

ком

врeдност

1

1,287.90

УКУПНО

1,287.90

У канцеларији психолога за расход је (пописна листа 027):
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ком
Ормарић браонбели

1
УКУПНО

врeдност
4,500.00
4,500.00

У секретаријату (пописна листа 028)
за расход су:
ком
Доњи делови
ормара двокрилни

2

Слике

2

врeдност
3,375.00
675.00

УКУПНО

4,050.00

У рачуноводству
(пописна листа 029) за расход је:
Сталак за свеће

1
УКУПНО

562.50
562.50

У кабинету за електрична мерења
(пописна листа 035) за расход је:
ком

врeдност

Лемилица

2

517.50

Мултиметар 7050-8

2

1,500.00

Скалпел

1

75.00

Пробне лампе

1

75.00

Продужни каблови

1

187.50

Ротациона столица

5

0.00

УКУПНО

2,355.00

У просторији ППЗ – сутерен
(пописна листа 046) за расход су:
ком
Ђачки сто – стари

1

Столови – двосед
нови

2
УКУПНО

врeдност
563.80
6,460.00
7,023.80
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У кабинету за белу технику
(пописна листа 042) за расход је:
ком

врeдност

Испитне табле од
универа

5

0.00

Замрзивач

1

10,875.00

Одвијачи

5

504.81

Зидна грејалица

1

1,687.50

Цев са арматуром

1

562.50

УКУПНО 13,629.81
Веће математике (пописна листа 043) за расход има:
Троугао 60/300497

2
УКУПНО

57.00
57.00

Комисија је утврдила да су расходована основна средства и ситан инвентар, изнети са
пописних места и одложене у биоскопску салу.
Укупна вредност (садашња вредност) пописних листа основних средстава за отпис и
расход је 59,239.31 дин. Укупна вредност (садашња вредност) пописних листа ситног
инвентара за отпис и расход је 3,992.70 дин.
Централна пописна комисија после спроведених пописа констатује да извештај о
извршеном попису треба да садржи следеће податке:
- стварно стање утврђено пописом и књиговодствено стање имовина и обавеза;
- утврђене разлике стања утврђене пописом и књиговодственог стања;
- узроке насталих разлика између утврђеног стања и књиговодственог стања;
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
књиговодсвеног стања и стварног стања.
Једногласно се усваја Извештај централне пописне комисије о попису имовине и
обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године.
Налаже се одговорном лицу у служби рачуноводства да усклади књиговодствено
стање пописане имовине и обавеза са стварним стањем на основу ове Одлуке.
Саставни део ове одлуке су извештаји о извршеном попису комисија за попис
имовине и обавеза, благајне и комисије за расход основних средстава и ситног
инвентара.

103

Политехничка школа, Пожаревац

ЗАПИСНИК СА XIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 26.02.2020. ГОДИНЕ У 13.00 ЧАСОВА

Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Данијела Крстић, Тасић Горан, Никола
Шојановић, Јелена Убипарип и Владимир Милосављевић;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић, Бобан Николић и представници ученичког парламента
Леа Спасић IV1 и Војислав Беланов III3, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић,
Тања Бабејић психолог, Јелена Стевић председник синдиката, Тијана Глигоријевић
координатор тима за самовредновање, Милица Обреновић координатор тима за стручно
усавршавање;
Председавајући је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање и предложио је
следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1.Усвајање Записника са XII редовне седнице Школског одбора.
2.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години.
3.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску 2019/2020.
годину.
4.Усвајање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у школској
2019/2020. години.
5.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду Тима за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања у школској 2019/2020. Години.
6.Усвајање полугодишњег Извештаја о раду Тима за самовредновање у школској
2019/2020. години.
7.Усвајање завршног рачуна за 2019. годину.
8.Усвајање извештаја о раду Ауто школе за 2019. годину.
9.Разматрање успеха ученика на полугодишту школске 2019/2020.
10.Разно.
1.Усвајање Записника са XII редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
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Једногласном одлуком, усвојен је записник са XII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.
2. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду школе у школској 2019/2020. години
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је извештај о раду школе у
претходној школској години је документ који сарджи извештаје о реализацији
активности из Годишњег плана рада свих учесника у образовно-васпитном процесу.
Због обимности материјала, Извештај је био доступан само у електронској форми на
сајту школе и родитељи су о томе били обавештени у позиву за седницу.
У школи је протекле школске године било 17 одељења, побољшани су материјалнотехнички услови рада. Радио је 61 запослени, сви наставници су у одговарајућој струци
за своје предмете по нормативу. Одржано је 14 седница Наставничког већа, 6 седница
Школског одбора, 4 седнице Ученичког парламента, две седнице Савета родитеља.
Одржана је матурантска екскурзија где се ишло у Праг, као и велики број стручних
екскурзија и излета. Одржан је одговарајућ број часова редовне, допунске, додатне и
припремне наставе, који је у складу са Законом.
Једногласном одлуком, усвојен је извештај о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2019/2020. годину.
3. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора школе за школску
2019/2020. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да извештај о раду обухвата период
од 01.09.2019. до 28.02.2020. године. Рад директора у претходних 6. месеци је изгледао
на овај начин:
СЕПТЕМБАР 2019.
•

Школа је у школску 2019/2020. годину ушла потпуно припремљена када су у питању
наставни и ненаставни кадар, као и уређеност просора за извођење наставе. Настава је
почела на време и до краја првог полугодишта успешно је реализован наставни план и
програм у свим образовним профилима.

•

Распоред часова је урађен и усвојен на време.

•

Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
годину који је на време израђен и усвојен.

•

Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
за школску 2019/2020. годину који је на време израђен и усвојен.

•

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

Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2020. годину.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Присуствовао сам сваком састанку и активно сам учествовао у раду Тима за безбедност
школе.

•

Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака са ученицима.

•

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

•

Присуствовао сам првим родитељским састанцима у свим одељењима првог разреда.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Ауто школе.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

ОКТОБАР 2019.
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•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе.

•

Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења наставе
(редован одлазак на час и поштовање трајања часа).

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

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

•

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

•

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

•

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

НОВЕМБАР 2019.
•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

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

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржане су две седнице).

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ДЕЦЕМБАР 2019.
•

Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску 2020/2021.
и био у сталном контакту са представницима Школске управе и Министарства науке,
просвете и технолошког развоја како бих имао правовремене информације при
планирању уписа.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

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

•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ЈАНУАР 2020.
•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске управе
за школску 2020/2021. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих имао правовремене
информације при планирању уписа.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака са ученицима.

•

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

•

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

•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на полугодишту (одржане су две седнице).

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ФЕБРУАР 2020.
•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске управе
за школску 2020/2021. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих имао правовремене
информације при планирању уписа.
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•

Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2019. годину.

•

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

•

Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

Водио сам и активно учествовао у спровођењу дисциплинских поступака са ученицима.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду директора школе за
школску 2019/2020. годину.
4. Усвајање полугодишњег Извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2019/2020. години.
По овој тачки је говорила кординатор тима Милица Обреновић и представила
стручно усавршавање запослених у школи у току претходне школске године на
следећи начин:

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

НАЗИВ СЕМИНАРА

БРОЈ
У

КО
МП
ЕТЕ

БРО
Ј

ДАТУМ
ОДРЖАВА
ЊА
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НАСТАВНИК
А
Ивана Вујчић
Биљана Пајић
Чавић
Марко Пантић
Маја Кондић
Владимир
Милосављевић
Данијела Павић
Марија
Премовић
Јелена Стевић
Злата Јовић
Тања Бабејић

Никола
Милосављевић
Мирослав
Станојевић
Тања
Докмановић
Оливера
Филиповић

Тијана
Глигоријевић

Рад са тешким
родитељима
Да друг буде друг
Рад са тешким
родитељима
Рад са тешким
родитељима
Рад са тешким
родитељима
Рад са тешким
родитељима
Рад са тешким
родитељима
Трибина: Спољашње
вредновање установе
61. Републички зимски
семинар
Рад са тешким
родитељима
Рад са тешким
родитељима
Трибина: Спољашње
вредновање установе
Трибина: Насиље у
школи-чија
одговорност
Рад са тешким
родитељима
Рад са тешким
родитељима
Wеб 2.0 алати и
технологије у
образовању
Рад са тешким
родитељима
Радионица за писање
КА1 пројеката
мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким
родитељима

КАТА
ЛОГУ
139

НЦ
ИЈА
К4

103
139

К4
К4

8
16

27.8.2019.
23-24.11.2019.

139

К4

16

23-24.11.2019.

139

К4

16

23-24.11.2019.

139

К4

16

23-24.11.2019.

139

К4

16

23-24.11.2019.

1

12.12.2019.

ЗУОВ
17184/2019од
22.10.2019

ПОЕ
НА
16
23-24.11.2019.

833

К1

24

139

К4

16

07.09.02.2019.
23-24.11.2019

139

К4

16

23-24.11.2019

1

12.12.2019.

1

09.10.2019.

ЗУОВ
17184/2019од
22.10.2019

139

К4

16

23-24.11.2019

139

К4

16

23-24.11.2019

306

К2

26

14.9.12.10.2019.

139

К4

16

23-24.11.2019

4

139

К4

16

23-24.11.2019
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Татјана
Ранђеловић

Jeлена
миленковић

Зорица Гошев
Милица
Обреновић

Даница
Максимовић

Звездана
Митровић
Лидија Чаловић

Радионица за писање
КА1 пројеката
мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким
родитељима
ШКОЛА-добро место
за рад:радно-правни
положај,права и обавезе
запослених у
образовању
Wеб 2.0 алати и
технологије у
образовању
Рад са тешким
родитељима
Радионица за писање
КА1 пројеката
мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким
родитељима
Конференција у
организацији фондације
Темпус: Модућности
примене ECVETа у
Србији: Како до
признавања исхода
учења стечених у
иностранству
Рад са тешким
родитељима
61. Републички зимски
семинар
Програм обуке
нставника за
реализацију наставе
орјентисане ка
исходима учења
61. Републички зимски
семинар
Рад са тешким
родитељима

4

139

К4

16

23-24.11.2019

165

К4

8

19.10.2019.

306

К2

26

14.9.12.10.2019.

139

К4

16

23-24.11.2019

4

12.12.2019.

16

23-24.11.2019

4

13.12.2019.

139

К4

139

К4

16

23-24.11.2019

833

К1

24

1784

К4

24

07.09.02.2019.
29.6.2019.

833

К1

24

139

К4

16

07.09.02.2019.
23-24.11.2019
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Марина
Голубовић

Рад са тешким
родитељима

139

К4

16

23-24.11.2019

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о стручном усавршавању запослених у
школској 2019/2020. години.
5. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској
2019/2020. години.
По овој тачки је говорила психолог школе Тања Бабејић и навела које активности је
имао тим за заштиту од дискриминизације, насиља, злостављања и занемаривања у
школској 2019/2020 години на следећи начин:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са Протоколом о
поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања;
-израда распореда дежурства наставника;
-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу
безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима
редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним
местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је одржао пет састанка у овом периоду.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу
безбедности (МУП, ЦЗСР);

113

Политехничка школа, Пожаревац

-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима
редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним
местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао шест састанка.
ЈАНУАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе унапређењу
безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на часовима
редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално опасним
местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао три састанка.
Тим су чинили следећи чланови: 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.

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2019/2020.
години.
6. Усвајање полугодишњег Извештаја о раду Тима за самовредновање у
школској 2019/2020. години.
По овој тачки је говорила Тијана Глигоријевић, координатор тима која је навела да у
текућој школској години Тим за самовредновање чине Тијана Глигоријевић,
координатор тима, стручни сарадник Тања Бабејић, наставници Владимир
Милосављевић, Марија Премовић, Никола Милосављевић, Никола Шојановић,
Данијела Димитријевић, родитељ IV1 и Дајана Бељић, ученица III5.
Тим је одржао пет састанака и урадио следеће:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
•
Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2018/2019. шк.годину.
•
Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.
•
Стручни сарадник је модификовала образац за припрему часа.
•
Урађена је активност „Утврдити да ли се Школски програм се заснива на
прописаним начелима за израду овог документа“.
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•
Урађена је активност „Утврдити да ли су у изради Развојног плана установе
учествовале кључне циљне групе“.
•
Н.Милосављевић је учествовао у педагошко-инструктивном раду испред Тима и
посетио час географије.
НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
•
Урађена је активност „Одредити динамику Селфи самовредновања и помоћне
чланове тима“ и координатор Селфи тима је наставник геограафије Тијана Илић.
•
Урађена је активност „Утврдити да ли садржај кључних школских докумената
одражава специфичности установе.“
•
Урађена је активност „Утврдити да ли се програмирање рада заснива на
аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе и да ли се
уважавају узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. “
Закључено је да је програмирање рада добро, осим што се у самим плановима углавном
не види на основу којих параметара су направљени.
Препорука је да се приликом анализе података у извештају јасно истакну ти
аналитичко-истраживачки закључци.
•
Урађена је активност „Утврдити да ли је годишњи план рада донет у складу са
школским програмом, развојним планом и годишњим календаром. “
•
Урађена је активност „ Утврдити да ли су у свим оперативним/акционим
плановима конкретизовани циљеви из развојног плана и школског програма. “
•
Стручни сарадник је направила нови образац за самоевалуацију часа за
наставнике.
•
Стручни сарадник је направила анкетни лист за евалуацију часа за ученике.
•
Анкета за шесту област није спроведена.
•
Н.Шојановић је учествовао у педагошко-инструктивном раду испред Тима и
посетио час устав и права грађана.
•
Марија П. и Тања Б. присуствовале радионици коју је организовала Школска
управа везано за екстерно вредновање.
ЈАНУАР:
•
Школа је изабрана да учествује у пројекту за припрему за наредни круг
екстерног вредновања и добила ментора Ивану Павловић , сарадник ЗВКОВ-а и
саветник-спољни сарадник ШУ Пожаревац. Чланови тима Тијана Г. и Тања Б. треба да
присуствују састанку у фебруару везаном за организацију рада са ментором.
Једногласном одлуком, усвојен је полугодишњи извештај о раду Тима за
самовредновање у школској 2019/2020. години.
7. Усвајање завршног рачуна за 2019. годину.
По овој теми је говорила Јелена Вујин, шеф рачуноводства и навела, да је школа
индиректни корисник Буџетских средстава и у обавези је да послује у складу са Законом
о буџету и осталим прописима који регулишу пословање индиректних буџетских
корисника.
Текући рачуни школе се воде у оквиру Консолидованог рачуна Трезора (КРТ).
Школа је у 2019. години пословала са суфицитом у износу од 1.323.552,00 динара.
Укупни приходи у 2019. години износе: 71.708.387,00 динара
Укупни раскоди у 2019. години износе: 70.384.835,00 динара
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За 2019. годину је планиран приход из Буџета Града Пожаревца у износу од
8,302,220.00 динара, утрошено је 7.732.282,00 динара што износи 93.13% реализације
Буџета за 2019. годину.
Политехничка школа је уложила већи део средстава у опремање школе и то износ
од 1.898.035, динара од чега је из сопствених средстава уложила износ од 959.395,00
динара.
Трошкови за исплату зарада се финансирају из Буџета Републике Србије у
складу са прописима и Колективним уговором, а део из сопствених прихода у складу
са Правилником и Ценовником који је донео Школски одбор.
Укупан износ за исплату бруто зарада је 49.945.176,00 динара. Бруто зараде
исплаћене из сопствених прихода су 3.744.670,00 динара.
Укупан приход из сопствених средстава је: 9,826,736.00 динара, од којих су
приходи ауто школе у износу од 7.587.271,00 динара.
Укупан расход из сопствених средстава је: 8.400.609,00 динара, од којих су
трошкови класе 4 у износу од 7.543.620,00, а трошкови на класи 5 су у износу од
856.989,00 динара.
Приходи на ђачком рачуну су у износу од 3.016.594,00 динара и односе се на
средства родитељског динара (средстава за осигурање, црвени крст....) и реализације
екскурзија у земљи и иностранству. Средства су утрошена је у складу са Наставним
планом и програмом.
Једногласном одлуком, усвојен је завршни рачун за фискалну 2019. годину.
8. Усвајање извештаја о раду Ауто школе за 2019. годину.
По овој тачки је говорио Тасић Горан, руководилац ауто школе и навео да је претходна
година била успешна, да је зарада ауто школе добра. У раду ауто школе су учествовала
два наставника као предавачи, четири инструктора и један наставник као испитивач за
„Б“ и „Ц“ категорију. Рад ауто школе је представио на следећи начин:

2019.
ПРИХОДИ
Број потписаних уговора Б+Ц
Вредност потписаних уговора
Уплате
ТРОШКОВИ
Исплате запосленима
Гориво
Доприноси на зараде
Укупно:
Зарада у односу на потписане уговоре:
Зарада у односу на уплате:

64+24=88
5.074.272,00 дин.
7.385.881,57 дин.
1.598.432,28 дин.
749.582,64 дин.
1.089.939,00 дин.
3.581.953,92 дин.
1.492.318,08 дин.
3.803.927,65 дин.
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Тасић Горан је дао и упоредни приказ рада ауто школе од 2016. године до данас:
2016.
Број потписаних уговора 60+14=74
Б+Ц
Вредност
потписаних 4.561.872 дин.
уговора
Уплате
3.827.931 дин.
Зарада у односу на 2.062.255 дин.
потписане уговоре
Зарада у односу на уплате 1.328.314 дин.

2017.
73+27=100

2018.
116+41=157

5.653.428
дин.
4.637.986
дин.
3.002.875
дин.
1.987.433
дин.

9.016.524,00
дин.
7.149.478,21
дин.
5.566.792,04
дин.
3.699.764,25
дин.

Једногласном одлуком, усвојен је извештај о раду Ауто школе за 2019. годину.
9.Разматрање успеха ученика на полугодишту школске 2019/2020.
По овој тачки је говорила Тања Бабејић, психолог школе и навела да је успех на
полугодишту, следећи:одличних је 25 ученика,- врло добрих је 119 ученика, доврих је
170 ученика, довољних 6 ученика, што је укупно 320 ученика ( 66,81%). Са једном
слабом оценом је 64, са две слабе 46, са три слабе 23, са четири слабе 6, са пет и више
слабих 20, што је укупно 159 ( 33,19%).
Једногласном одлуком, усвојен је успеха ученика на полугодишту школске
2019/2020.
10.Разно
По овој тачки је говорио директор школе и навео да је Политехничка школа из
Пожаревца поднела Градском већу Града Пожаревца, захтев број 03-40-251/2020 од
24.01.2020. године, да се одобре средства за плаћање угоститељских услуга за
одржавање Светосавског бала.Решењем Градског већа Града Пожаревца број 09-068/2020-2 од 24.01.2020. одобрена су средства на економској класификацији 4236 –
Угоститељске услуге, у износу од 45.000,00 динара за Светосавски бал. На основу горе
изнетог, неопходно је да Школски одбор усвоји измене финансијског плана за 2020.
годину на економској класификацији 4236-у износу од 45.000,00 динара.
Једногласно се усваја измена финансијског плана Политехничке школе у
Пожаревцу за 2020. годину на економској класификацији 4236 – Угоститељске
услуге, у износу од 45.000,00 динара.
ЗАПИСНИК СА XIV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОДРЖАНЕ 13.08.2020. ГОДИНЕ У 11.00 ЧАСОВА
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Присутни: Драган Вељковић, Ивана Петковић, Данијела Крстић, Тасић Горан, Никола
Шојановић, Јелена Убипарип, Владимир Милосављевић и Бобан Николић ;
Oдсутни: Млађана Ђорђевић и представници ученичког парламента Леа Спасић IV1 и
Војислав Беланов III3, а уредно позвани.
Седници присуствују: директор школе Дарко Радовановић, секретар школе Зоран Јоњић.
Ова седница се због вируса Ковид-19 одржава on-line.

ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање Записника са XIII редовне седнице Школског одбора.
2. Усвајање Предлога финансијског плана за 2021. годину.
3. Разно.
1.Усвајање Записника са XIII редовне седнице Школског одбора Политехничке
школе
По oвој тачки дневног реда није било примедби. Дискусије није било.
Једногласном одлуком, усвојен је записник са XIII редовне седнице Школског
одбора Политехничке школе.

2.Усвајање Предлога финансијског плана за 2021. годину.
По овој тачки је говорио директор школе и навео да школа у овој фази припрема предлог
финансијског плана за 2021. годину, који је неопходно да усвоји Школски одбор.
Финансијски план је у односу на претходну годину увећан за раст цена и друга повећања
апропријација тренутно нису дозвољена. Евентуална повећања појединих апропријација
је могуће само кроз Ребаланс.
Политехничка школа је планирала у 2021. години једну инвестицију и то је
реконструкција свих тоалета у школи по налогу инспекције у износу од 11.131.277,00
динара.
Конто

Опис

Циљана вредност
(2019.)

1

2

5

411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
411100 Плате, додаци и накнаде запослених

ДОНАЦИЈЕ

УЧЕНИЧКИ
ДИНАР

2.400.000
2.400.000
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412

Социјални доприноси на терет послодавца

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

1.600.000

1.600.000

412200 Допринос за здравствено осигурање

0

412300 Допринос за незапосленост

0

413

Накнаде у натури

413100 Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

100.000

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

414200 Расходи за образовање деце запослених

414300 Отпремнине и помоћи

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице

415

100.000

Накнаде трошкова за запослене

415100 Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

416100 Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

200.000

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга

100.000

421400 Услуге комуникација

100.000

422

Трошкови путовања

400.000

422100 Трошкови службених путовања у земљи

150.000

422200 Трошкови службених путовања у иностранство

100.000

50.000

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

422400 Трошкови путовања ученика

150.000

50.000

422900 Остали трошкови транспорта

423

Услуге по уговору

800.000

200.000

423100 Административне услуге

423200 Компјутерске услуге

100.000

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

150.000

50.000

119

Политехничка школа, Пожаревац
423400 Услуге информисања

150.000

50.000

350.000

100.000

423500 Стручне услуге

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство

423700 Репрезентација

423900 Остале опште услуге

425

50.000

Текуће поправке и одржавање

400.000

200.000

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

200.000

100.000

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

200.000

100.000

426

Материјал

426100 Административни материјал

1.000.000

50.000

150.000

50.000

100.000

426200 Материјали за пољопривреду

426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених

426400 Материјали за саобраћај

550.000

426500 Материјали за очување животне средине и науку

426600 Материјали за образовање, културу и спорт

300.000

100.000

426700 Медицински и лабораторијски материјали

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

426900 Материјали за посебне намене

0

УКУПНО:

6.900.000

450.000

150.000

Једногласном одлуком усвојен је предлог финансијског плана за 2021. годину.
На седницама се реализовао план и програм Школског одбора у оквиру
Годишњег плана рада школе.
Општи закључак, да је Школски одбoр Политехничке школе одговорно и савесно
радио, придржавајући се како свог програма рада тако и Закона о основама
система образовања и васпитања, Статута школе, Пословника о раду Школског
одбора и свих осталих пратећих подзаконских аката.
ЗАПИСНИЧАР
_________________
дипл.правник Зоран Јоњић

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

Увод
Директор школе је у обавези да, у складу са чланом 126. тачка 17. Закона о
основама система образовања и васпитања, подноси извештаје о свом раду и раду
установе органу управљања, најмање два пута годишње. Директор школе је пре свега
обавезан и одговоран за редовно, потпуно и истинито обавештавање Школског одбора
и органа Министарства просвете о пословању школе и извршењу утврђених задатака
Годишњим планом рада за текућу школску годину. Овај извештај на крају школске
године представља анализу реализације Годишњег плана рада школе, у складу са чланом
119. тачка 2. Закона, и усваја га Школски одбор. Извештај о раду обухвата пре свега
податке везане за реализацију послова и задатака утврђених Годишњим планом рада
школе, у складу са Наставним планом и програмом, те ће из тих разлога Извештај
хронолошки пратити задатке из Годишњег плана рада који уједно хронолошки и
одговарају одредбама које су одређене Законом.
Инструктивно–педагошки рад
Инструктивно–педагошки рад директора школе био је усмерен ка помагању и
инструкцији у решавању различитих тешкоћа и проблема који се јављају у образовно–
васпитном раду, као и у заједничком изналажењу решења за унапређивање тог процеса.
Инструктивно–педагошки рад директора школе прожимао се са педагошко–
инструктивним радом стручног сарадника – психолога, и обухватио је, између осталог,
следеће активности: пружање помоћи у разрешавању текућих проблема у раду
наставника, планско унапређивање рада наставника (нагласак на иновацијама), помоћ у
доношењу одлука, указивање на извесне слабости у настави, стручно усмеравање у циљу
управљања процесом образовања и васпитања... Иако је нагласак у инструктивно–
педагошком раду директора школе претежно на нивоу инструкција, уважавано је
мишљење наставника и стручног сарадника – психолога у заједничком решавању
проблема. На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, испр. 68/15, 62/2016
одлука УС, 88/17, 27/2018 – др. закони), поред послова који су утврђени Законом и
Статутом установе, у надлежности и одговорности директора школе је да организује и
врши педагошко–инструктивни увид и да прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе као и да предузима мере за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручног сарадника. Договорено је да директор и стручни сарадник –
психолог користе образац за посматрање и вредновање школског часа у складу са
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дефинисаним стандардима за област квалитета Настава и учење (према Правилнику о
стандардима квалитета рада установа, објављеног у „Сл. гласнику РС“, бр. 7/2011 и
68/2012). Протокол за вредновање часа намењен директору школе, помоћницима
директора и стручном сараднику – психологу обухватио је све значајне елементе који су
дефинисани стандардима квалитета за област НАСТАВА И УЧЕЊЕ.
У току првог полугодишта, заједно са стручним сарадником, посетио сам укупно
9 часова. У другом полугодишту планирана посета часовима није реализована услед
пандемије узроковане вирусом КОВИД-19, те је сва настава реализована на даљину.
Предметни наставници и одељенске старешине су ми достављали извештаје о
реализацији наставе на даљину, те сам на тај начин вршио педагошко-инстуктиван рад..
Број посећених часова: 9, код 9 различитих наставника.
Број предатих писаних припрема за час: 9 (за 9 часова)
Број писаних припрема на школском универзалном обрасцу: 9

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

Школа је у школску 2019/2020. годину ушла потпуно припремљена када су у
питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење
наставе. Настава је почела на време и до краја првог полугодишта успешно је
реализован наставни план и програм у свим образовним профилима.

•

Распоред часова је урађен и усвојен на време.

•

Активно сам учествовао у изради Годишњег плана рада школе за школску
2019/2020. годину који је на време израђен и усвојен.

•

Активно сам учествовао у изради Извештаја о реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2018/2019. годину који је на време израђен и усвојен.

•

Сачинио сам распоред дежурства професора и старао се да се сви професори
придржавају распореда.

•

Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2020. годину.

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

Присуствовао сам сваком састанку и активно сам учествовао у раду Тима за
безбедност школе.

•

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

•

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

•

Присуствовао сам првим родитељским састанцима у свим одељењима првог
разреда.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Ауто школе.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у обезбеђивању финансијских средстава из буџета,
донација и сопстених прихода и старао сам се да та средства буду наменски
утрошена о чему сам редовно извештавао школски одбор и савет родитеља.
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ОКТОБАР 2019.
•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у припреми и реализацији обележавања Дана школе.

•

Саветодавним радом сам се ангажовао побољшању дисциплине извођења наставе
(редован одлазак на час и поштовање трајања часа).

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

НОВЕМБАР 2019.
•

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

126

Политехничка школа, Пожаревац

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Одељенских и Наставничког већа
приликом усвајања успеха ученика на првом класификационом периоду
(одржана је једна седница).

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ДЕЦЕМБАР 2019.
•

Активно сам учествовао у изради школског предлога плана уписа за школску
2020/2021. и био у сталном контакту са представницима Школске управе и
Министарства науке, просвете и технолошког развоја како бих имао
правовремене информације при планирању уписа.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.
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•

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

•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ЈАНУАР 2020.
•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2020/2021. и био у сталном контакту са представницима
Школске управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих
имао правовремене информације при планирању уписа.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

Активно сам учествовао у раду Школског одбора (одржане су две седнице).

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

ФЕБРУАР 2020.
•

Активно сам учествовао у изради предлога плана уписа на нивоу града и школске
управе за школску 2020/20201. и био у сталном контакту са представницима
Школске управе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја како бих
имао правовремене информације при планирању уписа.

•

Активно сам учествовао у анализи и припреми завршног рачуна за 2019. годину.

•

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

•

Активно сам учествовао у изради шестомесечног извештаја о раду школе.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

Водио сам седнице и активно учествовао у раду Педагошког колегијума.

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

Активно сам учествовао у раду Савета родитеља.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

МАРТ 2020.
•

Учествовао сам у реализацији ЕРАЗМУС+ пројекта под називом „Contemporary
Educational Trends“ у оквиру кога сам са још три колегинице посетио школу
Kadikoy Goztepe Vocational High School у истанбулу у Турској. Извештај о
реализацји овог пројекта је саставни део Годишњег плана о раду школе.

•

Активно сам учествовао у раду Тима за безбедност школе.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

•

Након проглашења пандемије узроковане вирусом КОВИД-19, организовао сам
наставнике за реализацију наставе на даљину.

АПРИЛ 2020.
•

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

•

Организовао сам и пратио реализацију наставе на даљину.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

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

•

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

МАЈ 2020.
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•

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

•

Организовао сам и пратио реализацију наставе на даљину.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду Актива директора средњих школа.

•

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

•

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

ЈУН 2020.
•

Организовао сам и пратио реализацију завшетка школске године у новонасталим
епидемиолошким условима, а пре свега организацију завршних и матурских
испита и закључивање оцена ученицима код којих је постојала потреба да се
оцењивање врши на непосредан начин у школи.

•

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

•

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

ЈУЛ 2020.
•

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 2020/2021. годину.

•

Организовао сам набавку нових подова за учионице у приземљу школе.
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•

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

•

Реализовао сам набавку нових наставних средстава према захтевима стручних
актива.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.

АВГУСТ 2020.
•

Организовао сам активности за припрему школе за школску 2020/2021. годину.

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у изради Предлога финансијског плана за 2021. годину.

•

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

•

Одредио сам одељенске старешине за школску 2020/2021. годину.

•

У сарадњи са секретаром школе издао сам решења о структури радног времена
за школску 2020/2021. годину.

•

У сарадњи са председницима стручних већа из области предмета извршио сам
расподелу предмета за школску 2020/2021. годину.

•

Формирао сам школске тимове за школску 2020/2021. годину.

•

Учествовао сам у изради распореда часова, као и распореда дежурства
запослених за школску 2020/2021. годину.
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•

Активно сам учествовао у изради Извештаја о раду школе за школску 2019/2020.
годину.

•

Активно сам учествовао у изради Плана рада школе за школску 2020/2021.
годину.

•

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

•

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

•

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

•

Активно сам учествовао у раду ауто школе.
Директор школе
Дарко Радовановић
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6.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
У школској 2019/20. год, секретар школе је:
- указивао је запосленима на основ остваривања права и обавеза запослених по основу
рада и у вези са радом;
- израдио план рада секретара школе за шк. 2019/20. год.
- припремао и сачињавао појединачна акта (решења) којима се утврђују права и
обавезе запослених ( статус и структура радног времена, распоређивање
запослених, право на годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање
радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета и сл.)
- спроводио је поступак пријема у радни однос, припремао Уговоре о раду и пријаве
на осигурање;
- обављао послове неопходне за остваривање права запосленог из обавезног
осигурања и то пријављивањем осигураника и корисника права из пензијског и
инвалидског и здравственог осигурања;
- водио кадровску евиденцију, одлагао дукумента у досијеа запослених, Матичну
књигу запослених и др.;
- достављао појединачна акта којима се утврђује право или обавеза запосленог по
основу рада- запосленом и служби рачуноводства на извршење;
- расписивао и спроводио поступке Јавних набавки;
- издавао потврде о радноправном статусу запослених за остваривање права
запослених по основу рада;
- издавао потврде о висини месечне зараде ради регулисања права на потрошачке
кредите и сл.
- водио матичну и персоналну евиденцију запослених;
- упућивао запослене, водио комплетну евиденцију и допуњавао документацију за
полагање испита за лиценцу и достављао захтев за пријаву испита за лиценцу са
потпуном документацијом Министарству просвете Републике Србије;
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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 Образовног
информатора –правни информатор и др.
- примао документа за завођење;
- разврставао, евидентирао и отпремао пошту;
- са директором школе припремио и израдио План јавних набавки за 2020. годину;
- спроводио поступак јавне набавке мале вредности: прикупљао и заводио понуде,
учествовао као члан у раду Комисије за јавне набавке, водио Записник о отварању
понуда, израдио Извештај о спровођењу поступка јавне набавке, израдио Уговор о
извођењу радова, водио евиденцију и чувао документацију о спроведеном поступку
јавне набавке, достављао документацију рачуноводству ради потраживања средства;
- припремао седнице Школског одбора и водио записнике;
- сарађивао приликом инспекцијских прегледа са просветном инспекцијом,
противпожарном, санитарном и другим инспекцијама;
- спроводио одлуке органа управљања, савета родитеља и директора;
- писао разне дописе, захтеве и молбе;
- радио са странкама и пружао тражену помоћ странкама;
- сарађивао са родитељима ученика;
- заводио сведочанства, дипломе, пријаве, све врсте записника, како за редовне , тако и
за ванредне ученике;
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-издавао дупликате сведочанстава и диплома и вршио провере веродостојности ових
докумената за правна лица;
- прикупљао сву документацију за преквалификације и доквалификације;
- учествовао у вођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике (израда захтева
за покретање поступка, закључка о заказивању усмене расправе, обавештења
родитељима), водио записник са расправе, припремао решења о изрицању васпитно
- дисциплинске мере и иста достављао родитељима;
- поступао по налозима инспекције;
- издавао ученицима разне врсте потврда и уверења ;
- израђивао Уговоре о обављању практичне наставе, као и Анексе
- сарадња са држаним органима и организацијама, установама, јединицом локалне
самоуправе;
- учествовао у раду ауто школе која пружа услуге трећим лицима ( правио уговоре са
кандидатима, фактурисао услуге, израђивао административне забране, сређивао
књиговодствену документацију са рачуноводством школе, обилазио и потписивао
уговоре са синдикатима за плаћање услуга ауто школе на рате);

Политехничка школа
Секретар школе
___________________
дипл.правник Зоран Јоњић
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6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља је саветодавно тело које се формира ради остваривања што боље
сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно–васпитних задатака школе.
Значајна је и подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе.
Савет родитеља чини по један представник родитеља сваког одељења у школи,
тако да је у 2019/2020. години Савет родитеља чинило 17 родитеља и то:
1. Верица Станојевић (I1)
2. Љиљана Милошевић (I2)
3. Зденкица Јовић (I3)
4. Снежана Миловановић (I4)
5. Јелена Јоњић (I5) – председник Савета родитеља
6. Бојан Живановић (II1)
7. Саша Стојићевић (II2)
8. Биљана Стевановић (II3)
9. Ненад Давидовић (II4)
10. Сања Јовановић (II5)
11. Саша Станковић (III1)
12. Анита Микуљевић (III2)
13. Саша Ђорђевић (III3) – заменик председника Савета родитеља
14. Данијела Крстић (III4)
15. Злата Цимбаљевић (III5)
16. Светлана Мирчић (IV1)
17. Милош Миловановић (IV2)
Савет родитеља се у току школске године бавио питањима значајним за
унапређење образовно васпитног процеса, као и питањима од значаја за рад школе.
Одржано је укупно 4 седнице, о чему су уредно вођени записници који се налазе код
психолога школе. У даљем тексту је дат преглед активности Савета родитеља по
месецима:
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване активности:
1.Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника
Савета родитеља.
2.Избор представника родитеља за школске тимове.
3.Усвајање успеха ученика на крају школске 2018/2019. године.
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4.Разматрање Извештаја о стручном усавршавању у школској 2018/2019.
години.
5.Разматрање Плана стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину.
6.Разматрање Извештаја о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
7.Разматрање Извештаја о самовредновању и реализацији активности из
Школског развојног плана.
8.Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2018/2019.години.
9.Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину.
10.Разматрање Извештаја о раду директора школе за школску 2018/2019.
годину.
11.Разматрање Плана рада директора за школску 2019/2020.годину.
12.Усвајање Плана екскурзија за школску 2019/2020. годину и доношење одлуке
о висини дневница за наставнике.
13.Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за
избор агенција за извођење екскурзија ученика у школској 2019/2020. години.
14.Доношење одлуке о висини ученичког динара и усвајање плана трошења
средстава прикупљених од ученичког динара у 2020. години.
15.Избор осигуравајуће куће за осигурање ученика.
Нема нереализованих активности.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Нису реализоване следеће активности предвиђене планом:
1. Усвајање извештаја о реализованој екскурзији ученика четвртог разреда
2. Разматрање успеха ученика на крају првог класификационог периода
(тромесечја)
3. Разматрање дисциплине ученика
4. Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
5. Разматрање активности из ШРП (самовредновање)
ЈАНУАР
Нису реализоване следеће активности, јер ће бити реализоване у фебруару:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разматрање успеха ученика на крају првог полугођа
Разматрање дисциплине и изостајања ученика
Анализа квалитета сарадње школе са родитељима
Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе у школској 2019/2020.
години
Разматрање полугодишњег извештаја о раду директора школе за школску
2019/2020. годину
Разматрање полугодишњег извештаја о стручном усавршавању запослених у
школској 2019/2020. години
Разматрање полугодишњег извештаја о раду Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Разматрање активности из ШРП (самовредновање)
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9. Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја о утрошеним средствима са
ђачког рачуна
10. Усвајање плана и програма екскурзије ученика четвртог разреда за шк.
2020/2021. годину
11. Доношење одлуке и формирање комисија за спровођење јавних набавки за
избор агенција за извођење екскурзија ученика
ФЕБРУАР-АВГУСТ
Током ванредног стања уведеног због пандемије коронавируса и након њега, Савет
родитеља није одржавао састанке.
Председник Савета родитеља
___________________
Јелена Јоњић
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6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент и ове године чине по два изабрана представника из сваког
одељења (34). Годишњим програмом рада Ученичког парламента формулисане су
основне активности кроз дефинисане циљеве:
Активно учешће у образовно-васпитним активностима
Иницирање и реализација акција у области ваннаставних активности, спорта,
културе, екологије
Успостављање и развијање сарадње са сличним организацијама
Пружање међусобне подршке и помоћи
Развијање културе дијалога
Подизање свести и опште културе ученика на виши ниво
Подстицање солидарности и хуманих начела
Септембар и октобар
Прва, конститутивна седница одржана је 12.9.2019. године.
По два ученика из сваког одељења чине Ученички парламент (34 ученика), те су
на овој седници упознати са надлежностима, правима и обавезама Ученичког
парламента, односно са садражајем Пословника о раду Ученичког парламента.

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

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

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

Приступило се конституисању УП.
Формиран је САВЕТ УП, који чине представници свих разреда у школи (I-IV):
1. Стефан Јанковић I3
2. Викторија Марчић II5
3. Анастасија Марјановић III4
4. Никола Николић IV2.
Руководство УП:
1. Председник – Јована Трујић III5
2. Заменик – Невена Ђорђевић III4
3. Секретар – Анђела Мандић III3
За записничара изабрана је ученица Анастасија Марјановић III4.
За чланство у проширеном саставу Школског одбора изабрани су ученици:
Војислав Беланов III3 и Леа Спасић IV1, који испуњавају услов да су пунолетни.
Усвојен је План рада Ученичког парламента за ову школску годину.
УП размотрио је Извештај о раду школе у школској 2018/2019. години,
Извештај о раду директора школе у школској 2018/2019. години, Извештај Тима за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској
2018/2019. години, Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину, Годишњи
план рада директора за школску 2019/2020. годину, Акциони план о унапређењу
безбедности ученика у школској 2019/2020. години и План рада Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2019/2020. години.
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Одабрани су ученици за чланство у Тимовима школе:
1. Стучни актив за развојно планирање – Никола Пауновић III1
2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања –
Стефан Ристановић I5
3. Тим за самовредновање – Дајана Бељић III5
Сарадња са Тимом за ваннаставне активности.
Седница Савета Ученичког парламента одржана је 23.10.2019. године.
Друга седница Ученичког парламента одржана је 24.10.2019. године.
Урађена је анализа успеха и дисциплине на крају школске 2018/2019. године и
продискутовано је о истој.
У оквиру сарадње са Тимом за ваннаставне активности чланови УП су у
оквиру својих одељења спровели анкету о заинтересованости ученика за разне облике
ваннаставног рада у школи. Сачињен је извештај.
Сарадња са школском библиотеком - одређени су носиоци активности у акцији
прикупљања старих књига, нарочито уџбеника.
Договорено је да се настави сарадња са удружењем „Чепом до осмеха“,
односно акција прикупљања пластичних чепова и да носиоци активности буду
чланови Ученичког парламента, који ће у оквиру својих одељењских заједница
промовисати ову акцију. Сачињен је тим који ће израдити ППТ презентацију и у
наредном периоду представити ову акцију у свим одељењима, како би се утицало на
еколошку свест и хуманост код ученика.
Донета је одлука да се управи школе изнесу одређени предлози, односно
сугестије, када се ради о условима за рад и функционисање ученика у школи.
Новембар и децембар
Сарадња са Ученичким парламентима осталих средњих школа у Пожаревцу и
Костолцу и организовање хуманитарног концерта под називом „Сви за једног један
за све“.
Трећа седница Ученичког парламента одржана је 14.11.2019. године.
Ученици су информисани о оснивању ученичке заддруге у Политехничкој
школи и позвани да се прикључе истој, као и да слободно допринесу развоју исте
својим предлозима и сугестијама, као и да подстакну ученике из својих одељења на
ово.
Ученици су информисани о организовању хуманитарног концерта у Центру за
културу Пожаревац, 19.11.2019, године и о покретању акције прикупљања новчаних
срдстава за дечака Милију Милановића. Сви чланови УП добили су задатак да у
оквиру својих одељења информишу ученике о овој акцији и да сакупе новац за
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улазнице. Сви су ученици позвани да присуствују концерту и подрже ученике наше
школе који учествују у програму.
Пренета је информација да су предлози и сугестије са друге седнице УП, у вези
са уређењем школе, прослеђени управи школе и да ће се у другом полугодишту
порадити на овоме.
У добротворне сврхе, у оквиру акције „Сви за једног један за све“,
Политехничка школа прикупила је 41.720,00 динара, док су све школе заједно,
укључујући и новац из кутије за добровољне прилоге, сакупиле 229.660,00 динара.
Јануар
Сарадња са координаторком и председницом УП Медицинске школе у
Пожаревцу, у вези са хуманитарним концертом.
Фебруар и март
Четврта седница УП одржана је 25.2.2020. године. Анализиран је успех и
дисциплина на крају 1. полугодишта и дат предлог мера за побољшање успеха, са
матурантима је дискутовано о прослави завршетка школе, изабране су ученице које
ће израдити презентацију о растућим еколошким проблемима 21. века, као вид
вршњачке едукације, разговарало се о начинима да се побољша акција прикупљања
пластичних чепова, размотрени су полугодишњи извештаји о раду школе, директора,
о стручном усавршавању, о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и о раду Тима за самовредновање. Ученица Невена
Ђорђевић III4 предложила је да се покрене акција хуманитарног карактера за помоћ
њеном брату Луки Петровићу Јовановићу.
Други састанак Савета парламента одржан је 3.3.2020. године.
Пета седница УП одржана је 13.3. 2020. године. Ученици су упознати са
здравственим препорукама, односно мерама које треба предузети ради спречавања
ширења инфекција у школи.
Април, мај, јун
У току трајања наставе на даљину, организоване због неповољне
епидемиолошке ситуације у земљи, нису реализоване активности УП. Постојала је
идеја да се активности преведу у електронску форму, али због препоруке да се води
рачуна о оптерећењу ученика, с обзиром да су се први пут сусрели са оваквим видом
наставе и учења, одлучено је да се исте реализују у току наредне школске године, ако
се за то стекну услови.
Координатор рада Ученичког парламента:
Ивана Вујчић
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7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
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7.1. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови Тима за инклузивно образовање су Тања Бабејић, психолог,
наставници Данијела Павић и Маја Кондић и одељенски старешина ученика коме је
потребна додатна подршка.
Општи циљ тима за инклузивно образовање ученика: Спровођење свих
активности везаних за примену принципа инклузивног образовања утврђених
законским и подзаконским актима

•
•
•
•
•

•
•

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

У наставку текста дат је преглед активности Тима за инклузивно образовање по
месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Израђен је акциони план рада;
-остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у
погледу идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна
подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима.
-информисање Савета родитеља о ИО;
-информисање Школског одбора о ИО;
-информисање Ученичког парламента о ИО;
-израда огласне табле у зборници са информацијама о ИО;
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-редовно информисање наставника о ИО путем друштвених мрежа.
Нису реализоване следеће активности:
-сарадња са Тимом за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и
осмишљавање заједничких акција; са Тимом за рад са осетљивим групама, јер за тим
није било потребе, тј. проблематика није то захтевала.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Остварена је свакодневна сарадња са одељењским старешинама првог разреда у
погледу идентификације ученика којима је потребна додатна подршка;
-на састанку са старешинама утврђено је којим ученицима је потребна додатна
подршка;
-одељењска већа су упозната са додатном подршком појединим ученицима;
-идентификација ученика којима је потребна додатна подршка након првог
класификационог периода,
-формирање Тимова за додатну подршку ученицима.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Реализоване су следеће активности предвиђене планом:
Праћење постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка;
-евалуација планова индивидуализације за ученике којима је потребна додатна
подршка.
МАРТ-АВГУСТ
Током трајања ванредног стања уведеног због пандемије коронавируса и након њега,
Тим је реализовао (онлајн) активност 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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7.2. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У школској 2019/2020. години Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања чинили су Дарко Радовановић, директор школе, Тања
Бабејић, стручни сарадник-психолог, Зоран Јоњић, секретар, наставници Владимир
Милосављевић и Милица Обреновић.
У даљем тексту је дат преглед активности тима по месецима.
СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Упознавање Ученичког парламента, Наставничког већа и Савета родитеља са
Протоколом о поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања;
-израда распореда дежурства наставника;
-бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је одржао пет састанка у овом периоду.
НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
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-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао шест састанка.
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
У овом периоду реализоване су све активности предвиђене планом:
Бележење запажања о догађајима у школи у Књигу дежурства;
-провера рада система за надзор у школи и школском дворишту;
-израда распореда дежурства ученика;
-сарадња са школским полицајцем;
-сарадња са организацијама и институцијама у граду и околини које доприносе
унапређењу безбедности (МУП, ЦЗСР);
-развијање вештина конструктивног разрешавања конфликата међу ученицима на
часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине и изборних предмета;
-праћење ученика и њиховог понашања, ради уочавања изложености неком облику
насиља;
-обезбеђивање техничких услова за безбедност ученика и запослених на потенцијално
опасним местима у згради школе (степениште, спортски терен, сала за физичко).
Тим је у овом периоду одржао три састанка.
МАРТ-АВГУСТ
Током ванредног стања због пандемије коронавируса и након њега, Тим је регистровао
два случаја вршњачког дигиталног насиља, који су решени и процесуирани према
препорукама МПНТР РС.
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
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7.3. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
У текућој школској години Тим за самовредновање чине Тијана Глигоријевић,
координатор тима, стручни сарадник Тања Бабејић, наставници Владимир
Милосављевић, Марија Премовић, Никола Милосављевић, Никола Шојановић,
Данијела Димитријевић, родитељ IV1 и Дајана Бељић, ученица III5.
Тим је одржао пет састанака и урадио следеће:
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР:
• Усвојен је извештај о раду Тима за самовредновање за 2018/2019. шк.годину.
•

Урађен је план рада Тима за текућу школску годину.

•

Стручни сарадник је модификовала образац за припрему часа.

•

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

•

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

•

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

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР:
• Урађена је активност „Одредити динамику Селфи самовредновања и помоћне
чланове тима“ и координатор Селфи тима је наставник геограафије Тијана Илић.
•

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

•

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

•
•

Урађена је активност „Утврдити да ли је годишњи план рада донет у складу са
школским програмом, развојним планом и годишњим календаром. “
Урађена је активност „ Утврдити да ли су у свим оперативним/акционим
плановима конкретизовани циљеви из развојног плана и школског програма. “

•

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

•

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

150

Политехничка школа, Пожаревац

•

Анкета за шесту област није спроведена.

•

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

•

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

ЈАНУАР:
• Школа је изабрана да учествује у пројекту за припрему за наредни круг екстерног
вредновања и добила ментора Ивану Павловић, сарадник ЗВКОВ-а и саветникспољни сарадник ШУ Пожаревац. Чланови тима Тијана Г. и Тања Б. треба да
присуствују састанку у фебруару везаном за организацију рада са ментором.
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 2020/2021. годину

За све активности постоји извештај на драјву Тима за самовредновање.

Координатор Тима за самовредновање
Тијана Глигоријевић
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7.4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ
У школској 2019/2020. години Тим за обезбеђење квалитета и развој установе су
чинили Дарко Радовановић, директор школе, Зоран Јоњић, секретар, наставници
Милица Обреновић, Тијана Глигоријевић и Атанацковић Ана, представник родитеља.
Задаци и циљеви рада Тима се огледају у сталним поступцима вредновања, уз
помоћ којих се долази до резултата на основу којих се планирају активности које ће
довести до одржавања квалитета, односно унапређивања слабих страна. Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе треба да контролише квалитет из области
рада: самовредновање, развојно планирање, школски програм и професионални развој.
У току школске године Тим се састао 3 пута. На почетку је утврђен план и
програм рада Тима који се континуирано спроводио до проглашења ванредног стања. С
обзиром на епидемиолошку ситуацију и специфичности школске 2019/2020. године, сви
планови нису реализовани и у већој мери су пренети за наредну школску годину. Задаци
Тима су били следећи:

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

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

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

IV
Укупно

15
61

24
174

17
174

1
18

27

6
Средња оцена

57
460
3,49

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

53
377

4
43

26

11
Средња оцена

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

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

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

оцене у току школске
године
5

4

3

2

1

оцене на матурском
испиту

прос.
оцена
ШГ

5

4

3

2

1

прос.
оцена
М

1
2
3

Српски језик и књижевност
Гараже, сервиси и паркиралишта
Интегрални транспорт

24
4
16

10
5
3

15
4
2

8
4
2

3.88
3.53
4.43

28
6
18

13
2
5

15
6

3

4.23
3.65
4.78

4

Основи путева и улица

4

4

2

5

3.47

4

4

2

5

3.47
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5

Физика

1

4.00

6

Шпедиција

1

4.00

1

5.00
1

4.00

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ:
•
•
•
•
•

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

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

Чланови тима су информисали чланове свих стручних већа у школи о томе
које су међупредметне компетенције развијене код ученика у довољној мери
а које компетенције нису довољно развијене и за које треба да се предложе
одговарајуће мере како би се унапредио њихов развој и побољшала
оствареност очекиваних исхода.

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР
•

На састанцима својих стручних већа наставници су давали предлоге о мерама
за унапређење развоја међупредметних компетенција код ученика и
побољшање остварености очекиваних исхода а председници стручних већа су
о томе извештавали чланове тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва.

ЈАНУАР – ФЕБРУАР – МАРТ
•

Наставници су у свом раду примењивали предложене мере и активности,
пратили њихове ефекте и то анализирали на састанцима својих стручних већа
а председници стручних већа су о томе извештавали чланове тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва.

АПРИЛ – МАЈ
• Чланови тима су направили анкету за ученике завршних разреда, док је
анкетирање ученика одложено за наредну школску годину.
ЈУН – ЈУЛ – АВГУСТ
• Чланови тима су направили план рада за наредну школску годину.
Датум:

Координатор тима:

20.8.2020.

Мирослав Станојевић
_________________________
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7.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Колико је професионално усмеравање ученика у избору будуће професије веома
важно данас, увиђају све више, не само професори и стручни сарадници - педагог и
психолог - наше школе, већ и ученици и њихови родитељи. Добар избор факултета,
професије, један је од услова будућег квалитетног живота. У вртлогу нестабилних
друштвених односа, развоја науке и технике, избор факултета, односно професије, за
једног средњошколца постаје све тежи. Професионално информисање ученика у
оквиру програма каријерног вођења и саветовања, олакшава ученицима завршних
разреда доношење одлуке о избору факултета, јер се могу упознати са реалним
могућностима образовања и запошљавања.
У циљу пружања подршке на пољу професионалног информисања, Тим за
каријерно вођење и саветовање реализовао је низ активности у којима су учествовали
чланови Тима, ученици, као и други заинтересовани наставници.
Септембар
Тим за каријерно вођење и саветовање и ове школске године ради у следећем
саставу:
1.Оливера Филиповић (координатор)
2. Владислава Стевић (боловање)
3. Ивана Вујчић
4. Сања Љубомировић
5. Марко Пантић
На првом састанку ове школске године, договорене су неке активности и
задужења чланова, а у складу са планом за ову школску годину. Оливера Филиповић
је обишла часове одељенског старешине свих завршних разреда и упознала ученике са
предстојећим активностима Тима. Да би се што ефикасније спроводиле ове
активности, планирано је анкетирање ученика (анкета, као и резултати анкете су у
додатку извештаја за септембар месец), што је ученицима такође објашњено. Акценат
је на мотивацији и подршци ученицима да што самосталније истражују, анализирају и
одлучују о својој будућој каријери, било да се ради о избору занимања или наставку
школовања.
На свако ученичко питање о даљем образовању и/или каријери договорено је да
сваки члан тима може и самостално, уколико зна да одговори ученику, најбоље одмах,
или да се консултује са осталим члановима тима, а по потреби и са осталим колегама,
на интернету, у националној служби запошљавања и др. и да да ученику најисцрпнији
одговор што пре.
Сања Љубомировић је задужена за обраду података из анкете, Да би се добили
подаци у процентима о заинтересованости ученика за поједине активности што би као
резултат дало бољи и реалнији распоред активности.
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Ивана Вујчић је задужена да у току школске године организује неколико
радионица на тему каријерног саветовања, користећи званични каталог за КВиС и своје
претходно искуство професора грађанског васпитања.
Марко Пантић ће у току школске године организовати посете наших бивших
ученика са факултета и школа за које наши матуранти покажу највише интересовања.
За прикупљање података о наставку школовања и напретку наших ученика
након завршене средње школе и активности посете Сајмовима, биће задужени сви
чланови Тима у сарадњи са разредним старешинама.
Фејсбук страница биће редовно ажурирана са циљем да ученицима пружи
потребне и актуелне информације.
План за септембар је у потпуности испуњен.
Додатак
Сајам запошљавања у Београду
(ученици сносе трошкове путовања и
улазнице)
Сајам високог образовања у
Београду( ученици сносе трошкове
путовања и улазнице)
Тестирање у Заводу за
запошљавање у Пожаревцу
Присуствовање радионицама на
тему каријерног информисања,
саветовања и планирања ( до 2 у току
школске године)
Наведите факултете или високе
школе о којима бисте желели да вас
информишу бивши ученици наше
школе
Наведите факултете или високе
школе о којима бисте желели да
будете информисани на страници
Тима за КВиС ( конкурси и остале
информације)

Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
Заинтересован сам
Не знам
Нисам заинтересован
1.
2.
3.
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Октобар
На основу урађене анкете, направљена је анализа чији су резултати начелно приказани
на следећим дијаграмима.

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

Присуство
радионицама

Тестирање у заводу за
запошљавање

Заинтересованост ученика за поједине факултете и
школе
Саобраћајни факултет
3

3
Криминалистичко полицијска
академија

4
4

Висока струковна школа у Крагујевцу
28
Машински факултет

5

Електротехнички факултет

ДИФ
12
Филолишки факултет
15

остали факултети

Ови резултати указују на незаинтересованост посете ученика Сајмовима у
Београду, највероватније из финансијских разлога, али ученици неће бити оштећени и
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ускраћени јер ће се Сајам високог образовања као и сваке године организовати и у
Пожаревцу. О Сајму запошљавања ће такође ученици бити благовремено обавештени.
Такође, на основу резултата закључује се иначе низак ниво заинтересованости ученика
за планирање своје каријере, као и самосталног истраживања и одлучивања.То нам је
указало на потребу организовања радионица и тестирања.
У току октобра, страница Тима за каријерно вођење је ажурирана и
заинтересовани ученици су могли наћи много информација, као што су питања
каријере, планирања каријере, начину одлучивања, а све то је представљено кроз
интернет странице и објаве Центара за развој каријере као што су БОШ (београдска
отворена школа) или Euroguidance (национални центар европске мреже за развој
каријере).
У овом месецу остварена је и сарадња са удружењем за младе „Urban Stream“,
која ће у оквиру свог пројекта који има за циљ повећање запошљивости младих жена
из руралних средина организовати обуку из каријерног саветовања и вођења. Ова
обука обухвата неколико сетова радионица, једном недељно у трајању од 8-10 недеља.
Циљна група су ученице старости 15-16 година (први и други разред). Извршена је
идентификација учесника , при чему је радионице на крају похађало само две ученице
до краја активности, иако је првобитно било пријављено 4 ученице.Све ученице које
припадају овој циљној групи су биле благовремено и детаљно обавештене, дата је
могућност и време да се и родитељи упознају са планираним активностима. Закључак
Тима је да је одзив слаб, много слабији него прошле године за сличне активности исте
ове организације.
План за октобар је испуњен.
Препорука је да се у току школске године испитају разлози слабог одзива за
радионице које обављају компетентна лица и које су по процени Тима, корисне за
ученике.
Новембар
Током овог месеца настављена је реализација пројекта удружења за младе
„Urban Stream“ која се одвијала у просторијама градске МЗ и у договореним
терминима.
Фејсбук страница је пружила ученицима информацију и могућност заказивања
индивидуалног саветовања на тему „ Шта да радим после матуре?“ у организацији
Фондације Темпус-Еурогуиданце центра. За ученике који нису из Београда, дата је
могућност заказивања и консултација преко скајпа.
План за новембар је испуњен.
Децембар/јануар
У децембру су ученици завршних разреда имали прилику да посете Сајам
Високог образовања, који је био одржан у петак, 13. децембра 2019. године у
просторијама Пожаревачке гимназије у Пожаревцу. Ученици завршних разреда
четворогодишњег образовања ишли су у пратњи професора Николе Милосављевића,
док су ученици осталих завршних разреда као и сви заинтересовани могли ићи
самостално, јер у то време нису имали наставу.Посета је организована у договору са
предметним професорима,али на жалост, ученици једног одељења завршног разреда
нису могли да иду због заказаних писмених провера.
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Током овог месеца такође, настављена је реализација пројекта удружењем за
младе „Urban Stream“ По завршеној обуци ученици су добили одговарајуће
сертификате. План за овај период је испуњен.
План за децембар је испуњен.
Препорука је да се обаве разговори са предметним наставницима и укаже
потреба на већи степен сарадње са Тимом за каријерно вођење и саветовање у
погледу флексибилности термина за неке активности које су фиксне и
ограниченог трајања а не могу се поновити (као нпр. Сајам високог образовања).
Од активности које су планиране за целу школску годину а нису обављене у
првом полугодишту остају за друго полугодиште
• сарадња Националном са службом за запошљавање
• организовање радионица и
• посете бивших ученика наше школе
Фебруар
Путем фејсбук странице Тима за каријерно вођење и саветовање, ученицима
завршних година омогућено је да обаве разговоре на тему „Куда после матуре“ са
компетентним особама које раде у оквиру националних агенција и организација као
што је „ Београдска отворена школа“. Ови разговори су могли индивидуално да се
закажу за ученике који су за то били заинтересовани.
Посете бивших ученика наше школе ниосу устварене у овом месецу.
Стручно усавршавање чланова Тима у области КВиС-а је изостало и овог
месеца.
Март
Путем фејсбук странице Тима за каријерно вођење и саветовање, ученицима
завршних година омогућено је да обаве разговоре на тему „Куда после матуре“ са
компетентним особама које раде у оквиру националних агенција и организација као
што је „ Београдска отворена школа“. Ови разговори су могли индивидуално да се
закажу за ученике који су за то били заинтересовани.
Посете бивших ученика наше школе нису oстварене у овом месецу (због
епидемиолошке ситуације).
Стручно усавршавање чланова Тима у области КВиС-а је изостало и овог
месеца(због епидемиолошке ситуације).
Прикупљање података о напредовању бивших ученика није у потпуности
обављено нити у једном месецу, због немогућностии разредних старешина да ступе у
контакт са бившим ученицима као и недостатка информација. Ипак, из прикупљених
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информација, закључује се да се ученици у већој мери окрећу тржишту рада него
наставку школовања.
Април/мај/јуни
Због наставе на даљину и епидемиолошке ситуације бiло је онемогућено
пратити план Тима.
Током овог периода, активности Тима су обухватале пружање помоћи и
подршке ученицима у праћењу и прикупљању конкурсне документације, праћењу
кретања на тржишту рада путем информационих технологија.
На састанку Тима одржаном 29.08.2020.године, анализиран је рад Тима у
протеклој школској години, усвојен је овакав извештај и донесени су следећи
закључци:
План Тима је испуњен у свим месецима школске 2019/20. године, осим у :
➢ обиму прикупљених информација о напредовању бивших ученика
➢ праћењу пројеката и стручног усавршавања чланова Тима у области
КВиС-а
➢ испитивање ученика о жељама за даље школовање, након реализованих
активности Тима за КВиС.
➢ сарадњи са Националном службом за запошљавање и тестирања
заинтересованих ученика.
Разлог за то је у највећој мери лоша епидемиолошка ситуација и прелазак на
наставу на даљину.
Чланови Тима за КВиС:
1.Оливера Филиповић (координатор)
2. Владислава Стевић (одсутна због боловања)
3. Ивана Вујчић
4. Сања Љубомировић
5. Марко Пантић
Координатор тима
Оливера Филиповић
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7.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КОНКУРСА И ИЗРАДУ
ПРОЈЕКАТА
Координатор тима: Радовановић Дарко
Чланови тима: Владимир Милосављевић, Оливера Филиповић и Јелена Миленковић,
Бранислав Стојановић, Тијана Глигоријевић.
У школској 2019/2020. години чланови тима у саставу Тијана Глигоријевић, Оливера
Филиповић, Јелена Миленковић и Дарко Радовановић су реализовали ЕРАСМУС+
пројекат под називом „Contemporary Educational Trends“ у оквиру кога су посетили
школу Kadikoy Goztepe Vocational High School из Истанбула у Турској. Извештај
реализације овог пројекта је саставни део овог извештаја.
У школској 2019/2020. Тим је израдио пројекат под називом „Discovering Vet Learning
Methods Through Projects” који је пријављен на конкурс пројеката мобилности у оквиру
Еразмус+ фондације. У тренутку израде овог извештаја, пројекат се налази на
резервној листи за финансирање пројеката, тако да још увек не знамо да ли ће бити
одобрен.
Израда и припрема реализације једног пројекта и израда другог су биле основна
активност тима у школској 2019/2020. години, а с обзиром на то да је то први пројекат
такве врсте у коме учествује Политехничка школа, посебна пажња је посвећена томе да
све буде реализовано како треба.
Тим је на седницама Наставничког већа информисао запослене о својим активностима
и мотивисао остале чланове Наставничког већа да се активно укључе у осмишљавање и
израду пројеката за наредни период.
С обзиром на све наведено, сматрам да је Тим успешно реализовао план за школску
2019/2020. годину.

Координатор тима
Дарко Радовановић
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7.7.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „CONTEMPORARY
EDUCATIONAL TRENDS“
Од 8. до 14. марта ове године, представници Политехничке школе су посетили школу
Kadikoy Goztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi у Истанбулу у Турској. Посета је
реализована у оквиру Еразмус+ пројекта који је суфинансиран од стране Европске
Уније. Назив пројекта је „Савремени трендови у образовању“, а главни циљеви
његовог спровођења били су:
• Упознавање образовног система у другим европским земљама.
• Упознавање са применом нових технологија у образовним институцијама и
компанијама у којима ученици обављају практичну наставу.
• Стицање компетенција наставника за примену савремених информационокомуникационих технологија.
• Развијање међународне препознатљивости Политехничке школе кроз учешће у
међународним пројектима.
• Промоција мултикултуралности.

Тим који је реализовао овај пројекат чинили су: Дарко Радовановић – директор школе,
Оливера Филиповић – председник Стручног већа електро струке, Јелена Миленковић –
председник Стручног већа саобраћајне струке и Тијана Глигоријевић – наставница
информатике и рачунарства. Веома важна чланица тима и координаторка до недавно је
била и Владислава Стевић, али због одржавања трудноће није била у могућности да
учествује у пројекту до краја.
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Током пет радних дана, колико је трајала посета, највише времена смо провели у
школи Kadikoy Goztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi где смо имали прилику да се
детаљно упознамо са турским моделом средњег стручног образовања и да при томе
разменимо драгоцена искуства са колегама из Турске. С обзиром на то да се ради о
средњој стручној школи која је по вокацији слична нашој, бенефити ове посете ће бити
обострани. И поред разлика које постоје у системима образовања Србије и Турске,
искуства и примери добре праксе које су обе стране представиле, применљиви су у оба
система, тако да сам сигуран да ће реализација овог пројекта допринети унапређењу
наставе у обе школе.
Осим обиласка школе, имали смо прилику да посетимо и компанију Omsan Lojistik
A.S. у којој ученици обављају стручну праксу из области логистике у саобраћају.
Наиме, као и код нас, и њихови ученици старијих разреда проводе два дана недељно на
пракси у компанијама изван школе. Иако је принцип извођења практичне наставе
сличан, морам признати да су услови које компаније у Турској пружају ученицима за
стицање практичних вештина далеко изнад оних које имају наши ученици.
У оквиру пројекта, организован је и обилазак најпрестижнијег истанбулског
универзитета, Marmara University, у чијем саставу ради 17 факултета и 12 института.
Током те посете имали смо прилику да се упознамо са системом високог образовања у
Турској, као и да видимо у каквим условима студирају најбољи Турски студенти.
Као координатор овог пројекта испред Политехничке школе, могу да констатујем да су
сви циљеви у потпуности испуњени, а представници наше школе ће стечена искуства
несебично поделити, како са својим колегама из Политехничке школе, тако и са
колегама из других школа у оквиру Школске управе Пожаревац. Осим тога, планирамо
да на седницама заједница саобраћајних и електротехничких школа Србије, ова
искуства и примере добре праксе представимо и колегама из читаве Србије.
С обзиром на добру сарадњу коју смо остварили са колегама из Турске, иако то
првобитно није било планирано пројектом, договорено је да нам представници школе
из Истанбула узврате посету. Начелни план је да их угостимо почетком октобра ове
године, када Политехничка школа прославља значајан јубилеј – 30 година од
оснивања, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозволила. У супротном,
узвратну посету ћемо реализовати када се за то створе услови. У сваком случају, том
приликом ћемо нашим турским колегама представити Политехничку школу, али и
целокупан систем образовања у Србији, а сигуран сам да ће имати шта да виде у нашој
школи и да науче много тога од нас.
Успешном реализацијом овог пројекта, планови Политехничке школе на пољу
међународне сарадње се не завршавају. На конкурсу за наредну школску годину, наша
школа је већ аплицирала са новим пројектом, а на основу досадашњих искустава
оправдано се надамо да ће нам и он бити одобрен за финансирање. Уколико се то
догоди, представници наше школе ће у току наредне школске године посетити једну
школу у граду Убеда у Шпанији и тамо наставити ширење сарадње са школама у
Европи. Након тога је у плану и један обимнији вишегодишњи пројекат који би
обухватио неколико школа из више различитих европских земаља, а носилац и
координатор пројекта би била Политехничка школа.
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7.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
ШКОЛЕ

Име и презиме
наставника:

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

Назив активности

Датум одржавања
активности

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

3.10.2019.

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

7.10.2019.

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

26.10.2019.

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

19.11.2019.

Вече енглеског језика и британске културе
У уторак, 24. децембра 2019. године, у холу
Политехничке школе одржана је пета по реду
приредба на енглеском језику.
Ученици су још једном свим посетиоцима
показали да, поред интересовања за саобраћај и
електротехнику, код њих постоји и интересовање
за страни језик, поезију, музику и глуму и да се
уз таленат, труд и вежбу може постићи велики
успех.

24.12.2019.

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

25.12.2019.

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

26.1.2020.
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Приредба за обележавање школске славе – Св.
Сава

27.1.2020.

Припрема позоришне представе Немам да платим
и нећу да платим

фебруар-март
2020.

Напомена: Због актуелне епидемиолошке ситуације представа Немам да платим и
нећу да платим није припремљена, нити је извођена на фестивалима.
Координатор Тима за културну активност школе
Јелена Стевић
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7.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗЛЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ
Август 2020. године
Овај тим је на почетку нове школске године одржао састанак и осмислио излете и
екскурзије у новој школској години. Екскурзије ученика су ове школске године
планиране и одабиране на основу предлога које смо саставили поштујући интересовања
и одабрана занимања ученика за које се школују. У договору са председницима стручних
актива електро и саобраћајне струке, на састанцима њихових већа, дати су и предлози
стручних екскурзија ових већа који су прослеђени нашем тиму и додати у план и програм
излета у нашој школи.
Септембар 2020. године
У септембру је изведена матурска екскурзија ученика наше школе. Ученици и разредне
старешине су одабрали посету Прагу, са обиласком Будимпеште, због њеног великог
културног и историјског богатства. Екскурзија је изведена по плану и програму и без
икаквих проблема. Вођа пута, директор школе Дарко Радовановић, је поднео извештај
наставничком већу.
Октобар 2020. године
У октобру месецу смо организовали Стручну посету Сајму књига у Београду.
Организован је аутобус који је ученике и наставнике превезао до Београда и натраг. На
Сајму књига наша школа се успешно представила представом, који су извели ученици
наше школе а припремили су их Јелена Стевић, Тања Бабејић, Ивана Вујчић и Владимир
Милосављевић. Ученици су после посете Сајму књига имали времена и за слободне
активности, пре повратка кући.
Новембар 2020. године
У новембру месецу је дат тендер за заједничку екскурзију 1. 2. и 3. разреда наше школе,
за релацију ПОЖАРЕВАЦ – КРАГУЈЕВАЦ - ОВЧАР БАЊА – ЗЛАТИБОР - 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 пријавио се велики
број ђака и ово ће бити једна од највећих екскурзија Политехничке школе која ће бити
изведена у марту 2021. године.
Јануар 2021. године
У јануару смо на састанку Тима за излете и екскурзије закључили да смо у току овог
полугодишта активно радили и да се скоро сваког месеца реализовао неки од
планираних излета или екскурзија. Екскурзија и сви излети су одрађени по плану и
програму, без икаквих проблема. Ученици су показали задовољство за места која су
посетили и висок ниво озбиљности на тим догађајима а наставници су били
професионални и задовољни понашањем ученика на излетима и екскурзијама.
Наставићемо са оваквим радом и у другом полугодишту 2019/2020. године.
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Фебруар 2020. године
У фебруару нисмо имали излете и екскурзије због другог дела зимског распуста и
почетка новог полугодишта. Правили смо планове за март, посету Сајму аутомобила у
Београду.
Март 2020. године
У марту смо организовали посету Сајму аутомобила у Београду. Изнајмљен је аутобус и
ученици и професори су се пријавили за ову стручну екскурзију. На жалост, проглашено
је ванредно стање у Републици Србији због пандемије вируса КОВИД-19, отказан је
Београдски сајам аутомобила и наша стручна екскурзија. Планирана заједничка
екскурзија 1.2. и 3. разреда је одложена до даљњег, до престанка ванредног стања.
Замолили смо родитеље да више не уплаћују рате за екскурзију.
Април 2020. године
У априлу смо имали ванредно стање, са забраном изласка после 17 или 18 часова и
онлајн наставу, тако да ниједан излет није организован, ни реализован.
Мај 2020. године
У мају месецу је Влада Републике Србије прогласила прекид ванредног стања , али се
наставило са онлајн наставом. Ученици нису долазили у школу. Ниједан излет и
екскурзија нису реализовани у овом месецу. Министарство просвете је забранило
прославу матура, па је матурско вече отказано до даљњег.
Јун 2020. године
У јуну је Министарство просвете дозволило да се иде на екскурзије. Покушали смо са
агенцијом Арива Литас да организујемо одлазак на екскурзију 1. 2. и 3. разреда у овом
месецу, али хотел у коме смо требали да боравимо није имао слободних соба. Екскурзија
је дефинитивно отказана и новац ће бити враћен родитељима од стране агенције. Добили
смо допис да су прославе матурске вечери дозвољене и договорили смо да се одржи у
јулу месецу.
Јул 2020.
У међувремену је поново забрањено окупљање већег броја деце на прославама, тако да
је и Матурско веће Политехничке школе дефинитивно отказано. Ни колектив
Политехничке школе, ове године, због пандемије вируса КОВИД-19, није имало ни
излет, ни екскурзију на крају школске године.
У Пожаревцу,
26.08.2020.

Председник тима за излете и екскурзије:
Татјана Ранђеловић
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7.10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Чланови Тима за слободне и ваннаставне активности су следећи:
-

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

У наредној табели дат је приказ реализованих активности у другом полугодишту према
плану за школску 2019/2020. годину.
Активности

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

Носиоци
активности

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

Време
реализације

Да ли је
реализовано?

Разлог
нереализације

Не.

Услед
проглашења
пандемије због
ширења вируса
COVID-19,
односно због
проглашења
ванредног стања
на нивоу
Републике Србије,
све активности
Тима, планиране
за друго
полугодиште,
било је тешко
спровести током
наставе на
даљину, па су из
тог разлога оне
остале
нереализоване.

Фебруар/м
арт 2020.
Мај/јун
2020.
Јун/август
2019.

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Током
школске
године

Тим за
слободне и
ваннаставне
активности

Током
школске
године

Према плану активности, спровођење евалуације рада постојећих секција било је
планирано за фебруар и март 2020, међутим, због почетка ванредног стања услови су
били такви да је и евалуација и анализа резултата била немогућа.
Праћење рада секција подразумевало је константну сарадњу тима за ваннаставне и
слободне активности са наставницима који воде поједине секције, али како је редовна
настава пребачена на наставу на даљину, рад секција је био отежан и већина њих није
реализовала своје планиране активности. Секције које су спровеле своје активности су
следеће:
1. секција енглеског језика – један ученик је учествовао у полуфиналу „HIPPO“
такмичења, у јуну 2020, а учешће је било online, коришћењем ZOOM апликације;
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2. саобраћајна секција – ученици одељења II4, II5 и III3 учествовали су на вебинару
коришћењем ZOOM апликације, на коме је Др Владимир Јевтић, стручњак за
безбедност саобраћаја, одржао предавање на тему „Како победити саобраћајни
вирус 109“;
Координатор тима
Јелена Ружић
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7.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У
ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ И РАД СА УЧЕНЦИМА
ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Основни циљ тима за додатну подршку је излажење у сусрет потребама
ученика, брига о ученицима, подршка учењу, личном и социјалном развоју.
Активности које тим спроводи су следеће:
•
•
•
•
•

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

Тим је током школске 2019/2020. године обавио следеће активности: евидентирани
су ученици којима је потребна додатна подршка и упућени на појачани васпитни рад са
психологом, евидентирадни су ученици који нису у могућности да плаћају ученички
динар.
Праћено је понашање ученика који су евидентирани за додатну подршку. Психолог
су са свим ученицима обавили саветодавне разговоре према потреби, као и са њиховим
родитељима уколико се за тиме указала потреба.
Чланови тима су сарађивали са Саветовалиштем за младе Дома здравља у
Пожаревцу.
Тим је анализирао успех ученика на крају класификационих периода, полугодишта
и школске године.
Тим је евидентирао ученике којима је потребна додатна подршка у припреми
годишњих, матурских и пријемних испита. Наставници су им пружили помоћ у виду
организовања додатне наставе.
Написан је извештај о реализацији саветодавног и појачаног васпитног рада.
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7.12. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ СЕЛФИ ИНСТРУМЕНТА
Према плану Селфи пројекта (енг. SELFIE), на нивоу школе формиран је школски
Селфи тим, који је организовао самовредновање школе путем онлајн СЕЛФИ анкете.
Главни циљ анкетирања био је испитивање ставова учесника обуке - школских
руководилаца, наставника и ученика, помоћу инструмента за самовредновање на основу
кога се врши процена дигиталних капацитета установе и планира даљи развој. Школски
Селфи тим за шк. 2019/20. годину чине: Тијана Илић - координаторка тима и наставница
географије, Невена Рогожарски - наставница географије, Љупка Добросављевић –
наставница предметне наставе, Данијела Павић – наставница предметне наставе, и
Биљана Пајић Чавић – наставница предметне наставе.
Селфи анализа спроведена је онлајн у периоду од 08. до 15. јуна, 2020. године у
тренутку када је у читавој земљи проглашено ванредно стање проузроковано висрусом
КОВИД-19. Структура и одазив на анкету представљени су у Табели 1. У анкетирању су
коришћени одговори Ликертовог типа (1- нимало се не слажем, 2- не слажем се, 3донекле се слажем, 4- слажем се, 5-потпуно се слажем) којим су учесници изражавали
ставове у односу на дату тврдњу.
Табела 1. Структура анкетираних

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тијана Илић, координаторка СЕЛФИ тима
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8. ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
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У школској 2019/2020. години у школи је 23. и 24.11.2019. одржан семинар `Рад са
тешким родитељима `у трајању од једног два дана, број бодова 16.
Школа је остварила веома успешну сарадњу са следећим организацијама :Урбан
стрем,Јазас,Спортско-рекреативна асоцијација,Полицијска управа, Агенција за
безбедност саобраћаја,Завод за јавно здравље Пожаревац и многе друге.
У прилогу је дат табеларни приказ наставника за екстерно и интерно
усавршавање као и збирну табелу у којој се види који су наставници испунили квоту за
стручно усавршавање у овој школској години.
ИЗВЕШТАЈ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

НАЗИВ СЕМИНАРА

БРОЈ У
КАТАЛОГУ

Ивана Вујчић

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

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

Никола
Милосављевић
Мирослав Станојевић
Тања Докмановић
Оливера Филиповић

Тијана Глигоријевић

Татјана Ранђеловић

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

БРОЈ
ПОЕНА

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

139
103
139
139
139
139

КОМП
ЕТЕНЦ
ИЈА
К4
К4
К4
К4
К4
К4

16
8
16
16
16
16

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

139

К4

16
1

23-24.11.2019.
12.12.2019.

833

К1

24

07.-09.02.2019.

139
139

К4
К4

16
16
1

23-24.11.2019
23-24.11.2019
12.12.2019.

1

09.10.2019.

ЗУОВ 17184/2019од
22.10.2019

ЗУОВ 17184/2019од
22.10.2019

139

К4

16

23-24.11.2019

139
306

К4
К2

16
26

23-24.11.2019
14.9.-12.10.2019.

139

К4

16
4

23-24.11.2019

139

К4

16
4

23-24.11.2019

139
165

К4
К4

16
8

23-24.11.2019
19.10.2019.
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Jeлена миленковић

Зорица Гошев
Милица Обреновић

Даница Максимовић

Звездана Митровић
Лидија Чаловић
Марина Голубовић
Сања Љубомировић

Дарко Радовановић

Wеб 2.0 алати и
технологије у образовању
Рад са тешким родитељима
Радионица за писање КА1
пројеката мобилности у
Фондацији Темпус
Рад са тешким родитељима
Конференција у
организацији фондације
Темпус: Модућности
примене ECVETа у
Србији: Како до
признавања исхода учења
стечених у иностранству
Рад са тешким родитељима
61. Републички зимски
семинар
Програм обуке нставника
за реализацију наставе
орјентисане ка исходима
учења
61. Републички зимски
семинар
Рад са тешким родитељима
Рад са тешким родитељима
Програм обуке наставника
за реализацију наставе
орјентисане ка исходима
учења
Рад са тешким родитељима
Конференција у
организацији фондације
Темпус: Модућности
примене ECVETа у
Србији: Како до
признавања исхода учења
стечених у иностранству
Радионица за писање КА1
пројеката мобилности у
Фондацији Темпус

306

К2

26

14.9.-12.10.2019.

139

К4

16
4

23-24.11.2019
12.12.2019.

139

К4

16
4

23-24.11.2019
13.12.2019.

139
833

К4
К1

16
24

23-24.11.2019
07.-09.02.2019.

1784

К4

24

29.6.2019.

833

К1

24

07.-09.02.2019.

139
139
676

К4
К4
К1

16
16
16+8

23-24.11.2019
23-24.11.2019
29. И 30.6. 2019.

139

К4

16
4

23-24.11.2019
13.12.2019.

4

12.12.2019.

Извештај за интерно стручно усавршавање за шк. 2019/20 год нисам урадила, јер је од
марта месеца школа радила онлајн због пандемије Ковида 19.
Координатор тима за стручно усавршавање
Милица Обреновић,дипл.инж.ел.
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9. ИЗВЕШТАЈИ О ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА
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9.1. ИЗВЕШТАЈ О МАТУРАНТСКОЈ ЕКСКУРЗИЈИ
Матурантска екскурзија је реализована од 16. до 21. септембра 2019. године по
следећем програму:
ПОЖАРЕВАЦ - ПРАГ – КАРЛШТАЈН - ДРЕЗДЕН - БЕЧ – ПОЖАРЕВАЦ
(6 дана – 5 ноћи, од 16.09. до 21.09.2019. године)
1. дан

16.09.2019. ПОЖАРЕВАЦ – ПРАГ
Полазак аутобуса у 05:00 часова. Путовање кроз Мађарску и Словачку и
долазак у Праг вечерњим часовима. Вечера. Смештај у хотелу Олимпик
Тристар 3*. Ноћење.

2. дан

17.09.2019. ПРАГ
Доручак. Након доручка полазак у разгледање града: Храдчани, Прашки
замак, Стара краљевска палата, Катедрала Св. Вита, Базилика Св. Ђорђа,
Златна улица, манастир Страхов, Лорета, Малостранске намести, врт
Валенштајн палате, Амбасада Србије, Карлов мост, Староградски трг,
Карлов универзитет, Орлој, Тинска црква, Након обиласка слободно
време у центру града, Повратак у хотел. Вечера. Заједнички одлазак у
дискотеку. Повратак у хотел. Ноћење.

3. дан

18.09.2019. ПРАГ
Доручак. Након доручка наставак разгледања града: Вацлавске намести
са спомеником Св. Вацлаву, улица На Прикопе, Прашка брана, споменик
Јану Хусу, Јеврејска четврт, Старонова синагога, Прашки гето, кућа
Франца Кафке, Париска улица, Чехов мост. Слободно време за
индивидуалну шетњу. Повратак у хотел у вечерњим сатима. Вечера.
Након вечере заједнички одлазак у дискотеку. Повратак у хотел. Ноћење.

4. дан

19.09.2019. ПРАГ – КАРЛШТАЈН - ПРАГ
Доручак. Након доручка одлазак до дворца Карлштајн, који се налази у
непосредној близини Прага. Обилазак средњевековног готског замка
Карлштејн у прањи локалног водича на српском језику. Повратак у праг.
Слободно време у граду. Повратак у хотел на вечеру. Након вечере
одлазак на вожњу бродом Влтавом. Повратак у хотел. Ноћење.

5. дан

20.09.2019. ПРАГ - ДРЕЗДЕН – ПРАГ
Доручак. Након доручка полазак за Дрезден. Вожња према Дрездену са
паузама по потреби. Долазак у Дрезден, главни град покрајине Саксоније.
Панорамски обилазак града: Опера Замбер, Палата Цуингер, Брилова
тераса, Резиденцијална палата, део некадашњих градских зидина,
Августов мост. Након обиласка града, слободно време за индивидуалну
шетњу. У договорено време у касним поподневним сатима повратак у
Праг. Вечера. Ноћење.
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6. дан

21.09.2019. ПРАГ – БЕЧ – ПОЖАРЕВАЦ
Доручак. Напуштање хотела. Полазак за Беч. По доласку у Беч, слободно
време за разгледање града. Полазак за Србију у поподневним часовима.
Вожња кроз Мађарску са паузама по потреби. Долазак у Пожаревац око
22:00 часа.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈЕ

1. ДАН
На пут смо кренули у 5:00 часова по плану са спољног перона аутобуске станице. Уз
краће паузе стигли смо до мађарске границе између 9 и 10 часова. После краћег
задржавања због царинских формалности, наставили смо пут уз краће паузе и стигли у
хотел Олимпик Тристар око 20 часова. Приликом пријема у хотел, на рецепцији смо
оставили депозит од 30 Евра по ученику од кога хотел наплаћује учињену штету,
уколико до ње дође. Уследила је вечера и смештање по собама.
2. ДАН
После доручка смо кренули у обилазак Прага у пратњи локалног водича. Обилазак Прага
је реализован по плану уз слободно време у центру града. У хотел смо се вратили на
време за вечеру, а после краћег одмора кренули у дискотеку око 21 час и 30 минута. У
дискотеци смо се задржали до 1 час после поноћи, после чега су ученици упућени на
спавање. Осим наше, у дискотеци су биле присутне још две групе ученика. Понашање
ученика у дискотеци је било примерно и све је прошло без икаквих проблема.
3. ДАН
После доручка смо кренули у обилазак Прага у пратњи локалног водича. Обилазак Прага
је реализован по плану уз слободно време у центру града. У хотел смо се вратили на
време за вечеру, а после краћег одмора кренули у дискотеку око 21 час и 30 минута. У
дискотеци смо се задржали до 2 часа после поноћи, после чега су ученици упућени на
спавање. Осим наше, у дискотеци су биле присутне још четири групе ученика.
Понашање ученика је било примерно и све је прошло без икаквих проблема.
4. ДАН
Након доручка пошли смо, уз пратњу локалног водича, у обилазак дворца Карлштајн,
који се налази у непосредној близини Прага. По завршетку обиласка замка, вратили смо
се у Праг на вожњу бродом реком Влтавом. Иако је по програму била планирана ноћна
вожња, Влтавом смо пловили у поподневним часовима, уз образложење да организатори
од недавно практикују ноћне пловидбе само уз уплаћену вечеру на броду што ми нисмо
имали. Без обзира на то што је дневна пловидба била атрактивна и што сматрам да
ученици нису били на губитку, упућујем замерку агенцији што нас раније нису
обавестили да ће пловидба бродом бити реализована у поподневним, а не у вечерњим
сатима. По завршетку пловидбе вратили смо се у хотел на вечеру и остатак вечери до
ноћења провели у хотелу.
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5. ДАН
Након доручка кренули смо за Дрезден. По доласку у главни град покрајине Саксоније
уследио је обилазак знаменитости по програму у пратњи локалног водича. Након
обиласка града, ученици су добили слободно време за шетњу и шопинг. Агенцији
упућујем замерку да нам није изашла у сусрет у погледу дужег слободног времена у
Дрездену, због обавеза локалног водича са другом групом. Приликом уговарања
наредних екскурзија потребно је прецизирати дужину слободног времена како се сличне
ситуације не би понављале. У касним поподневним сатима вратили смо се у Праг.
Уследила је вечера, а остатак вечери до ноћења смо провели у хотелу.
6. ДАН
После доручка уследило је одјављивање и напуштање хотела. С обзиром да није било
учињене штете у хотелу, ученицима је враћен укупан депозит који смо оставили на
почетку боравка. После доручка смо кренули за Беч, а по доласку у овај град, уследио је
краћи обилазак центра а затим слободно време за разгледање града. Из Беча смо кренули
око 16 часова и уз краће паузе на путовању кроз Аустрију и Мађарску, као и задржавања
на граници, у Пожаревац смо стигли око 2 часа после поноћи.

ЗАКЉУЧАК
На екскурзију је путовало 47 ученика из два одељења четвртог разреда (IV1 – 26 ученика,
IV2 – 21 ученик). Ученици су путовали у пратњи одељенских старешина Јелене Стевић
и Тијане Глигоријевић, вође пута Дарка Радовановића и докторке Јелене Војводић.
Похваљујем ученике и одељенске старешине на одговорном понашању током
екскурзије. Сатница и сви договори су максимално поштовани. Нигде нисмо кренули са
више од 10 минута закашњења. Докторка је имала мање интервенције које се односе на
прехладе и повишену температуру. Све похвале за докторку. Хотел је био добар, без
замерки на смештај и исхрану. Програм је испоштован од стране агенције и водича, уз
замерке које сам навео у прегледу екскурзије по данима, а које нису утицале на укупан
позитиван утисак о екскурзији. Возачи су били беспрекорни. Сматрам да је екскурзија
је била успешна, а ученици задовољни.

Вођа пута
Дарко Радовановић
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9.2. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈИ I, II И III РАЗРЕДА
Услед светске пандемије узроковане вирусом КОВИД-19 све екскурзије које су заказане
у периоду март-јуни 2020. године су отказане.
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Ове школске године у библиотеци су запослена два библиотекара, проф. Мирјана
Прибаковић и проф. Ивана Вујчић.
СЕПТЕМБАР
На почетку септембра приступило се сређивању библиотеке за почетак школске године
и израђен је план радног времена, који обухвата и преподневну и поподневну смену.
Исти је достављен директору и окачен на видном месту испред библиотеке.
Ученици су, преко одељењских старешина, као и професора језика, позвани да у што
већем броју користе књижни фонд школске библиотеке.
Библиотекари су нове чланове упознали са радом библиотеке, правилима која у њој
постоје и књижним фондом библиотеке.
Израђен је образац за недељни распоред коришћења библиотеке за професоре који имају
потребу да часове држе у библиотеци. Предвиђено је да се недељу дана раније закажу
термини.
Води се дневна статистика коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
Води се дневна, као и месечна статистика коришћења књижног фонда библиотеке.
Сачињен је списак редовних ученика који нису регулисали своје обавезе према школској
библиотеци од претходне школске године.
Сарадња са Ученичким парламентом и обележавање годишњице писца пребачене су за
октобар.
ОКТОБАР
Сарадња са Народном библиотеком „Илија М. Петровић“, у Пожаревцу. Професорка
Ивана Вујчић, 3. октобра, одвела је ученике првог, другог, као и четвртог разреда у
градску библиотеку на радионицу са Урошем Петровићем, писцем за децу и младе.
Покренута је акција прикупљања уџбеника у сарадњи са Ученичким парламентом, под
називом „Не буди докон, књигу на поклон!“. Постер је израдила ученица Анђела Врећић,
I4.
Обележена је годишњица рођења Џона Китса.
Сачињен је списак редовних и ванредних ученика који нису регулисали своје обавезе
према школској библиотеци од претходне школске године (или раније).
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Води се дневна статистика коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
Оснивање читалачко – филмског кутка, као и сарадња са одељенским старешинама
првог разреда/наставницима српског језика, остављена је за друго полугодиште. Ако
буде потребе, представљање библиотеке ученицима првог разреда на часу одељењског
старешине и групно учлањење, одржаће се тада.
НОВЕМБАР
Обележавање годишњице рођења америчке списатељице Маргарет Мичел и њеног
познатог романа „Прохујало с вихором“.
Рад са ученицима, редовним и ванредним, на коришћењу књижног фонда – ученицима
је пружена помоћ у проналажењу потребне литературе.
Води се дневна статистика коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
ДЕЦЕМБАР
Проф. Ивана Вујчић активно је учествовала у реализацији приредбе на енглеском језику,
под називом English Evening No.5 - адаптација текста, режија, израда костима и
реквизита, музика и звукови за потребе представе, као и у увежбавање текста са
глумцима.
Редовно вођење дневне и месечне статистике коришћења књижног фонда, помоћ
ученицима у проналажењу адекватне литературе, допуна књижног фонда, вођење
дневне статистике коришћења простора и наставних средстава у библиотеци.
ЈАНУАР и ФЕБРУАР
У току јануара приступило се даљем раду на сређивању библиотеке.
Израђен је списак редовних и ванредних ученика који треба да регулишу обавезе према
школској библиотеци до краја 1. полугодишта.
Обележавање годишњице рођења Џона Роналда Руела Толкина.
Рад са ученицима на коришћењу књижног фонда, рад на оштећеним књигама, вођење
статистике коришћења књижног фонда, као и дневне статистике коришћења простора и
наставних средстава у библиотеци.
МАРТ – МАЈ
Како се у овом периоду настава реализовала на даљину због неповољне епидемиолошке
ситуације у земљи, изазване корона вирусом, односно болешћу КОВИД - 19, проф.
Ивана Вујчић је за све запослене у Политехничкој школи, као и за ученике, покренула
дигиталну библиотеку, преко платформе Google Classroom. Овде су корисницима
редовно презентовани садржаји из области књижевности, глуме, филма и слично,
постављани корисни линкови, аудио и пдф књиге, квизови о књижевности, покренут
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читалачко-филмски кутак и сл. Уколико се јавила потреба за неком конкретном
литературом, ученицима је иста обезбеђена.
ЈУН - АВГУСТ
Приступило се прикупљању књига од корисника библиотеке. Израђен је списак ученика
који треба да регулишу обавезе према школској библиотеци до краја школске године.
Израђен је извештај са анализом о раду библиотеке.
Приступило се сређивању библиотеке и припреми за рад у наредној школској години.
БИБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Ивана Вујчић, проф. енглеског језика

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
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мр. Драган Вељковић
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